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A GAzetA dos Municípios

Após sucesso da  
Virada, Taubaté recebe 

Circuito Cultural  
Paulista em junho

Revitaliza praça do  
Sítio Santo Antônio em 

parceria com MRV  
Engenharia em Taubaté

 Com a missão de 
ampliar o acesso à cultura 
de forma descentralizada, 
o Governo do Estado de 
São Paulo e a Prefeitura 
de Taubaté apresentam no 
próximo dia 19 de junho 
(domingo), o Circuito Cul-
tural Paulista, em Taubaté. 
O evento acontece na Ave-
nida do Povo, a partir das 
16h.
 A cantora Ma-
ria Gadú faz o principal 
show do dia, às 16h30.  
 Mas o domin-
go também conta com a 
abertura de palco, às 16h, 
com Peleco Voz e Violão, 
e após a atração principal, 
a festa prossegue com as 
bandas Twyla, às 18h, e 
Mil Volts, às 19h.
 Ao longo do ano, 
cada cidade parceira do 
circuito recebe um espe-
táculo por mês, de março 
a junho e de agosto a no-

 A Prefeitura de 
Taubaté entrega nes-
te sábado, 18 de junho, 
às 10h, a praça “José  
Antônio Ramos”, no  
bairro Sítio Santo Antônio.  
 O espaço públi-
co foi revitalizado em  
parceria com a MRV  
Engenharia.
 Com uma área de 
2.900 m², a praça rece-

vembro, de forma a com-
por temporadas artísticas 
que movimentam a vida 
cultural dos mais de 100 
municípios participantes, 
valorizando os teatros e 
centros culturais locais, 
além de espaços alternati-
vos.
 O Circuito Cultu-
ral Paulista é um dos mais 
importantes programas de 
difusão cultural e de for-
mação de plateias dentre 
os mantidos pela Secreta-
ria da Cultura do Estado.
 Programação com-
pleta:
16h – Abertura de Palco – 
Peleco voz e violão
16h30 – Maria Gadú
18h – Banda Twyla
19h – Banda Mil Volts.
 Virada Cultural 
Paulista
Em maio, Taubaté rece-
beu pela primeira vez, a 
Virada Cultural Paulista, 

beu cerca de R$ 300 mil 
em investimentos, com  
melhorias como revitali-
zação da calçada de pe-
destres na rua Ortiz Patto e  
avenida Bandei-
rantes, pista de  
caminhada, campo de  
futebol society com 
arquibancada, pergolado 
de madeira, bicicletário, 
paisagismo, aparelhos 

que contou com atrações 
como Demônios da Ga-
roa, A Banda Mais Bonita 
da Cidade, Karina Buhr, 
Cidade Negra, Toquinho, 
entre outros, na Avenida 
do Povo. O evento tam-
bém se estendeu para ou-
tros locais da cidade como 
Teatro Metrópole, Praça 
Dom Epaminondas, Mu-
seu da Imagem e do Som 
de Taubaté (MISTAU), 
SEDES, Sesc e Praça San-
ta Terezinha.  Ao todo, o 
evento teve um público de 
mais de 65 mil pessoas.
 A Virada Cultural 
Paulista é realizada pela 
Secretaria da Cultura do 
Estado de São Paulo e pe-
las prefeituras das cidades 
participantes, com parceria 
do SESC-SP e conta com 
apoio do MIS – Museu da 
Imagem e do Som de São 
Paulo, Pensarte, Museu do 
Café e Cavalera.

para exercícios físicos e 
nova iluminação.
 Serviço
 Entrega da revitali-
zação da praça José Antô-
nio Ramos
Data: 18 de junho
Horário: 10h
Endereço: Avenida Ban-
deirantes, sem número, lo-
teamento Sítio Santo An-
tônio. Taubaté – SP.

III Arraial da Educação 
em Tremembé atrai e  

agrada grande público 
mais uma vez

 Já em sua 3ª edi-
ção, o Arraial da Educação 
na Praça atraiu, mesmo 
com tanto frio, um público 
estimado em 8000 pesso-
as, entre alunos, pais, con-
vidados e demais muníci-
pes.
 A praça Geraldo 
Costa se transformou em 
um “Caminho da Roça”, 
tema da festa, durante os 
3 dias. As barracas das 
escolas estavam decora-
das com chitas, flores e 
adereços que remetiam ao 
tema. Toda cheia de ban-
deirinhas coloridas, a área 
geral do Arraial ficou mui-
to aconchegante e o por-
tal lembrou uma porteira 
da roça. Um grande gali-
nheiro de fazenda, cheio 
de galinhas, ovos, ninhos, 
carroça, fenos e outros ani-
mais preencheram o palco 
completando o clima.
 A festa que aconte-
ceu nos dias 10, 11 e 12 de 
Junho chamou a atenção, 
mais uma vez, pela orga-
nização e pelas atrações. 
Reunindo todas as escolas 
da Rede Municipal, con-
tou ainda com a participa-
ção das barracas da escola 
VespeR, do CEEP- Centro 
Atendimento Educação 
Especial e a do Fundo 
Social de Solidariedade. 
O destaque da festa ficou 
por conta das apresenta-
ções das escolas. Tivemos 
maior participação de alu-
nos se apresentando, cerca 
de 2100, que mostraram 
criatividade e organiza-
ção. O público foi agracia-
do por belas coreografias, 
muitas com teatralidade 
e com músicas do nosso 
cancioneiro popular, tam-
bém relacionadas à temá-
tica.
 O evento contou 
ainda com as barracas de 

brincadeiras comanda-
das pelo Programa Mais 
Educação, com sua equi-
pe sempre animada e dis-
posta a receber o grande 
número de crianças que 
passou por lá, e a barraca 
da Integração, um espaço 
reservado para divulgar e 
promover atividades re-
ferentes aos três Progra-
mas tripés da Educação, o 
FAST- Famílias e escolas 
juntas, o Mais Educação e 
o Projeto Comunidade de 
Aprendizagem. Nesse es-
paço estavam presentes os 
voluntários das escolas, os 
coordenadores dos progra-
mas e monitores.
 “Nossa barraca, 
não só apresentou os Pro-
gramas, como também 
propiciou que os visitan-
tes vivenciassem ativida-
des práticas.  Isso chamou 
muita atenção. O volunta-
riado estava em evidência 
na barraca, pois é a base 
dos 3 Programas. Os vo-
luntários presentes convi-
davam os visitantes para 
se tornarem voluntários 
também e ficamos felizes 
com o retorno das pesso-
as”. Nos conta Tumaki 
Aruanã, um dos coordena-
dores do Programa FAST.
 Na praça, em um 
ambiente familiar, o pú-
blico se divertiu com os, já 
tradicionais, caipiras ani-
madores da festa da Cia. 
Do Sol e dançaram ao som 
da dupla Luiz e Priscila e 
do cantor sertanejo Diego 
Rocha, que agitaram o fim 
de noite.
 O Prefeito Mu-
nicipal Marcelo Vaqueli, 
acompanhando da primei-
ra dama Andréa Vaqueli, 
marcou presença na festa.
“Estou muito contente 
com mais esse Arraial.  
  Como nos 

anos anteriores, a festa 
estava cheia, muito bem 
animada e organizada. 
Esse evento já faz parte do 
nosso calendário anual e 
vem mostrando sempre o 
eficiente trabalho de todos 
da Educação, diretores, 
coordenadores, professo-
res e todos os envolvidos. 
Parabenizo a Secretária de 
Educação, Prof.ª Cristiana 
Berthoud, pela iniciativa e 
agradeço a todos os muní-
cipes que prestigiaram o 
evento.  É muito bonito e 
emocionante ver as famí-
lias participando dos even-
tos da cidade. Tremembé 
merece o melhor sempre.
 A Secretária de 
Educação aproveita para 
agradecer a todos os cola-
boradores do evento:
 “Esse ano o evento 
superou as expectativas e 
nosso objetivo, que sem-
pre foi integrar as escolas 
para o fortalecimento do 
trabalho em rede e opor-
tunizar a participação e a 
apreciação de toda comu-
nidade, foi mais uma vez 
atingido. Aumentamos 
muito a participação dos 
alunos. Com o ofereci-
mento de transporte, tive-
mos adesão de aproxima-
damente 762 pessoas da 
área rural da cidade, o que 
nos deixa muito felizes.  
 Parabenizo e agra-
deço a todos os apoiado-
res, Secretaria de Turismo, 
Cultura e Esporte, Saúde, 
Planejamento, Obras, se-
tor de Trânsito, Corpo de 
bombeiros e a Polícia Mi-
litar que garantiu a segu-
rança das famílias que fo-
ram a Praça da Estação; e, 
claro, meu agradecimen-
to especial a toda minha 
equipe da Rede Municipal 
de Educação pelo impecá-
vel trabalho”.
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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

Curiosidades

Os grandes monumentos

A Torre de Piza
O Coliseu de Roma
O Taj-Mahal
As Muralhas da China
A Estátua da Liberdade
O Cristo Redentor
A Torre Eiffel
***
As sete maravilhas do mundo antigo

A Estátua de Zeus Olímpico na Grécia
O Templo da Deusa Diana na Turquia
O Colosso de Rodes na Grécia
O Mausoléu de Halicarnasso na Turquia
O Farol de Alexandria no Egito
Os Jardins Suspensos da Babilônia no Iraque
As Pirâmides do Egito
***
Os dez maiores países do mundo

1º.) Rússia com cerca de 17,4 milhões de km2
2º.) Canadá com cerca de 9,9 milhões de km2
3º.) China com cerca de 9,6 milhões de km2
4º.) Estados Unidos com cerca de 9,5 milhões de km2
5º.) Brasil com cerca de 8,5 milhões de km2
6º.) Austrália com cerca de 7,7 milhões de km2
7º.) Índia com cerca de 3,3 milhões de km2
8º.) Argentina com cerca de 2,8 milhões de km2
9º.) Cazaquistão com cerca de 2,7 milhões de km2
10º.) Sudão com cerca de 2,5 milhões de km2

Humor 

Não se sabe como, mas um turco conseguiu pegar dinheiro emprestado de outro turco. 
Acontece que o turco nunca pagava nenhuma de suas dívidas e o outro turco nunca 
deixava de receber o que lhe deviam. O tempo passa, o primeiro turco enrolando e o 
outro turco atrás dele. Até que um dia eles se cruzam no bar de um português e co-
meçaram uma discussão. O turco encurralado não encontrou outra saída, pegou um 
revólver, encostou na própria cabeça e disse:
- Eu posso ir para o inferno, mas não pago essa dívida!
Puxou o gatilho, caindo morto no chão.
O outro turco não quis deixar por menos, pegou o revolver do chão, encostou na sua 
cabeça e disse:
- Eu vou receber essa dívida nem que seja no inferno!
Puxou o gatilho, caindo morto no chão.
O português, que observava tudo, pegou o revolver do chão, encostou na sua cabeça 
e disse:
- Pois eu não perco essa briga por nada!
E atirou...
***
Um pároco de uma igreja no interior de Minas tinha a fama de ser bravo e de dar tiro 
se encontrasse ladrões roubando a igreja. Todo mundo temia o padre. Um dia dois 
ladrõezinhos resolveram roubar o cofre da igreja, mesmo sabendo da fama do padre. 
Entraram devagarzinho andando nas pontas dos pés e se enfiaram pelo altar, onde 
estava o cofre. O padre, ouvindo o barulho, foi ver o que estava acontecendo, já de 
espingarda nas mãos, pronto pra dar tiro, dizendo:
- Quem está aí? Vou atirar, pode ir saindo de mãos pro ar.
- Não atira não, seu padre, que nós somos anjos, só estamos visitando a igreja!
- Anjo? Deixe disso, sô... Pode ir saindo, se vocês são anjos, então voam!
- Nóis ainda num sabemo vuá, padre, nóis ainda somo “fiote”...

Mensagens 

Quem não te procura, não sente a sua falta. Quem não sente a sua falta, não te ama. O 
destino determina quem entra na sua vida. Mas você decide quem fica nela. A verdade 
dói só uma vez, mas a mentira dói cada vez que você lembra-se dela. Então, valorize 
quem valoriza você e não trate com prioridade que te trata como opção.
***
Se alguém me perguntar pra que serve uma gravata, eu terei de responder: Para abso-
lutamente nada, nem mesmo para enfeitar, porque hoje em dia ela se tornou o símbolo 
da escravidão, do poder e do distanciamento. A única utilidade que eu vejo no uso da 
gravata consiste em chegar em casa e retirá-la, dando a nítida impressão de que esta-
mos nos livrando de alguma coisa que nem mesmo sabemos o que seja.
***
Depende de você... a paz que você reclama e tenta encontrar. A compreensão que você 
reivindica a cada passo. A bondade que você admira nas pessoas e sonha possuir. O 
diálogo, base de toda convivência. A abertura que é o caminho para a renovação. A 
realização que você julga essencial.O amor que você quer encontrar nos outros. Pon-
dere, queixar-se ou produzir, atrapalhar ou servir, desprezar ou valorizar, revoltar ou 
colocar, adoecer-se ou curar-se, rebaixar-se ou abrir-se, estacionar ou progredir é uma 
questão de escolha... só depende de você.
***
Faça uma faxina dentro de você, limpe toda angústia, toda tristeza, toda infelicidade. 
Procure o teu sorriso diante do espelho, brilhe cada dia mostrando a moldura do teu 
sorriso. Nascemos para brilhar e acreditar que o novo amanhecer vai trazer o sucesso 
tão esperado, a alegria de viver e acreditar sempre que para vencer basta querer.

Pensamentos, provérbios e citações

A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento.
Quando o ar lhe faltar, respire mais devagar.
Há duas coisas infinitas: o Universo e a tolice dos homens.
É nos momentos de decisão que seu destino é decidido.

MISCELÂNEA Sociedade se posicionam 
contra privatização do  

Parque Estadual da  
Serra do Mar em Ubatuba

 A Assembléia Le-
gislativa de São Paulo 
aprovou na última semana 
o Projeto de Lei nº 249/13 
, “que Autoriza a Fazen-
da do Estado a conceder 
a exploração de serviços 
ou o uso, total ou parcial, 
de áreas em próprios esta-
duais que especifica e dá 
outras providências corre-
latas”.
Votado em regime de ur-
gência no plenário, o pro-
jeto pretende privatizar 
áreas inseridas nos par-
ques sob responsabilidade 
do Governo do Estado e 
inclui o Parque Estadual 
da Serra do Mar.
 Depois de uma 
mobilização liderada pela 
Prefeitura, que uniu a so-
ciedade civil e os con-
selhos consultivos das 
unidades de conservação 
do Litoral Norte, a Alesp 
excluiu, pelo menos pro-
visoriamente, unidades de 
conservação ubatubenses 
da lista de áreas para pri-
vatização.
Mas isso não significa uma 
vitória definitiva – muito 
pelo contrário. Portanto, o 
prefeito Mauricio e a Pre-
feitura de Ubatuba, junto à 
sociedade civil, mantém-
se mobilizados e atentos.
 Confira abaixo o 
ofício encaminhado pelo 
secretário municipal de 
Meio Ambiente, Juan 
Blanco Prada, à Assem-
bléia Estadual:
É com profunda conster-
nação que recebemos a 

notícia de que uma nova 
emenda aglutinava subs-
titutiva (EA nº 12/16) ao 
Projeto de Lei nº 249/13 , 
que Autoriza a Fazenda do 
Estado a conceder a explo-
ração de serviços ou o uso, 
total ou parcial, de áreas 
em próprios estaduais que 
especifica e dá outras pro-
vidências correlatas, foi 
colocada para votação em 
regime de urgência peran-
te o plenário da Assem-
bléia Legislativa de São 
Paulo.
 Já por ocasião da 
tentativa anterior de apro-
vação deste projeto de lei, 
a Prefeitura de Ubatuba 
manifestou sua oposição 
veemente à qualquer ten-
tativa de concessão das 
unidades de conservação 
localizadas no território 
do município sem prévia 
anuência, assim como a 
celebração de audiências 
públicas nas regiões afe-
tadas, especialmente em 
nossa cidade.
 Como manifesta-
mos na ocasião através de 
ofício e perante a Comis-
são de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Susten-
tável da ALESP, a conces-
são de tais áreas deve ser 
precedida de ampla dis-
cussão, num processo de 
total transparência.
 Sem dúvida, a re-
jeição firme apresentada 
pela imensa maioria da 
sociedade civil de Ubatu-
ba, pela Prefeitura e pelos 
conselhos consultivos das 

unidades de conservação 
do Litoral Norte são a cau-
sa da exclusão das unida-
des existentes em nosso 
território de áreas passí-
veis de concessão na EA 
12/16.
 No entanto, que-
remos manifestar nos-
so repúdio à EA 12/16, 
tanto pela forma pouco 
transparente pela qual se 
deu sua tramitação, como 
pelo seu conteúdo, já que 
a nova redação não con-
templa nenhum dos ques-
tionamentos apresentados 
por ocasião da Audiência 
Pública da Comissão de 
Meio Ambiente, tampouco 
os apresentados em reu-
nião informativa convoca-
da pela Fundação Florestal 
em nosso município.
 Por último, ex-
pressamos nossa preocu-
pação quanto ao futuro, já 
que mesmo esta EA 12/16 
retirado as unidades de 
conservação de Ubatuba 
da lista de áreas para con-
cessão, nada impede que 
o mesmo procedimento 
obscuro e anti-democráti-
co seja aplicado em nova 
tentativa de conceder à 
iniciativa privada impor-
tantes áreas sem a devida 
atenção às preocupações 
expressadas pela popula-
ção, nem as devidas ga-
rantias de preservação dos 
direitos sociais e culturais 
das comunidades tradicio-
nais em cujos territórios 
se inserem algumas destas 
unidades.
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Detran.SP leiloa 241 carros 
e motos em Taubaté no  

próximo sábado 
 O Departamento 
Estadual de Trânsito de 
São Paulo (Detran.SP) re-
alizará no próximo sábado, 
25 de junho, um leilão de 
241 veículos, apreendidos 
por infrações de trânsito 
em Taubaté. Todos os lotes 
serão vendidos com direito 
a documentação, ou seja, 
podem voltar a circular.  
 No total, são 194 
motos e 47 carros, inclusi-
ve um New Beetle, avalia-
do em R$ 17,2 mil. 
 O evento será re-
alizado a partir das 10h, 
na portaria 3 do Via Vale 
Garden Shopping, locali-
zado na avenida D. Pedro 
I, 7.181, São Gonçalo. 
Os cidadãos interessados 
podem ver os veículos 
que serão leiloados entre 
os dias 21 e 24, das 8h 
às 17h, ou no dia 25, das 
7h às 9h30, no pátio SOS 
Taubaté (avenida Manoel 
dos Santos, 209, Jardim 
Belém) e no Pátio do Beti-
nho (avenida Antonio Gar-
cia da Cunha, 255, Jardim 
das Bandeiras). 
 Quem preferir pode 
ainda ver fotos dos veícu-
los e dar lances pelo site 
www.euamoleilao.com.br, 
página do leiloeiro oficial. 
Pessoas físicas podem ad-
quirir apenas veículos com 
direito a documentação.  
 O pagamento deve 
ser feito à vista. Após o 
arremate, os débitos ficam 
quitados e é necessário 
emitir novo documento 
para o veículo. 
 Mais veículos – 
Até o dia 5 de agosto, em 
quatro eventos, serão lei-
loados em Taubaté ao todo 
1.800 veículos, dos quais 
1.559 serão destinados a 
desmonte para revenda 
das autopeças ou recicla-
gem. 
 Veículos destina-
dos a desmonte e recicla-
gem só podem ser com-
prados por empresas do 
setor credenciadas no   
Detran.SP. Essas empresas 
precisam comprovar ter 

condições de efetuar todos 
os procedimentos necessá-
rios após o arremate, como 
equipamentos adequados 
para desmonte e descon-
taminação dos veículos 
(retirada de combustível, 
óleo do motor e do freio, 
baterias e pneus), evitando 
a contaminação do solo. 
Regras –  
 Os leilões são re-
alizados conforme de-
termina a legislação 
federal.    
 O veículo apreen-
dido por infração às leis 
de trânsito, como, por 
exemplo, falta de licen-
ciamento, pode ir a leilão 
caso não seja reclamado 
por seu proprietário em 
até 60 dias, exceto os que 
têm pendência judicial, de 
acordo com a lei federal 
13.160, de 2015. 
 Quando o veículo 
é destinado a leilão, o pro-
prietário é notificado e tem 
prazo para reavê-lo. Caso 
não se pronuncie, ele é no-
tificado por edital no Diá-
rio Oficial do Estado e no 
portal do Detran.SP (www.
detran.sp.gov.br), dando 
novo prazo, após a quita-
ção dos débitos existentes 
e das despesas com a re-
moção e estadia no pátio.  
 Depois de todas as 
notificações, se não fizer 
a retirada, o veículo pode 
ser relacionado para leilão. 
O Detran.SP é responsável 
apenas por veículos apre-
endidos pela Polícia Mili-
tar, em perímetro urbano, 
por infrações que compe-
tem ao Estado fiscalizar, 
como racha, manobra pe-
rigosa, falta de licencia-
mento, veículo sem placa 
ou com a placa ilegível.  
Veículos apreendidos por 
estacionamento irregular, 
por exemplo, são de res-
ponsabilidade das prefei-
turas. Aqueles apreendidos 
em estradas são de respon-
sabilidade dos órgãos que 
atuam em rodovias, como 
o Departamento de Estra-
das de Rodagem (DER) e 

a Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF). Veículos apre-
endidos por envolvimento 
em crimes são de respon-
sabilidade da Secretaria da 
Segurança Pública (SSP) 
e aqueles com pendências 
judiciais competem ao Po-
der Judiciário. 
 “Via rápida” – A 
lei 15.911, sancionada 
pelo governador Geraldo 
Alckmin em setembro de 
2015, instituiu a chamada 
“via rápida” para leilão 
de veículos. Ela agiliza 
os procedimentos ao per-
mitir novidades, como a 
possibilidade de os ór-
gãos firmarem convênios 
para serviços de remoção, 
depósito e guarda de veí-
culos, além da realização 
conjunta de leilões. 
 A “via rápida” 
possibilita ainda uma 
administração mais efi-
ciente dos pátios, já que 
haverá mais rotatividade.  
 Além disso, esta-
belece a reclassificação 
dos veículos não arrema-
tados para que sejam dis-
postos no leilão seguinte. 
Se, por exemplo, um carro 
com direito a documenta-
ção não tiver comprador 
em um evento, ele será re-
classificado para um leilão 
próximo como “veículo 
em fim de vida útil para 
desmonte” (isto é, o com-
prador vai desmontá-lo e 
revender as autopeças). Se 
mesmo assim ele continuar 
sem lances, será renomea-
do como “sucata veicular 
para reciclagem”. Ou seja, 
por mais que não ocorra o 
arremate, o veículo será 
relacionado a leilão. 
 O Detran.SP tem 
feito sistematicamente 
leilões em todo o Esta-
do: em 2015, foram ar-
rematados 103 mil veí-
culos de todos os tipos.  
 O valor arrecada-
do é destinado aos custos 
do leilão e à quitação dos 
débitos, como serviços de 
remoção, estadia, tributos 
e multas. 

Vila Caiçara é novamente 
destaque da Festa de São 

Pedro Pescador

 Mais uma vez, a 
Vila Caiçara será um dos 
destaques da programação 
da Festa de São Pedro Pes-
cador, que começa no pró-
ximo dia 24 de junho na 
Praça de Eventos, região 
central de Ubatuba.
 Incorporada ao 
evento em 2013, primeiro 
ano da gestão do prefeito 
Mauricio, a vila é uma re-
produção fiel das moradias 
tradicionais do povo local.
 Construído em pau
-a-pique, o espaço conta 
com fogão a lenha e sua 
decoração remete a estéti-
ca da cultura caiçara: des-

de as imagens de santos 
católicos até os remos e 
canoas no quintal.
 Destaque também 
para a capela de São Pe-
dro. Instalada ao lado da 
casa e construída com pau
-a-pique, o espaço faz ho-
menagem popular e rústi-
ca ao santo e pescador que 
dá nome à maior festa da 
cidade.
 “Fortalecer as fes-
tas populares e tradicio-
nais da cidade e fazer a 
própria população ser pro-
tagonista em todas as face-
tas dos eventos é mais uma 
conquista da nossa gestão.  

 Promover esse tipo 
de festa é uma ferramenta 
que utilizamos, com su-
cesso, para divertir nosso 
povo ao mesmo tempo que 
movimentamos a cidade 
na baixa temporada”, co-
memora o prefeito Mau-
ricio.“Em outra frente, 
são eventos como a Festa 
de São Pedro que mantém 
viva a identidade cultural 
de um povo. Em Ubatuba, 
cidade tão rica em cultura 
e história, eles são funda-
mentais e precisam ser tra-
tados com muito carinho e 
atenção”, completa o pre-
feito.

Aviso de alteração – A P.M. de S. L. do Paraitinga torna público que houve alteração 
no Pregão nº 018/2016 visando que os Lotes 02, 04, 05, 06, 07 e 08 sejam exclu-
sivos para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, obedecendo-se ao art. 48 
da Lei Complementar nº 123/2006. Permanecem inalteradas as demais disposições 
do edital, inclusive em relação à data de abertura, uma vez que as alterações não 
afetam a formulação das propostas, pois as Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte já se encontravam aptas a participar também pelas regras iniciais.

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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Taubaté Olímpico apresenta 
Lutando pela Paz em junho

 A Prefeitura de 
Taubaté, por meio da 
Secretaria de Esportes e 
Lazer, realiza neste final 
de semana (sábado, 18, e 
domingo, 19), o Lutando 
pela Paz, com apresenta-
ções de alunos de capo-
eira, judô e taekwondo.  
 O evento faz par-
te do Taubaté Olímpico e 
acontece das 13 às 16h, na 

praça de eventos do Via 
Vale Garden Shopping. 
Cerca de 300 alunos e 
atletas devem participar da 
ação.
 O objetivo do 
Taubaté Olímpico é 
promover e divulgar os 
projetos sociais-esportivos 
do Comum-unidade em 
Ação oferecendo ativida-
des 

todos os meses até agosto, 
quando se inicia os Jogos 
Olímpicos do Rio.
 A próxima atração 
do Taubaté Olímpico é a 
apresentação dos atletas 
da Ginástica Artística e 
Ginástica Rítmica nos dias 
2 e 3 de julho, e o vôlei 
com os atletas do progra-
ma Escola da Bola, no dia 
6 de agosto

Prefeitura entrega 
melhorias no acesso ao 

Bairro das Campinas
 A Prefeitura de 
Pindamonhangaba entre-
ga, oficialmente, nesta se-
mana, às 19 horas, a alça 
de acesso ao viaduto do 
Bairro das Campinas “Pa-
dre Samuel José de Car-
valho” (Lei 5903/2016). 
A cerimônia será realizada 
próximo à rotatória de en-
trada do bairro.
 As melhorias con-
figuram numa obra de 
grande porte, que abran-
ge área total de 12.415,48 
m². De acordo com infor-
mações da Secretaria de 

Obras da Prefeitura, foram 
realizadas no local a reti-
ficação da curva em ‘s’ ao 
final do viaduto, abertura 
de saída para a via Dutra, 
rotatórias nos lados do Ci-
dade Nova e Campinas, 
galeria, guias, sarjetas e 
calçadas, ciclofaixa, can-
teiro central, pavimenta-
ção asfáltica pelo sistema 
CBUQ (Concreto Betumi-
noso Usinado à Quente) 
com sinalização horizontal 
e vertical e iluminação. 
 A pavimenta-
ção foi realizada numa 

área de 13.300 m², por 
empresa terceirizada. 
 As demais me-
lhorias foram feitas pela 
equipe dos diversos seto-
res da Secretaria de Obras 
da Prefeitura, que calcula 
um investimento aproxi-
mado de R$ 1.330.000,00 
no local, somando-se pa-
vimentação, iluminação e 
galerias de águas pluviais.
 Os novos serviços 
concluíram a obra e 
garantem mais segurança 
e fluidez no trânsito da-
quela região.

Prefeitura realiza  
lançamento oficial de 
obras da creche do  
Arco-Íris em Pinda

 Nesta semana, às 
10 horas, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba reali-
za o lançamento oficial 
das obras do novo CMEI 
– Centro Municipal de 
Educação Infantil -, nova 
denominação das creches, 
no Arco-Íris (Araretama).
 O novo Cmei fica 
na Rua Adilson Augusto 
Bassanelo Pereira, 145, 
Residencial Arco-Íris, 
Araretama.
 O prédio faz parte 
de convênio com o Mi-
nistério da Educação, por 
meio do FNDE – Fundo 
Nacional de Desenvolvi-

mento da Educação – via 
Pac 2, Projeto Proinfância 
Tipo 1.
 Fazem parte des-
te convênio mais qua-
tro creches: Parque das 
Palmeiras, Mantiqueira, 
Centro e Crispim, cujas 
obras também estão ini-
ciando nos próximos dias.  
 O valor do repasse 
foi de R$ 1.979.860,84 por 
unidade.
Informações da Obra
 O Projeto Proin-
fância Tipo 1, modelo de 
projeto padrão de educa-
ção infantil, terá capacida-
de para atender 188 alunos 

em turno integral, ou am-
pliar essa capacidade em 
turnos alternados, contan-
do com 1.510,23 m² cons-
truídos.
 As unidades são 
dotadas de ambientes es-
senciais para a aprendiza-
gem das crianças, como: 
salas de aula, sala multiu-
so, sanitários, fraldários, 
pátio coberto, parquinho, 
refeitório, entre outros 
ambientes, que permitem 
a realização de atividades 
pedagógicas, recreativas, 
esportivas e de alimenta-
ção, além das administra-
tivas e de serviço. 


