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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura prepara rua 
de acesso à UPA  

Araretama

COI de Taubaté recebe 
visita de alunos da rede 

municipal de ensino

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está realizando a 
abertura da rua de acesso à 
UPA – Unidade de Pronto 
Atendimento – do Arareta-
ma. Na última semana, foi 
iniciado o nivelamento de 
solo e colocação de guias 
e sarjetas, além de galeria.
Ao término deste ser-
viço, a rua estará pron-
ta para receber a pa-
vimentação asfáltica.
As obras da UPA do bair-
ro estão em fase de acaba-
mento. Localizada em área 

A Secretaria de Seguran-
ça Pública de Taubaté, em 
parceria com a Secretaria 
de Educação, recebe os 
alunos da rede municipal 
de ensino no COI – Centro 
de Operações Integradas. 
As visitas são divididas 
por turmas e acontecem 
duas vezes por dia, nos 
períodos manhã e tarde, 
durante os dias da semana.
Os jovens do 8º e 9º ano 
são recebidos pelos agen-
tes que atuam no moni-
toramento das câmeras, 
sendo Policiais Milita-

na entrada do Araretama, 
a unidade tem 1.538,71 
m² de área, com sala de 
exame, de inalação, de 
aplicação de medicação, 
de observação adulto e 
infantil, de eletrocardio-
grama, de curativos, de 
coleta de materiais para 
exame, de imobilização 
de fraturas, atendimento 
emergencial, exame de 
radiologia, entre outras, 
além da parte administra-
tiva, contendo sala de trei-
namento e reuniões, com 

res, agentes de trânsito e 
guardas municipais. O 
objetivo é aproximar os 
alunos das questões de 
segurança, visto que em 
muitos casos a vulnerabi-
lidade social e ambientes 
de exposição à violência 
fazem parte da realida-
de destes adolescentes.
No COI é possível, através 
das imagens, reconhecer 
a região em que vivem e 
tomar conhecimento das 
práticas abusivas que são 
flagradas pelo acompa-
nhamento eletrônico. Ao 

capacidade para 
trinta pessoas.
Além da UPA do Arareta-
ma, estão em construção 
outras unidades no Cidade 
Nova e em Moreira César. 
As obras são fruto de con-
vênio entre a Prefeitura de 
Pindamonhangaba e o Go-
verno Federal, por meio 
do Ministério da Saúde, 
e somam um total de R$ 
9.470.738,80 em investi-
mentos conjuntos, sendo 
R$ 3.346.391.94 somente 
na unidade do Araretama.  

todo, 400 jovens devem 
visitar o Centro de Ope-
rações Integradas e a ex-
pectativa é de que a ex-
periência vivenciada ali 
seja compartilhada com 
pais, vizinhos e amigos.
Já visitaram o COI alunos 
dos bairros São Gonçalo, 
Quinta das Frutas, Santa 
Tereza, Três Marias, Mou-
risco, Esplanada Santa Te-
rezinha e Jardim Bela Vista.
O COI foi inaugurado 
em 2014 e hoje conta 
com 130 câmeras es-
palhadas pela cidade.

Audiência Pública:  
Apresentação da  
proposta da Lei  

de Diretrizes  
Orçamentárias  

para 2017

Temos a honra de convi-
dar Vossa Senhoria para 
participar das audiências 
públicas, a serem reali-
zadas no Salão Nobre da 
Câmara Municipal, nos 
dias e horários abaixo 
relacionados, para apresen-
tação da proposta da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 

para o exercício de 2017, 
e posterior aprovação, 
conforme disposto no 
Parágrafo Único do Ar-
tigo 48 da Lei de Res-
ponsabilidade Fis-
cal (Lei nº 101/2010):
25/05 – 9:00 horas: audi-
ência pública para apre-
sentação da proposta da 

Lei de Diretrizes Or-
çamentárias para o 
exercício de 2017.
25/05 – 10:30 horas: audi-
ência pública para aprova-
ção da proposta da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
para o exercício de 2017.
Contamos com 
sua presença.

Fundo Social promove 
oficina em Pinda sobre  
orientação vocacional

O Fundo Social de Solida-
riedade de Pindamonhan-
gaba promoveu nos CRAS 
a oficina “Projeto de Vida”, 
voltada à orientação vo-
cacional.  O responsável 
pela palestra foi Rafael 
Takei, consultor empresa-
rial em Treinamento, De-
senvolvimento e Gestão 
de Pessoas, coordenador 
do curso de Administra-
ção da FUNVIC e Rela-
ções Institucionais no IA3.
A oficina estimulou os 

presentes a refletirem so-
bre as escolhas que já fi-
zeram, os talentos que 
possuem e qual profissão 
gostariam de ter, levando 
em conta, além da ques-
tão financeira, o que mais 
gostam de fazer. O objeti-
vo foi motivar as pessoas 
a encontrarem seu propó-
sito de vida, orientando 
os caminhos para isso. 
Nas palavras de Rafael, 
“ajudar as pessoas a se de-
senvolverem, por meio da 

educação, para que tenham 
vidas maiores e melhores”.
Projeto de Vida ocorreu 
nos CRAS Araretama, 
Centro, Cidade Nova, e 
Moreira César. Outras ofi-
cinas estão planejadas para 
ocorrerem nas próximas 
semanas, voltadas para 
os participantes de pro-
jetos sociais como 
Ação Comunitária, Ação 
Jovem, Renda Cidadã,
 Renda Míni-
ma e Projeto Guri.
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Curiosidades

Onde vivem alguns dos animais

Os animais vivem apenas onde podem. Isso recebe o nome de habitat. De todos os 
seres vivos, o ser humano é o único animal que consegue se adaptar a qualquer lugar, 
do pólo norte ao deserto do Saara.

América do Norte: Águia, alce, bisão, castor, condor, crocodilo, esquilo americano, 
lince, lobo, peru selvagem e urso branco.

América do Sul: Anta, arara, capivara, lobo guará, lhama, onça, preguiça, tamanduá 
bandeira e tatu.

Europa: Cabrito montanhês, cavalo selvagem, cegonha, falcão, javali, lebre, lontra, 
marmota, ouriço, pato selvagem, porco espinho e raposa.

África: Avestruz, chacal, chimpanzé, elefante, girafa, gorila, hiena, hipopótamo, leão, 
leopardo, rinoceronte e zebra.

Antártida: Leão marinho e pingüim

Ásia: Antílope indiano, camelo, elefante asiático, faisão, leopardo negro, orangotango, 
panda gigante, pavão, raposa polar, rinoceronte asiático e tigre.

Oceania: Canguru, cisne negro, coala, diabo da Tanzânia, elefante marinho e ornitor-
rinco.

Humor

O amigo pergunta: 
- Bonito relógio! Quanto você pagou?
- Eu não paguei nada! Eu ganhei numa corrida!
- Legal! Havia muita gente na competição?
- Não, só mais três competidores. O dono do relógio e mais dois policiais.
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e o juiz per-
gunta:
- E então, qual é a razão?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o que encontrar 
pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.
***
O amigo encontrou outro com a cabeça toda enfaixada e pergunta:
- O que foi isso?
- Bati a cabeça num poste num momento de distração.
- Puxa, mas que maneira mais estranha de se distrair!
***
Ontem à noite eu estava sentado no sofá, assistindo a TV, quando ouvi a voz da minha 
mulher, vindo da cozinha:
- O que você vai querer para o jantar, meu amor? Peixe, frango, carne ou pernil?
Eu, então, respondi:
- Querida, vou querer carne, obrigado.
E ela retrucou:
- Você vai tomar aquela sopa que sobrou do almoço! Eu estava falando com o meu 
cachorrinho...

Mensagens

Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza as distorções da mente, cons-
ciente e inconsciente. Pratique a e meditação e a visualização. A observação despren-
dida, a percepção pacífica, experimentando uma sensação de amor desprendido e a da 
generosidade amorosa. Cultive esse estado e conheça os seus pensamentos, as suas 
preocupações e fantasias e dê-se conta de que você pode ter misturado tudo. As gene-
rosidades nos impedem de ver o que é único e individual.
***
A idade de ser feliz

Existe somente uma idade pra gente ser feliz. Somente uma época da vida de cada 
pessoa em que é possível sonhar, fazer planos e ter energia bastante para realizá-la, a 
despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Uma só idade pra gente se encantar com 
a vida viver, apaixonadamente e desfrutar tudo com toda intensidade sem medo nem 
culpa de sentir prazer. Faze dourada em que a gente pode criar e recriar a vida à nossa 
própria imagem e semelhança e vestir-se com todas as cores e experimentar todos os 
sabores. Tempo de entusiasmo e coragem em que todo desafio é mais um convite à 
luta que a gente enfrenta com toda disposição de tentar algo novo, de novo e de novo e 
quantas vezes for preciso. Essa idade tão fugas na vida da gente chama-se “presente”, 
também conhecido como “agora” ou “já” e tem a duração do instante que passa.

Pensamentos, provérbios e citações

Temos duas orelhas e uma boca para escutar mais e falar menos.
O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito.
Não cite o que ele diz, cite o que ele quis dizer.
É divertido fazer o que parece impossível.
Previsão do tempo para esta noite: tempo muito escuro.
Paciência é amor, pois como se pode amar alguém sem ela.
Dos erros alheios, em vez de te queixares, aprenda.
Ler bons livros é conversar com mentes superiores do passado.
Toda força será fraca se não estiver unida.
A natureza não criou a indecência, o homem é que a inventou.
Em toda separação alguém sai machucado.
Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém.
Se duas pessoas se amam, não poderá haver um final feliz.
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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.

Exército prorroga  
parceria para combate ao 
Aedes aegypti em Pinda

O Comando Militar do 
Sudeste prorrogou para o 
dia 30 de junho as ações 
de combate ao mosquito 
Aedes aegypti em todo o 
território nacional. Com 
isto, os militares do Ca-
vex (Comando de Aviação 
do Exército) garantem o 
reforço nos mutirões de 
fiscalização de residên-
cias e conscientização da 
população desenvolvi-
dos pelo CAS (Contro-
le de Animais Sinan-
trópicos) de Taubaté.
Em Taubaté, as ações em 
conjunto com o Exército 
tiveram início em 13 de 
fevereiro com um muti-
rão realizado em diver-
sos pontos da cidade. Ao 
todo, 60 militares devem 
ser empregados nas ações, 
conforme coordenação 
entre a o CAS e o Cavex.
Além do reforço dos mi-
litares, Taubaté também 
conta com os mutirões 
aos sábados com equipe 
ampliada e meta de fisca-
lização de 600 imóveis. 
Participam do mutirão 
33 pessoas entre agentes 
do CAS, agentes comu-
nitários de saúde e fun-
cionários da Vigilância 
Sanitária de Taubaté. Eles 
estão divididos em três 
equipes. Cada equipe fica 
responsável por vistoriar 

cerca de 200 imóveis. O 
reforço na fiscalização 
aos sábados é realizado 
por meio de um convê-
nio com o governo do 
Estado que permite o pa-
gamento de gratificações 
de R$ 120 aos agentes.
A t u a l i z a ç ã o
A cidade enfrenta uma 
epidemia de dengue e ul-
trapassou o indicador de 
100 casos confirmados 
para cada grupo de 100 
mil habitantes no início de 
março. Com isto, o Estado 
dispensa o exame soroló-
gico para atestar os casos, 
bastando o exame clínico.
Taubaté soma 3.431 no-
tificações de suspeitas da 
doença, que resultaram 
em 2.213 casos positi-
vos autóctones confirma-
dos e um caso importado. 
O balanço também con-
ta com 1.180 casos 
negativos e 37 aguardan-
do o resultado de exames.
De acordo com a Vigi-
lância Epidemiológica, 
exames descartaram a 
morte por dengue de um
homem de 77 anos em 7 
de abril. Atualmente, dois 
casos estão em investi-
gação, o de  uma mulher 
de 52 anos cujo óbito 
ocorreu em 12 de abril 
e outro de um homem 
de 87 anos que mor-

reu em 6 de maio.
Até o momento são 
27 notificações de 
suspeitas de chikungunya, 
com 14 casos descartados, 
12 aguardando o resultado 
de exames e um caso im-
portado confirmado. Este 
caso é de um homem de 
54 anos que viajou para a 
Bahia entre os dias 5 de 
janeiro e 20 de fevereiro.
O município tem ainda 
52 notificações de ca-
sos suspeitos de zika, 
com um caso positivo 
confirmado, 39 descar-
tados e 12 aguardando 
o resultado de exames.
A população deve aju-
dar. Cada um precisa 
cuidar de seu imóvel, fa-
zendo a vistoria dos jar-
dins, vasos e materiais que 
podem juntar água e fa-
zer o descarte de lixo e 
entulho da maneira corre-
ta, em locais adequados, 
nunca em calçadas ou 
terrenos públi-
cos ou privados.
Denúncias sobre cria-
douros em potencial 
devem ser feitas ao CAS 
pelo telefone 3635-4091. 
A prefeitura também 
disponibiliza o hotsi-
te xô mosquito (http://
taubate.sp.gov.br/xomos-
quito/) para o encami-
nhamento de denúncias.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 9, Termo nº 6287
Faço saber que pretendem se casar EDSON FERREIRA DOS SANTOS e SAINARA APARECIDA PON-
TES TEODORO, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do 
Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé - SP, nascido em 1 de abril de 1988, de profissão 
metalurgico, estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua José Benedito Alvarenga, nº 50, São 
Vicente de Paula, nesta cidade, filho de EDWARD FERREIRA DOS SANTOS, de 53 anos, nascido na data 
de 6 de janeiro de 1963, residente e domiciliado em Tremembé/SP, nascido em Tremembé/SP e de MARIA 
DENISE DOS SANTOS, de 46 anos, nascida na data de 29 de abril de 1970, residente e domiciliada em 
Tremembé/SP, nascida em Tremembé/SP. Ela é natural de São José dos Campos - SP, nascida em 2 de 
abril de 1988, de profissão cabeleireira, estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua José Benedito 
Alvarenga, nº 50, São Vicente de Paula, nesta cidade, filha de LUIZ CARLOS TEODORO, desaparecido 
há 15 anos e de ROSANGELA APARECIDA PONTES, de 48 anos, nascida na data de 23 de março de 
1968, residente e domiciliada em São José dos Campos/SP, nascida em Tremembé/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. 

Livro D- 24, FLS. nº 10, Termo nº 6289
Faço saber que pretendem se casar MARCOS RODOLFO PEREIRA MAGALHÃES e FERNANDA APA-
RECIDA FERREIRA, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 
e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São José dos Campos - SP, nascido em 20 de março de 
1967, de profissão motorista, estado civil divorciado, residente e domiciliado na Avenida vereador Camões 
neto, nº 249, Flamboyant, nesta cidade, filho de JOSÉ PEREIRA MAGALHÃES, falecido em São José dos 
Campos/SP na data de 18 de julho de 1974 e de MARIA APARECIDA MAGALHÃES, falecida em São 
José dos Campos/SP na data de 27 de agosto de 2003. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 6 de junho 
de 1978, de profissão agente epidemiológica, estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo 
endereço do contraente, filha de AVELAR FERREIRA, falecido em Tremembé/SP na data de 26 de julho 
de 2014 e de AVELINA MARTINS FERREIRA, de 67 anos, nascida na data de 12 de março de 1949, resi-
dente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Caçapava/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. 

Livro D- 24, FLS. nº 10, Termo nº 6288
Faço saber que pretendem se casar LEANDRO LUCAS DE OLIVEIRA e MICHELLE REGINA DE LIMA 
SILVA, 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 8 de fevereiro de 1995, de profissão estoquista, 
estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua dos Gerânios, nº 104, Residencial Flor do Vale, nesta 
cidade, filho de CLAUDIO DE OLIVEIRA, de 52 anos, nascido na data de 19 de novembro de 1963 e de 
NADIA MARIA BRUIERE, de 47 anos, nascida na data de 8 de junho de 1968, residentes e domiciliados 
em Taubaté/SP, nascidos em Taubaté/SP. Ela é natural de Lorena - SP, nascida em 9 de outubro de 1994, 
de profissão do lar, estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua dos Gerânios, nº 104, Residencial 
Flor do Vale, nesta cidade, filha de CARLOS EDUARDO SILVA, de 49 anos, nascido na data de 28 de 
abril de 1967, residente e domiciliado em Tremembé/SP, nascido em Taubaté/SP e de SANDRA REGINA 
DE LIMA SILVA, de 49 anos, nascida na data de 25 de dezembro de 1966, residente e domiciliada em 
Tremembé/SP, nascida em 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. 

Livro D- 24, FLS. nº 11, Termo nº 6290
Faço saber que pretendem se casar DANIEL CESARIO DA SILVA e SARA CAROLINE CHIMICOVIATI 
BENICIO, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código 
Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé - SP, nascido em 22 de abril de 1995, de profissão serviço ge-
rais, estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua 33, nº 9, fundos, Jardim Maracaibo, nesta cidade, 
filho de ARCANJO NICOLAU DA SILVA, falecido em em Tremembé/SP na data de 30 de novembro 
de 2000 e de EDNA MARGARETE CESARIO, falecida em em Taubaté/SP na data de 22 de outubro 
de 2006. Ela é natural de Jandira - SP, nascida em 24 de julho de 1996, de profissão auxiliar de limpeza, 
estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de FERNANDO 
COELHO BENICIO, de 41 anos, nascido na data de 17 de dezembro de 1974, residente e domiciliado no 
Mato Grosso do Sul, natural de São Paulo/SP e de TEREZA CHIMICOVIATI, de 48 anos, nascida na data 
de 17 de julho de 1967, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Muruarama/PR. 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. 

Espaço Juventude  
seleciona finalistas para  

Festival de Música em Pinda
O III Festival de Mú-
sica divulga a lista dos 
finalistas para as apre-
sentações na Praça da 
Bíblia. Foram seleciona-
dos 10 finalistas para as 
categorias de interpreta-
ção e composição inédita.
Os finalistas irão par-
ticipar dos ensaios na 
Praça da Bíblia, às 19 
horas, nos dias 18 e 19 

de maio. Cada dia será 
reservado para uma 
categoria e se algum 
finalista não partici-
par dos ensaios, ele 
será desqualificado. 
A produção do Festival dis-
ponibilizará microfones, 
bateria e amplificadores e 
qualquer outro instrumen-
to necessário é responsa-
bilidade do participante.

O Festival será 
realizado de 18 a 22 de 
maio, a partir das 19 ho-
ras, e os vencedores serão 
premiados com um troféu 
e dinheiro. O evento é or-
ganizado pelo Espaço Ju-
ventude, com o apoio do 
Departamento de Cul-
tura e foi instituído 
pela Lei 5.581, de 5 
de novembro de 2013.

VAGAS DISPONÍVEIS 
NO PAT

DE TAUBATÉ

Chapista de lanchonete
Comprador
Eletricista de instalações 
(veículos automotores)
Encarregado de cozinha
Instalador de insulfilm
Mecânico de automóvel
Mensageiro

PCD – Pessoa Com Defi-
ciência

DOCUMENTOS NECES-
SÁRIOS PARA CADAS-
TRO
RG
-CPF
-CARTEIRA DE TRABA-
LHO
-NÚMERO DO PIS

ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviá-
ria Velha

TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO:
SEGUNDA A  
SEXTA-FEIRA DAS 
08H ÀS 17H

Homologação e Adjudicação Processo nº09/2016 Convite nº05/2016 Objeto: Execução do Arraial 
da Gente 2016 -  Tendo em vista o resultado exarado pela Comissão de Licitações, nos autos do 
processo licitatório citado, torna público a Homologação do certame e Adjudicação de seu objeto 
à empresa Renato Garcia Dias Eventos ME, o valor total de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em 
13/04/2016. Ricardo Evangelista Lobato – Prefeito Municipal.
Extrato de Contrato /Munic. Redenção da Serra /Processo nº09/2016 Convite nº05/2016/Obje-
to: Execução do Arraial da Gente 2016/ Vigência: 15/04/2016 A 30/04/2016 / Contratada: Renato 
Garcia Dias Eventos ME/ CNPJ 07.836.019/0001-11/ Valor  R$50.000,00 (cinquenta mil reais). 
Redenção da Serra, em 15/04/2016. Ricardo Evangelista Lobato – Prefeito Municipal.

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Licitação na moda-
lidade PREGÃO PRESENCIAL nº 03/2016,para Registro de Preços nº02/2016, Processo nº 06/2016, 
Edital 08/2016, para Contratação de Empresa para possível Fornecimento de Gêneros Alimentí-
cios. Abertura da Sessão Pública dia 31/05/2016 às 08:30 horas. Os interessados poderão retirar 
o Edital completo, mediante taxa, na sede da Prefeitura Municipal até o dia 30/05/2016, na Av. 
XV de Novembro, 829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital estará dis-
posto no site www.redencaodaserra.sp.gov.br . RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Mu-
nicipal

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



17 de maio de 2016página 4 A GAzetA dos Municípios

Obras continuam na  
Avenida das Rosas  

em Pinda

Alckmin libera recursos 
para o município  
de Tremembé em  
favor do turismo

As obras de reconstrução 
da Avenida das Rosas, 
em Moreira César, pros-
seguem. Os serviços de 
galeria foram finalizados, 
dando lugar à terrapla-
nagem das duas ruas que 
serão abertas no local. 
Ao término do serviço, a 
via receberá guias, sarjeta 
e pavimentação asfáltica.
A obra teve início 
com a devolução do 
Ribeirão do Bar-
ranco Alto ao 
seu leito original. Há mui-
tos anos, seu traçado origi-

O governador Geraldo Al-
ckmin assinou nesta sema-
na, o repasse de mais de 
R$ 33 milhões para obras 
de infraestrutura turística 
nos municípios de Gua-
rujá, Socorro, Holambra, 
Praia Grande, Ibitinga, 
Águas de São Pedro, Tre-
membé, São Pedro, Ibirá, 
Itanhaém e Barra Bonita.
Os convênios, por meio 
do DADE (Departamento 
de Apoio ao Desenvolvi-
mento das Estâncias) da 

nal havia sido radicalmen-
te desviado, apresentando 
profundidade elevada, o 
que causou instabilida-
de na via que, ao longo 
dos anos desbarrancou di-
versas vezes, colocando as 
residências do entorno em 
risco, levando inclusive à 
interdição da avenida, que 
passou a ser um canteiro.
Para resolver esse 
problema, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por 
meio do Departamen-
to de Licenciamen-
to Ambiental e aval do 

Secretaria Estadual de Tu-
rismo, visam implantação 
de sinalização turística e 
de infraestrutura para o tu-
rismo, reforma e remode-
lação de parques, praças, 
estruturação de vias de 
interesse turístico, cons-
trução de bosque munici-
pal e de centro de eventos.
De acordo com o secre-
tário estadual de turismo, 
em exercício, Beto Trico-
li, “este cenário é propí-
cio ao movimento anual 

DAEE (Departa-
mento de Águas e 
Energia Elétrica), deu 
parecer favorável ao retor-
no do ribeirão ao seu traça-
do original. A Defesa Civil 
está acompanhando todo o 
processo, que considerou 
como obra emergencial, 
devido ao risco oferecido 
às residências do entorno 
e também aos transeuntes.
A duplicação da 
Avenida das Rosas vai 
melhorar a qualidade do 
sistema viá-
rio naquela região.

de 42 milhões de turis-
tas em solo paulista, em 
grande parte oriundos do 
próprio Estado”. Disse 
que o Governo do Esta-
do já investiu de 2010 a 
2015 cerca de um bilhão e 
356 milhões de reais para 
as 70 estâncias turísticas. 
Serão 210 cidades pron-
tas para o crescimento do 
setor, colocando São 
Paulo na vanguar-
da do turismo nacio-
nal”, observou Tricoli.

Pinda participa dos  
33º Jogos Abertos  

da Juventude

O esporte é para todos, e 
os atletas de Pindamo-
nhangaba estão a todo 
vapor participando de vá-
rios campeonatos. Nes-
te sábado (14), aconte-
cem os Jogos Abertos da 
Juventude, no 
João do Pulo, a 
partir das 8 horas. Compe-
tem jovens de 13 a 19 anos, 
em diversas modalidades.
A cidade participou 
da fase sub-regional e 
foi classificada para a 

próxima etapa que é a fase 
regional, nas seguintes 
modalidades:  atletismo, 
basquete, futebol, futsal, 
handebol, judô, natação, 
vôlei e vôlei de areia.
As modalidades dispu-
tadas em Pinda, neste 
sábado, serão: atletismo, 
às 8 horas; e, às 9 horas, 
Pinda encara as equipes 
feminina e mas-
culina de Lorena, 
no vôlei de areia. 
Na segunda-feira (16), 

a competição fica 
por conta do futsal, 
quando Pinda enfrenta Ca-
choeira Paulista, às 20h15, 
na quadra do Alto Tabau.
Atividades para todos
Quem é morador de 
Pinda e quer participar 
das atividades oferecidas 
pela Secretaria de Es-
porte e Lazer pode fazer 
as inscrições no Centro 
Esportivo mais próxi-
mo. Mais informações 
pelo telefone 3648-2248. 

Audiências públicas da  
LDO 2017 em Ilhabela

Taubaté pede reposição de 
estoques de vacina  

contra a gripe

A Prefeitura de Ilhabela 
realizou, na noite de quar-
ta-feira (11/5), na Escola 
Municipal “Dr. Paulo Re-
nato”, no Alto da Barra 
Velha, mais uma audiên-
cia pública para elabora-
ção da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias 2017. Nes-
ta quinta-feira (12/5), 
às 19h, na Câmara Mu-
nicipal, haverá a última 
audiência. Ao todo foram 

A Prefeitura de Tauba-
té aguarda para a próxi-
ma semana a reposição 
dos estoques de vacina 
por parte do Ministério 
da Saúde  para finalizar a 
Campanha Nacional de Va-
cinação contra a Influenza.
De acordo com balanço da 
Vigilância Epidemiológica 
de Taubaté, até agora foram 
vacinadas, 51.624 pessoas, 
o que representa 84,69% 
de cobertura (veja indi-

seis encontros, divididos 
por regiões. Também fo-
ram realizadas audiên-
cias na Armação (norte 
da Ilha), Bexiga (sul da 
Ilha), na Água Branca e 
Itaquanduba. Os encon-
tros estão previstos na 
Lei Complementar nº 
101/2000, a Lei Fede-
ral de Responsabilidade 
Fiscal, e a participação 
dos munícipes é de gran-

cadores por segmentos).
O pedido de reposição dos 
estoques foi encaminha-
do pela Vigilância Epide-
miológica de Taubaté ao 
GVE (Grupo de Vigilância 
Epidemiológica). O Esta-
do, por sua vez, aguarda 
uma nova remessa de lo-
tes da vacina por parte 
do governo federal. Por 
meio de nota atualizada 
na última terça-feira, o 
Ministério da Saú-

de importância para as 
discussões. Todas as ma-
nifestações populares são 
registradas e os muníci-
pes têm a oportunidade de 
participar e apontar suges-
tões para o orçamento pú-
blico de 2017 em todos os 
setores. O objetivo da LDO 
é estimar as receitas e des-
pesas que vão se consoli-
dar em setembro na LOA 
(Lei Orçamentária Anual).

de garante a 
reposição dos estoques dos 
estados até esta sexta-feira.
A Campanha Nacional 
de Vacinação contra a 
Influenza começou no dia 
30 de abril e termina na 
próxima sexta-feira, 20 
de maio. Nesta última se-
gunda-feira, 9 de maio, 
teve início a segunda eta-
pa da campanha, destina-
da a pacientes portado-
res de doenças crônicas.

Moradores do Crispim  
recebem recapeamento  

de asfalto
Os moradores de cinco 
ruas da parte antiga do 
Crispim participaram de 
uma reunião com o pre-
feito e equipe, além de 
vereadores, nessa semana. 
O encontro foi solicitado 
pelos moradores e o prin-
cipal assunto da pauta foi 
o recapeamento das ruas: 
Agostinho San Martim 
Filho, Dr. Rodrigo Ro-
meiro, Argemiro Cipria-

no de Oliveira, Nicolau 
Martins Granato e Major 
Mário Agnelo Lacerda.
Além do recapeamento, 
os moradores solicita-
ram lombadas, podas de 
árvores, troca de lâm-
padas de alguns postes, 
entre outras melhorias.
As obras de recapeamento 
do asfalto tiveram início 
na sexta-feira (6), com a 
preparação das ruas para 

receber o piche. De acor-
do com informações da 
Secretaria de Obras da 
Prefeitura, está sendo uti-
lizado asfalto CBUQ (à 
quente), garantindo maior 
durabilidade do servi-
ço. Durante o recapea-
mento, as ruas também 
receberão as lombadas 
solicitadas, assim 
como pintura da si-
nalização de trânsito. 

Caçapava arrecada mais de 
4,5 toneladas de arroz

Um total de 4.605 kg de 
arroz foi arrecadado em 
Caçapava na primeira fase 
da Gincana da Solida-
riedade, promovida pela 
Rede Vanguarda. A arreca-
dação foi feita nas escolas 
municipais. Secretarias 
do governo municipal e 
parceiros da inicia-
tiva privada tam-
bém fizeram doações. 
A escola líder de arredação 
foi a Edmir Viana Moura, 
com 2.113 kg, seguida pela 
escola Professor Aluísio 
França Barbosa (301 kg) 

e Professor Lindolfo Ma-
chado (289 kg), que vão 
receber premiações doa-
das pelo comércio local. 
Na quarta-feira, 11, vo-
luntários do Esquadrão 
Vida estiveram na sede 
da secretaria de educação 
para carregar o caminhão 
da 12ª Brigada de Infan-
taria Leve (Aeromóvel) 
que vai transportar o arroz 
para pesagem no Centro 
Esportivo Ubaldo Gon-
çalves, em Caraguatatu-
ba. Depois de pesado, o 
arroz volta para Caçapava 

e será entregue ao Fundo 
Social de Solidariedade do 
Município, que vai doar o 
alimento às famílias em si-
tuação de vulnerabilidade.
Nesta primeira etapa da 
Gincana da Solidarieda-
de, Caçapava disputa com 
Santa Branca, Jambeiro 
e Caraguatatuba. Alunos 
e professores da escola 
da escola Edmir Viana 
de Moura (representante 
de Caçapava na compe-
tição) vão acompanhar a 
pesagem. A cidade vence-
dora vai para a fase final.


