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A GAzetA dos Municípios

A Prefeitura de Tremem-
bé iniciou os serviços de 
sondagem de solo para 
finalização do projeto de 
construção das creches 
do Jardim Santana e Vera 
Cruz. O objetivo da son-
dagem é definir o tipo de 
solo existente no local e 
orientar quanto à presença, 

O Centro de Referên-
cia de Assistência So-
cial (CRAS) Bagé, em 
parceria com o SENAC, 
está oferecendo um curso 
gratuito de reinserção pro-
fissional, que vai ensinar o 
candidato como se portar 
perante a busca do empre-
go (currículo, entrevista, 
dinâmica de grupo). Estão 
sendo disponibilizadas 15 
vagas e as inscrições po-
dem ser feitas diretamente 
na unidade, das 8h às 17h, 
com apresentação de cópia 

Neste sábado, dia 19 de 
março, as luzes do Cris-
to Redentor e do prédio 
do relógio da CTI em 
Taubaté serão apaga-
das das 20h30 às 21h30. 
A ação faz parte do mo-
vimento Hora do Planeta, 
um ato simbólico promo-
vido no mundo todo pela 
ONG WWF (World Wil-
dlife Fund). A Prefeitura 
de Taubaté, por meio da 
Secretaria de Meio Am-
biente, aderiu a esta inicia-
tiva que integra governos, 
empresas e a população 
em uma demonstração 

O Departamento de Cul-
tura de Pindamonhangaba 
está com inscrições aber-
tas para oficinas gratuitas 
de teatro, que fazem par-
te da proposta do Projeto 
Pinda em Cena. Inicial-
mente, as oficinas serão 
realizadas em três pólos: 
Teatro Galpão, Ceu das 
Artes e Vila Rica. As ins-
crições para as oficinas no 

ou não, de lençol freático.
Com estas informações, é 
possível executar a funda-
ção mais adequada à cons-
trução, assim como proje-
tar estruturas de contenção 
de terra. A sondagem é 
uma das etapas exigidas 
pelo FNDE (Fundo Na-
cional de Desenvolvimen-

do RG. O curso é voltado a 
adultos alfabetizados, de-
sempregados e profissio-
nais que procuram um ren-
dimento em suas carreiras. 
A carga horária é de 30 
horas e as aulas tem iní-
cio em abril, as terças e 
sextas, das 8h30 às 11h30. 
Através do 
curso o participante apren-
de a atuar de maneira proa-
tiva na busca de colocação 
profissional por meio da 
compreensão das exi-
gências do mercado de 

de preocupação com o 
aquecimento global, apa-
gando as suas luzes du-
rante sessenta minutos. 
Em 1971, a WWF iniciou 
seu trabalho no país 
apoiando os primeiros 
estudos que se transfor-
maram no Programa de 
Conservação do Mico-
Leão-Dourado, seguido de 
vários outros projetos. No 
dia 30 de agosto de 1996 
foi criado oficialmente o 
WWF-Brasil, organização 
autônoma e sem fins lu-
crativos de preservação da 
natureza, harmonizando a 

teatro devem ser feitas no 
Departamento de Cultu-
ra da Prefeitura. As aulas 
terão início em abril. As 
oficinas serão na segunda 
e quarta-feira, das 9h às 
12h (para alunos de 6 a 12 
anos), das 14h às 17h (para 
alunos a partir de 12 anos) 
e das 19h às 22h (também 
para alunos a partir de 12 
anos). No Vila Rica, as 

to da Educação), órgão 
do Governo Federal, para 
aprovação e liberação de 
recursos para a constru-
ção da unidade escolar.
As novas unidades jun-
tas, terão a capacida-
de para atender mais 
de 300 crianças com 
idade entre 0 e 5 anos.

trabalho e do aprimora-
mento das próprias com-
petências pessoais, a fim 
de conquistar uma opor-
tunidade de trabalho. 
S e r v i ç o :
CRAS Bagé – “Au-
rely Barbosa Balthazar”
Curso de reinserção profis-
sional – parceria SENAC
15 vagas
Endereço: Avenida 
Bagé, 166 – Pq. Urupês
Horário de atendi-
mento: 8h às 17h
Telefone: 3629-4413

atividade humana com a 
conservação da biodiver-
sidade e com o uso racio-
nal dos recursos naturais, 
para o benefício dos cida-
dãos de hoje e das futuras 
gerações. A Prefeitura de 
Taubaté convida os muní-
cipes a se juntarem a mi-
lhões de pessoas do mun-
do inteiro, para mostrar 
sua preocupação com o 
meio ambiente, apagan-
do as luzes em um ato 
simbólico contra o aque-
cimento global e os pro-
blemas ambientais que 
a humanidade enfrenta.

oficinas deverão ser rea-
lizadas no CCI Vila Rica. 
No Ceu das Artes, em Mo-
reira César, as inscrições e 
mais informações devem 
ser obtidas diretamente 
no local. O Departamen-
to de Cultura da Prefeitu-
ra fica na Praça Barão do 
Rio Branco, 22, centro, 
ao lado da igreja São José 
(prédio da antiga Câmara).

Prefeitura de Tremembé
realiza sondagem de solo 

em Creches no Jardim
Santana e Vera Cruz

CRAS Bagé oferece 
curso gratuito de

reinserção profissional

Cristo Redentor e CTI terão 
suas luzes apagadas em ato da 

Hora do Planeta em Taubaté

Pinda está com
inscrições abertas

para oficinas de teatro
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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

Você sabe como surgiu a idéia de que derramar sal dá azar? Uma das versões é que 
o sal já foi muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo tem sua crença a 
respeito do assunto. Segundo uma antiga superstição norueguesa, a pessoa estaria 
condenada a derramar quantas lágrimas que fossem necessárias para dispersar o 
sal derramado, já os antigos alemães, franceses e americanos acreditavam que o 
ato de derramar sal estaria associado a manifestações do demônio. Estes últimos 
criaram um costume de jogar sal por cima do ombro esquerdo, pois julgavam estar 
atingindo o diabo nos olhos.
***
A claustrofobia é um tipo de pânico que envolve apenas pessoas quando têm que 
permanecer em lugares fechados, tais como elevadores, aviões e túneis, mesmo por 
pouco tempo e que não tenham ameaças de perigo. A mente e o organismo são in-
vadidos por uma angústia e uma ansiedade incontroláveis, provocando diversas re-
ações na parte física, como o aumento dos batimentos cardíacos, excesso de suor e 
medo intenso. É bastante comum em qualquer idade, sexo, raça ou condição social 
e podem ser inúmeras as causas do problema. Porém, estudos já comprovaram que 
existe um fator genético, pois 70% dos portadores dessa fobia possuem parentes 
com o mesmo problema. As pessoas que sabem que sofrem da claustrofobia devem 
evitar estar em locais onde possam ser desencadeados esses distúrbios.

Humor

O presidente da empresa chama um dos seus funcionários e diz:
- Bem rapaz, você entrou aqui na empresa como office-boy e dois meses depois, 
já se tornou chefe da seção. Seu brilhante desempenho o levou a ser promovido à 
subgerente, sem seguida a gerente do departamento. Hoje, apenas um ano e meio 
depois de sua chegada na empresa, você já se tornou um dos nossos melhores dire-
tores. O mais respeitado por todos e, para demonstrar que eu me preocupo com o 
bem estar dos meus colaboradores, eu te pergunto:
- Você está motivado em trabalhar conosco e satisfeito com todas essas promoções?
E o rapaz responde, com um sorriso de orgulho:
- Estou sim, papai!
***
O fazendeiro novato chega à beira do rio com uma criação de vacas e pergunta para 
um menino que estava pescando:
- Esse rio é muito fundo, menino?
E o menino responde:
- É nada, a criação do meu pai passa com a água no peito.
Então, o fazendeiro passa sua criação e, lá pelo meio do rio ele vê todas as suas 
vacas se afogando. Desesperado, ele questiona o menino:
- Pô moleque! Por acaso as vacas do seu pai têm três metros de altura?
E o garoto se explica:
- Que vacas, que nada, o meu pai cria patos!

Mensagens

Certa vez houve um grande incêndio na floresta e um pequeno beija-flor voava até 
um lago, abastecia seu pequenino bico com água e tentava apagar esse incêndio. Os 
outros animais que fugiam do incêndio falavam:
- Você ta maluco, beija-flor?
E ele respondia:
- Não! Estou somente fazendo a minha parte!
***
Para os erros há perdão, para os fracassos há chances, para os amores impossíveis 
há tempo. De nada adianta cercar o coração vazio ou economizar alma. O romance 
cujo fim é imaginário ou indolor não é romance. Não deixe que a saudade sufoque, 
que a rotina acomode, que o medo impeça de tentar. Desconfie e acredite em você. 
Gaste mais horas realizando que sonhando, quem morre esteja vivo, quem quase 
vive já morreu.
***
Amigo, se você viver cem anos, quero viver cem anos menos um dia, assim nunca 
terei que viver sem a nossa amizade. A amizade é um espírito em dois corpos. A 
verdadeira amizade é como a saúde perfeita, sem valor raramente é reconhecida até 
que seja perdida. O verdadeiro amigo é aquele que aparece quando os demais desa-
pareceram. Se você morrer antes de mim,pergunte ao Pai se você pode levar con-
sigo um amigo. Se todos os meus amigos tiverem que pular de uma ponte eu não 
pularei com eles, eu estarei embaixo da ponte para pegá-los. Todos ouvem o que 
você diz, os amigos escutam o que você fala. Os melhores amigos prestam atenção 
ao que você não diz. Quando você morrer se tiver (feito) cinco amigos verdadeiros 
então você teve uma vida notável. Um amigo é alguém que sabe a canção do seu 
coração e pode cantá-la quando você tiver esquecido a letra.

Pensamentos, provérbios e citações

Só aquele que está se asfixiando sabe por que o ar existe.

O melhor movimento feminino continua sendo o dos quadris.

Se quiseres conhecer uma pessoa dê-lhe autoridade.

Para o sábio, o suficiente é abundante.

A coragem não admite falsificações;

O impossível em geral é o que não se tentou.

É tão fácil enganar, quando é difícil desenganar as pessoas.

O sucesso e o amor preferem os corajosos.

Eu penso que em nossa vida é útil nunca se exceder em nada.

A construção do novo cen-
tro popular de compras, 
em Taubaté, está com 
sua obra avançada.  Esta 
semana teve início o le-
vantamento das vigas de 
sustentação do prédio.  O 
espaço está sendo cons-
truído próximo ao Merca-
do Municipal. O local vai 
abrigar os comerciantes 
ambulantes que estão nas 
praças e vias públicas do 
centro da cidade. Atual-
mente são 86 comercian-
tes, segundo levantamento 
diário feito pelos fiscais 
da Secretaria de Serviços 
Públicos. O restante dos 
boxes serão ocupados por 
solicitantes que fizeram 
pedido via setor de pro-
tocolo da Prefeitura, me-
diante aprovação em ava-
liação de critérios sociais 
como carência e renda. A 
obra está sendo executa-
da pela EMC Engenharia 
com o investimento de R$ 
3.246.000 e o prazo pre-
visto de conclusão da obra 
é final de setembro. A área 
que será ocupada tem 978 
m², o prédio terá 1.564 m² 
de área construída, dividi-
do em dois pavimentos. A 
edificação será composta 
no total por 133 boxes de 
3,60 m² cada. O piso térreo 
terá 66 boxes, área de ser-
viço, sala de administração 
e área de armazenamento e 

coleta de lixo. O segundo 
piso terá 67 boxes e uma 
copa para uso dos lojistas. 
A laje da cobertura tem 
mais 462 m² de área útil 
que foi aproveitada como 
um terraço recebendo 02 
boxes de comércio alimen-
tício, cada um com 15,21 
m². O espaço pensado para 
ser um atrativo vai ter área 
para apresentações cultu-
rais, rodeado de jardins, o 
que lhe atribui um caráter 
de praça elevada com vista 
para o Cristo, a região cen-
tral e o Mercado. Todos os 
pavimentos do prédio te-
rão banheiros masculinos, 
femininos e 1 banheiro 
familiar equipado com 
fraldário e acessibilidade.  
O local vai receber um 
elevador e o seu entorno 
será urbanizado com ar-
borização, bancos, telefo-
nes públicos e bicicletário. 
O projeto foi criado pela 
equipe de arquitetos da Se-
cretaria de Planejamento.  
Dentro do conceito de ga-
leria comercial, a proposta 
é oferecer uma arquitetura 
atrativa, funcional e des-
pojada.  A construção irá 
atender a todas as diretri-
zes legais no que se refe-
rem aos espaços mínimos, 
recuos, larguras, ventila-
ção, iluminação, dimen-
sionamento dos sanitários 
e acessibilidade. O centro 

de compras terá 03 entra-
das, de forma a facilitar o 
acesso e interligar as vias 
Avenida Desembargador 
Paulo de Oliveira Costa, 
Rua Coronel Jordão e Rua 
Rebouças de Carvalho. So-
luções ecológicas também 
foram inseridas no projeto, 
oferecendo maior econo-
mia de água e de energia. 
Os jardins do terraço tam-
bém funcionam como uma 
barreira aos raios do sol, 
aumentando o conforto 
térmico da edificação além 
de possibilitarem a capta-
ção das águas pluviais que 
poderão ser utilizadas na 
irrigação, lavagem dos 
pisos e descargas dos ba-
nheiros. Outras soluções 
para reduzir o impacto 
ambiental do prédio é a 
instalação de iluminação 
de LED, que consome me-
nos energia.  Além disso, 
células fotovoltaicas se-
rão instaladas na laje para 
captação de energia solar. 
No edifício serão utiliza-
dos dispositivos arquite-
tônicos que impedem a 
incidência direta de radia-
ção solar em seus interio-
res como brises e cobo-
gós, elementos vazados 
que também reduzem o 
impacto dos raios sola-
res nas fachadas e per-
mitem a circulação cru-
zada e permanente de ar.

Novo centro popular de 
compras em Taubaté tem 

obras avançadas
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São cerca de 4 mil pesso-
as transportadas mensal-
mente e de forma huma-
nizada Desde o início de 
março, já estão em ope-
ração as três novas am-
bulâncias adquiridas pela 
Prefeitura de Ubatuba e 
entregues no final de janei-
ro. Com isso, a capacidade 
de transporte diário de pa-
cientes acamados e não-a-
camados subiu de 140 para 
150. No total, são cerca 
de 4.000 pacientes trans-
portados mensalmente, 
considerando os transpor-
tes de pacientes de hemo-
diálise feitos aos sábados e 
dos que recebem alta aos fi-
nais de semana, internados 
tanto na cidade de Ubatuba 
quanto fora. O transporte 
organizado pela Secretaria 

Municipal de Saúde leva 
pacientes para consulta 
ou tratamento em diver-
sas cidades, entre elas, 
Bauru, Barretos, Campi-
nas, Ribeirão Preto, São 
Paulo, Sorocaba, além de 
todas do Vale do Paraíba. 
A qualidade do transpor-
te e do atendimento hu-
manizado de pacientes 
acamados ou em estado 
mais frágil foi reforçada 
com o trabalho de uma 
assistente social, Débora 
Muros Tavares, que pres-
ta apoio aos pacientes no 
processo de altas, faz visi-
tas domiciliares de acom-
panhamento, reagenda-
mento de consultas em 
caso de imprevistos com 
o transporte, entre ou-
tras atividades. “Trabalho 

há 20 anos na saúde de 
Ubatuba e nunca o aten-
dimento esteve tão bom. 
Tudo melhorou: carros, 
atendimentos, equipe am-
pliada que é fundamental 
para dar atenção e tempo 
ao paciente. Está maravi-
lhoso. Agora tem o desafio 
de melhorar a infra-estru-
tura de trabalho”, conta 
Débora. A chegada das 
novas ambulâncias per-
mite também que as mais 
antigas possam passar 
por serviços de manuten-
ção. “Antes, esse traba-
lho regular era pratica-
mente impossível, dada a 
quantidade de transportes 
diários”, explica Fila-
delfo Rofino, diretor de 
transportes da Secreta-
ria de Saúde de Ubatuba. 

Início da operação de novas 
ambulâncias em Ubatuba

amplia transporte de pacientes

        

CONTRATO 11/2016 
PROCESSO DE DISPENSA 13/2016

MODALIDADE DISPENSA 13/2015
CONTRATADO RAPHAEL BARBOSA BONAFÉ & 

CIA LTDA ME
OBJETO Serviços de Instalação de uma  

Central de PBX 
VALOR R$750,00
DATA DA SSINATURA 14 DE MARÇO de 2016
PRAZO 15 DE MARÇO de 2016

        

CONTRATO 10/2016 
PROCESSO DE DISPENSA 15/2016

MODALIDADE DISPENSA 15/2016
CONTRATADO LIMA E JUNIOR INFORMÁTICA 

LTDA
OBJETO Serviços de Hospedagem,  

Armazenamento e Manutenção site 
Oficial

VALOR R$6.480,00
DATA DA SSINATURA 14 DE MARÇO de 2016
PRAZO 13 DE MARÇO de 2017

Câmara Munícipal Da
Estância Turística

de São Luiz do Paraitinga

Câmara Munícipal Da
Estância Turística

de São Luiz do Paraitinga

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 11/03/2016 e 11/03/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 189, Termo nº 6248
Faço saber que pretendem se casar ROGÉRIO JÚNIOR DOS SANTOS e MIRIAN REGINA ARAUJO, 
aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasi-
leiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido aos 24 de janeiro de 1986, de profissão autônomo, de estado 
civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Sebastião Procópio Oliveira, 69, Parque São Luís, Taubaté-SP, 
filho de SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS FILHO, brasileiro, de 63 anos, nascido na data de 29 de 
junho de 1952 e de ISMÉRIA GLÓRIA DOS SANTOS, brasileira, de 47 anos, nascida na data de 14 de 
outubro de 1968, residentes e domiciliados em Taubaté/SP, naturais de São Luiz do Paraitinga/SP. Ela é na-
tural de São Paulo - SP, nascida aos 8 de outubro de 1986, de profissão escriturária, de estado civil solteira, 
residente e domiciliada na Rua Pedro Celete, nº 1146, Jardim dos Eucaliptos, nesta cidade, filha de IZAIAS 
DE ARAUJO, brasileiro, de 56 anos, nascido na data de 18 de março de 1959, residente e domiciliado em 
Tremembé/SP, natural de Santos/SP e de KATIA REGINA DOS SANTOS PEREIRA DE ARAUJO, brasi-
leira, de 51 anos, nascida na data de 24 de junho de 1964, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural 
de 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. Tremembé, 17 de março de 2016. Dirley 
José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Tremembé, 11 de março de 2016. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Licitação na mo-
dalidade CONVITE nº 03/2016, Processo nº 07/2016, para Contratação de Empresa para Forneci-
mento Materiais Escolares para Kit Escolar. Abertura da Sessão Pública dia 31/03/2016 às 13:10 
horas. Os interessados poderão retirar o Edital completo,mediante taxa, na sede da Prefeitura 
Municipal até o dia 29/03/2016, 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.

Homologação e Adjudicação Processo nº08/2016 Convite nº04/2016 Objeto: Aquisição de Ovos 
de Chocolate para Páscoa -  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 Tony Com de Chocolates Ltda, pelo valor total de R$20.880,00 (vinte mil 
e oitocentos e oitenta reais), em 16/03/2016. Ricardo Evangelista Lobato – Prefeito Municipal.
Extrato de Contrato /Munic. Redenção da Serra /Convite nº04/2016 /Processo nº08/2016 /Obje-
to: Aquisição de Ovos de Chocolate para Páscoa/ Vigência: 60 (sessenta) dias / Contratada: Tony 
Com de Chocolates Ltda,/ CNPJ 02.609.957/0001-65/ Valor R$20.880,00 (vinte mil e oitocentos 
e oitenta reais)/ Redenção da Serra, em 16/03/2016. 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
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A cidade de Tremem-
bé amanheceu dife-
rente na sexta feira dia 
11, com muitas crian-
ças e jovens nas ruas, 
para chamar a atenção 
de todos para um assun-
to muito sério, o com-
bate ao mosquito mais 
temido dos últimos tem-
pos: o Aedes Aegypti.
As Escolas Municipais de 
Tremembé saíram numa 
grande Caminhada de 
conscientização, quanto 
aos cuidados que deve-
mos ter em casa para aca-
bar de vez o mosquito.
Promovida pela Prefei-
ta Municipal, organizada 
pela Secretaria de Edu-
cação, com apoio funda-
mental da Secretaria de 
Saúde, a Caminhada con-
tra o Zika foi um sucesso.
O Prefeito Marcelo Va-
queli, a Secretaria de Edu-
cação Cristiana Berthoud 
e o Secretário de Saúde 
e chefe de Gabinete José 
Márcio Araújo caminha-
ram juntos com os alu-
nos. Estima-se que mais 
de 1500 alunos da rede 
compareçam nas cami-
nhadas espalhadas pela 

Na última segunda (14), 
a Prefeitura de Caraguá 
assinou o termo de Trans-
ferência dos Ativos de 
Iluminação Pública em 
uma reunião com a EDP 
Bandeirante. O encon-
tro foi realizado no 
gabinete do prefeito.
Além da presença do 
Prefeito de Caraguá, 
Antonio Carlos da Sil-

O prefeito Ortiz Junior 
recebeu na noite da úl-
tima quarta-feira, 16 de 
março, representantes da 
Associação de Moradores 
do Cidade de Deus e ad-
jacências para mais uma 
reunião do Orçamento 
Cidadão. O evento é co-
ordenado pela Assessoria 
Especial de Participação 
Comunitária da prefeitu-
ra, sendo comandada pelo 
prefeito, acompanhado 
do vice-prefeito, chefe de 

cidade. Foram ao todo 8 
caminhadas que aconte-
ceram simultaneamente, 
no Centro e nos bairros, 
Alberto Ronconi, Berisal, 
Vera Cruz, Padre Eterno, 
Flor do Vale e Retiro Feliz.
Alunos, pais, pessoas 
da comunidade, professo-
res, diretores, coordenado-
res e funcionários das esco-
las, todos envolvidos nesse 
ato, distribuíram panfle-
tos, espalharam carta-
zes, levantaram as faixas 
e cantavam as músicas 
criadas pelas próprias 
crianças, sempre infor-
mando sobre os perigos 
e das doenças causadas 
pelo mosquito. A Secre-
tária de Educação ficou 
muito feliz com o evento:
“Estamos fazendo nossa 
parte, instruindo, orien-
tando e mobilizando nos-
sos alunos, para que por 
meio deles, possamos 
atingir nossas famílias de 
Tremembé. Durante a Ca-
minhada foi muito bonito 
ver alegria no rostos das 
crianças  em  podem  ajudar.”
Além dos agentes de saú-
de que acompanharam as 
caminhadas, o evento con-

va, estiveram presentes 
também o Secretário de 
Obras, João Alar-
con, o Secretário de 
Assuntos Jurídicos, 
Dorival de Paula Junior, 
a Gestora Executiva de 
Poder Público e Gran-
des Clientes da EDP, 
Olga Naomi Tsutiya, e de-
mais membros da EDP. O 
serviço de manutenção 

Gabinete, secretários de 
Educação, Saúde, Mo-
bilidade Urbana, Obras 
e representantes da pas-
ta de Serviços Públicos. 
O presidente da Associa-
ção de Moradores que 
engloba os bairro Cidade 
de Deus, Baronesa e ad-
jacências, Luiz Candido 
da Silva, trouxe diver-
sas solicitações, sendo as 
principais delas na área 
de mobilidade urbana (si-
nalização e ciclofaixa) e 

tou também com a anima-
ção e o talento da FAMU-
TRE (Fanfarra Municipal 
de Tremembé) ao coman-
do do Maestro Alexandre 
Vilela e com o misterio-
so vilão “o Mosquito”, 
que tentava a todo cus-
to deixar suas larvas nos 
cantos da cidade, sempre 
espantado pelas crianças.
“Me orgulha ver tantos 
alunos envolvidos, cons-
cientes e preocupados em 
ajudar o próximo em prol 
de um bem maior. As es-
colas municipais estão 
de parabéns pelo evento 
e que a voz das crianças 
ecoem por toda cidade, 
só assim vamos combater 
esse mal que assombra 
nosso país. Fora zika!” 
nos fala o Prefeito Mu-
nicipal Marcelo Vaqueli.
Essa mobilização dá pros-
seguimento ao propos-
to no Pacto da Educação 
Brasileira contra o Zika, 
firmado no início do mês 
de fevereiro, entre o MEC, 
demais representantes do 
governo federal, de esta-
dos e municípios, além de 
instituições e organizações 
públicas e particulares.

dos ativos de iluminação 
pública já era efetuado 
pela prefeitura. Com a as-
sinatura do termo, tor-
nou-se oficial este serviço 
que garantirá a segurança 
para os moradores. Em 
Caraguá, de acordo com a 
Secretaria de Obras, exis-
tem mais de 15 mil pontos 
de iluminação distribuí-
dos em todo o município.

na área de obras, como 
melhorias para a quadra 
do bairro. A reunião con-
tou ainda com a presen-
ça de outros membros da 
associação, que também 
apresentaram solicitações, 
como mais policiamen-
to para o bairro, através 
do programa Atividade 
Delegada. Estas reuniões 
fazem parte do projeto 
Orçamento Cidadão e es-
tão previstas para acon-
tecer semanalmente.

Campanha contra o Zika 
show de cidadania na 

Educação de Tremembé

Prefeitura de Caraguá
assina transferência

de Ativos de
Iluminação Pública

Associação de Moradores 
do Cidade de Deus participa 

de reunião na Prefeitura

Os moradores do Kari-
na/Ramos e Pasin terão 
mais uma oportunidade 
para gerar a própria ren-
da. O Fundo Social de 
Solidariedade, com apoio 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, irá oferecer au-
las da Padaria Artesanal. 
Ao todo, serão disponibili-
zadas 40 vagas, sendo 20 
para cada um dos locais. 
As inscrições começam 
terça-feira (15) e o prazo 

final é quinta-feira (17), 
porém, as vagas poderão 
se esgotar antes, devido à 
procura. Quem mora nas 
proximidades do Pasin 
poderá fazer a ins-
crição na sede da 
Amar, localizada na rua 
Hungria, 112. Os residen-
tes da região do Karina/
Ramos deverão se inscre-
ver na sede do Polo de 
Construção Civil, no cen-
tro comunitário do Vale 

das Acácias. O horário de 
atendimento de ambos os 
locais é das 9 às 16 horas. 
A Padaria Artesanal é um 
projeto desenvolvido em 
diversos pontos de Pin-
damonhangaba e também 
conta com o apoio do 
Fundo Social do Estado 
de São Paulo e Governo 
do Estado de São Paulo. 
Os alunos aprendem a fa-
zer vários tipos de pães 
e recebem certificados.

Inscrições para Padaria Artesanal no 
Karina e Pasin começam nesta semana

A transferência do tra-
tamento de água e esgo-
to para a Companhia de 
Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo – 
SABESP está próxima 
de ser formalizada. Essa 
negociação acontece des-
de o começo da gestão do 
Prefeito Adriano Pereira 
com o apoio do Deputado 
Estadual André do Pra-
do, pois com arrecadação 
própria, o Município não 
tem condições de reestru-
turar todo sistema de tra-
tamento e abastecimento 
de água. Com grandes 
investimentos nos próxi-
mos 30 anos, a questão 
de água e esgoto será so-
lucionada no município.
O Prefeito de Santa Bran-
ca, Adriano Pereira, so-
licitou junto ao Ministé-
rio Público do Estado de 
São Paulo, a ampliação 

do prazo de um acordo já 
celebrado, que teria iní-
cio em 2014 e finaliza-
ria em 2019. A Prefeitura 
aguarda o desfecho das 
tramitações legais e espe-
ra a concordância quanto 
a concessão desta amplia-
ção de prazo, que passa-
rá a ter início em 2016 
e finalização em 2021.
A ampliação é necessária, 
pois, devido à crise hídri-
ca e financeira nacional, e 
ainda, com a mudança na 
presidência da SABESP, 
houve uma morosidade 
nas negociações e defini-
ção da data de assinatura 
do contrato, e, para que, 
finalmente ocorra essa for-
malização, sendo esta uma 
condição da Companhia, é 
indispensável a ampliação 
do prazo para as execuções 
e integral transferência dos 
serviços de água e esgoto, 

de modo que seja viável e 
compatível com o proje-
to executivo da SABESP.
O Prefeito acredita que 
no prazo de 90 dias a SA-
BESP, com a celebração 
do contrato junto a Prefei-
tura, assuma esses servi-
ços na cidade, otimizando 
a prestação de forneci-
mento de água e inician-
do o processo de coleta 
e tratamento de esgoto.
Embora o prazo pareça 
extenso, a data previs-
ta para o término, reflete 
a transferência integral 
dos serviços com con-
clusão das obras relacio-
nadas a rede de esgoto. 
Quanto ao abastecimen-
to e tratamento de água, 
os pontos mais urgentes 
foram identificados e en-
caminhados para a Com-
panhia e tramitarão com 
prioridade e a curto prazo.

Prefeitura de Santa Branca e 
sabesp prestes a formalizar 
o contrato e transferência de 

serviço de água e esgoto


