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A GAzetA dos Municípios

Desembargador aborda  
condutas vedadas em 

ano eleitoral em  
Taubaté

O Centro de Estudos da 
Secretaria dos Negócios 
Jurídicos de Taubaté pro-
moveu nesta sexta-feira 
(15 de abril) uma capaci-
tação com o tema “Con-
dutas Vedadas em Ano 
Eleitoral”, destinada aos 
servidores municipais.
O curso foi ministrado 
pelo desembargador do 

Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo, Paulo 
Sérgio Brant de Carvalho 
Galizia, que é desembar-
gador suplente do Tribu-
nal Regional Eleitoral, a 
cerca de 100 pessoas no 
salão nobre da Faculda-
de de Medicina da Unitau 
(Universidade de Tauba-
té). Galizia também é 

professor da universidade.
O Centro de Estudos foi 
criado em 2013 e bus-
ca promover o aperfei-
çoamento dos servido-
res municipais, por meio 
da apropriação do co-
nhecimento e aplicação 
dos princípios cons-
titucionais da admi-
nistração pública.

Manutenção em  
estradas rurais  

beneficia acesso e  
condições de tráfego 

em Pinda

A manutenção das diversas 
estradas rurais do municí-
pio é realizada ininterrup-
tamente, visando oferecer 
melhores condições de 
tráfego e acesso tanto para 
escoamento da produção 
agrícola quanto para os 
turistas que freqüentam a 
região rural do município.
A Secretaria de Obras 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba conta com 

uma equipe especialmen-
te destacada para os ser-
viços nas estradas rurais.
Na última semana, a equi-
pe fez a manutenção da 
Estrada Municipal Wilson 
Monteiro, que dá acesso, 
entre outras propriedades, 
ao Sítio Algodão Doce, 
destaque em caprinocul-
tura e produção de deriva-
dos do leite de cabra, que 
recebe milhares de turis-

tas anualmente. Também 
foi realizada a manuten-
ção de trecho da Estrada 
Municipal do Róla, ambas 
na região da Cruz Pequena.
Os serviços englobam 
aterro de trechos desgas-
tados pela ação das chu-
vas, colocação de pedre-
gulho quando necessário e 
limpeza da vegeta-
ção no entorno, en-
tre outras melhorias. 

Agricultura orienta para  
vacinação de bovinos  

contra a raiva em Pinda
O Estado de São Pau-
lo não possui a obriga-
toriedade de vacinação 
antirrábica de bovinos e 
bubalinos. Contudo, al-
guns casos estão sendo 
detectados na região e, 
por isso, o Departamento 
de Agricultura da Prefei-
tura orienta os pecuaristas 
que vacinem seus animais.
A raiva é transmitida pela 
mordedura de morcegos 
hematófagos, existentes 
nesta região que se carac-
teriza como habitat ideal 
devido à proximidade com 
as serras da Mantiqueira e 
da Quebra-Cangalha, entre 
outras, além da existência 
de cavernas. A raiva é fatal.
No município, há al-
guns casos confirma-
dos pela Defesa Agro-
pecuária do Estado e 

outros que apresentam 
sintomas semelhantes, por 
isso, o Departamento de 
Agricultura da Prefeitu-
ra está contando com as 
equipes especializadas do 
Estado, como reforço na 
captura de morcegos he-
matófagos. Oito equipes 
de várias regiões de São 
Paulo já estiveram presen-
tes na cidade de 15 a 19 de 
fevereiro e estarão nova-
mente em Pindamonhan-
gaba de 25 a 29 de abril.
Como não é obrigató-
ria, a vacinação deve ser 
realizada pelos proprie-
tários. Está disponível 
para compra em lojas de 
produtos agropecuários e 
cooperativas, sain-
do a dose da 
vacina a menos de R$0,40 
por animal. “É um in-

vestimento que vale a 
pena”, disse o diretor de 
Agricultura da Prefeitu-
ra. “Em caso de perda de 
animal de corte, o pre-
juízo é de mais de R$2 
mil por animal e, e, caso 
de perda de vaca leiteira, 
mais de R$3 mil”, contou.
A vacinação contra a rai-
va em bovinos e bubali-
nos deixou de ser obri-
gatória na regional de 
Pindamonhangaba em 
2008, quando a Secretaria de 
Agricultura e Abasteci-
mento do Estado de São 
Paulo verificou a redu-
ção de casos na região. 
Na época, os pecuaristas de 
Pinda, Mogi das Cruzes e 
Guaratinguetá eram os 
únicos no estado que ainda 
tinham que vacinar obriga-
toriamente seus animais. 

População pode
participar de

Oficinas de Circo
e Teatro em Pinda

Pindamonhangaba está 
com inscrições abertas para 
Oficinas de Circo e Teatro, 
do CEU das Artes, no Vale 
das Acácias. A realização 
das oficinas é um proje-
to da Prefeitura através 
do Departamento de Cul-
tura e do CEU das Artes.
A organização disponi-
bilizou 25 vagas para 
cada turma. As aulas de 
teatro serão às segundas e 
quartas-feiras, das 14h às 
17h, e a idade mínima para 
participar é de 12 anos. 
As vagas para essa ofici-
na já estão preenchidas, 
mas os interessados ainda 

podem se inscrever para 
abertura de uma nova turma.
A oficina de Circo 
está com duas turmas 
abertas. Para os interessa-
dos em participar, a idade 
mínima é de seis anos. 
As aulas serão às terças e 
quintas-feiras, das 9h às 
12h e das 13 às 16 horas.
O objetivo das oficinas 
é promover a cultura 
como direito de cada um 
através do cultivo das 
produções, das expres-
sões, e possibilitar que as 
pessoas possam desfrutar 
das diversas linguagens 
culturais, além 

de possibilitar a 
formação de sujeitos so-
ciais atuantes na constru-
ção de uma sociedade mais 
justa e solidária de pleno 
exercício da cidadania.
As oficinas terão dura-
ção de seis meses. Ao 
término, os alunos vão 
participar de uma apresen-
tação na I Semana Cultural 
da Criança, prevista 
para outubro no 
CEU das Artes.
Os interessados em se ins-
crever devem comparecer 
ao CEU das Artes, locali-
zado na Av. das Orquíde-
as, 355, Vale das Acácias. 
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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

Diferente do que se imagina, o mau humor crônico não é um traço de personalidade 
e sim uma variação moderada de depressão conhecida como distimia que pode ser 
desencadeada tanto na infância como na vida adulta por fatores genéticos ou adventos 
traumáticos. Apesar de não ter cura, o distúrbio pode ser controlado quando tratado 
com antidepressivos.
***
A ação dos ambientalistas e protetores dos animais fez com que o comércio de peles 
diminuísse drasticamente nos últimos anos. A maioria dos estilistas, atualmente, não 
emprega peles em suas criações e há modelos profissionais que não aceitam atuar em 
desfiles onde estejam exibidas roupas feitas ou ornamentadas com peles. Assim mes-
mo, os negócios desta área ainda movimentam milhões de dólares, significando os 
sacrifícios de animais.
***
O que se pode chamar de atividade industrial mais antiga da história humana diz res-
peito à produção de talhadeiras e machados de pedra. Na Etiópia, foram encontrados 
exemplares fabricados, seguramente, há mais de dois milhões e quinhentos mil anos. 
Mas o comércio de artefatos de pedra é mais recente. Estima-se em vinte e oito mil 
anos a idade dos indícios da compra e venda de âmbar na Europa.
***
O hábito de fumar foi adquirido dos índios norte-americanos pelos colonizadores in-
gleses. Ele foi levado à Inglaterra por Walter Raleigh e dali se difundiu pela Europa. 
Conta-se que um criado, ao ver Raleigh soltando fumaça pela boca e pelo nariz, jogou-
lhe uma jarra de cerveja, pois pensou que ele estivesse pegando fogo.

Humor

O chefe do escritório de contabilidade vai falar com a nova contratada que tinha sido 
indicada por um dos diretores da empresa como sendo uma prendada. Ao encontrar 
a moça, ele ficou assustado. Era uma loira estonteante, siliconada, corpo escultural, 
olhos verdes, bronzeada, ou seja, toda prendada. Refeito do susto e começando a dar 
as instruções, ele fala:
- Suponho que a senhorita saiba o que é fatura e o que é duplicata. Estou certo?
E ela, toda garbosa, responde: 
- Mais claro que eu sei! Fatura é o que acontece quando a gente quebra uma perna e 
duplicata é quando a gente quebra as duas...
***
Depois do bebê nascer, o pai aflito, foi falar com o obstetra:
- Doutor, estou muito preocupado porque a minha filha nasceu com cabelos ruivos. 
Não pode ser minha filha, doutor!
E o doutor responde: 
- Que paranóia! Mesmo que você e a sua mulher tenham cabelos pretos, podem ter 
cabelos ruivos nos genes da família!
E o pai insiste:
- Não é possível, as nossas famílias só tem cabelos pretos há várias gerações!
Diz o doutor: 
- Bem! Tenho que perguntar: Com que freqüência o senhor e sua mulher praticaram 
sexo?
E o homem envergonhado, responde: 
- Bem, este ano tenho trabalhado muito. Só fizemos amor uma ou duas vezes nos úl-
timos meses.
E o médico conclui: 
- Então ta aí... É ferrugem!

Mensagens

Sete belas lógicas

1 – Faça as pazes com seu passado, assim você não estragará o seu presente.
2 – O que os outros pensam de você não lhe diz respeito.
3 – O tempo cura quase tudo... Dê tempo ao tempo.
4 – Ninguém é motivo para sua felicidade senão você mesmo.
5 – Não compare sua vida com a dos outros... Você não tem idéia de como as outras 
foram talhadas.
6 – Pare de muito pensar... Você não precisa saber todas as respostas.
7 – Sorria, pois você não tem todos os problemas do mundo.
***
Aprendemos que para evoluir como ser humano é preciso praticar o bem. Por isso, 
conhecemos de cor as virtudes que englobam a bondade, como: compaixão, gene-
rosidade, solidariedade, tolerância e paciência, porém, nem todos sabem usar essas 
qualidades na dose certa. Há uma grande diferença entre ser bom ou ser ingênuo e, é 
muito importante que essa diferença seja estabelecida. Primeiro, lembre-se de que a 
boa ação não pode prejudicar quem a pratica. Segundo, o ato não pode tirar do outro a 
responsabilidade de si mesmo.
***
Não percas a tua fé as sombras do mundo. Ainda que os seus pés estejam sangrando, 
siga em frente, erguendo-os por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e batalhe. Esfor-
ça-te no bem e espere com paciência. Tudo passa e tudo se renova na Terra, mas o que 
vem do Céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perde-
ram a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação 
da fé e prosseguir vivendo. Eleve teu olhar e caminhe. Lute e sirva. Aprenda e adianta-
te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe e 
te atormente o ideal aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te 
esqueças, porém, de manhã será um outro dia.

Pensamentos, provérbios e citações

Uma boa palestra deve esgotar o tema e não os ouvintes.

As maiores tristezas são as que causamos a nós mesmos.

A alma move todas as matérias do mundo.

É mais fácil ser sábio com os outros do que consigo mesmo.

Minha vida é um filme de mocinho, sempre venço no final.

MISCELÂNEA Os próximos passos do processo
de impeachment de

Dilma Rousseff
O processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff avançou no último dia 17 de abril, mas 
ainda terá um longo caminho até a sua decisão final.  Por 367 votos favoráveis e 137 contrários, a 
Câmara dos Deputados aprovou a autorização para ter prosseguimento no Senado Federal.
Os senadores podem, agora, manter a decisão dos deputados e instaurar o processo ou arquivar as 
investigações, sem analisar o mérito das denúncias.
Sem adentrar ao caso específico atual, vamos discorrer sobre algumas particularidades do rito desta 
seara processual.
De origem anglo-saxã, o processo de impeachment ganhou notoriedade no Brasil em 1992 com o 
caso do então presidente Fernando Collor. Até então, tratava-se de modalidade de processo consti-
tucional desconhecida. Transcorridos 24 anos da impactante experiência jurídico-política, quando 
já se imaginava que o impeachment teria ficado para as páginas da história, novamente esta espécie 
processual toma a pauta do país, despertando debates acalorados, superficiais e densos no meio 
social e na Excelsa Corte através do rosário de medidas levadas ao pronunciamento jurisdicional.
Embora novidade para a maioria, o impeachment tem sua regulação através da Lei n° 1.079/50, ou 
seja, há mais de meio século, e tem como grande jurista de referência o ex-Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, da Justiça e brilhante professor Paulo Brossard, que na edição de 9 de janeiro de 
1993 do Correio Braziliense publicou um artigo em que criticava a medievalidade desta feitura pro-
cessual, texto este assim concluído: “Poucas pessoas se dão conta de que o impeachment declinou 
na Inglaterra quando, em seu lugar, a moção de censura entrou a funcionar e veio a substituir o cepo 
e o machado, que serviram para que rolassem algumas cabeças mais menos ilustres... e a linguagem 
não é figurada.”
Ao versar sobre o rito do impeachment, a Lei n° 1.079/50 o divide em duas etapas, uma primeira 
destinada ao juízo de admissibilidade na Câmara dos Deputados e outra subsequente de julgamento 
no Senado Federal, que se conclui por sessão singular presidida pelo Presidente do STF.
Na fase da Câmara dos Deputados, a Denúncia segue os seguintes passos:
I.        Recebimento ou não da Denúncia por decisão do Presidente da Câmara dos Deputados (Re-
gimento Interno da Câmara dos Deputados, art. 218, §2º);
II.        Leitura da Denúncia na Sessão imediatamente seguinte;
III.        Eleição de Comissão Especial, por chapa indicada pelos líderes partidários, vedada pelo STF 
a participação de chapas avulsas, observada a proporcionalidade partidária;
IV.        Encaminhamento da Denúncia para a Comissão Especial eleita, que se reunirá dentro do 
prazo de 48 horas após eleição;
V.        Depois de instalada a Comissão, o Denunciado é notificado e terá prazo de 10 sessões para 
se manifestar sobre o processo;
VI.        Após o prazo de manifestação do Denunciado a Comissão Especial terá 05 sessões para 
votar o relatório final decidindo se a Denúncia deve ou não ser submetida ao plenário da Casa para 
votação sobre a sua admissibilidade;
VII.        Se a Comissão decidir por encaminhar a Denúncia ao plenário da Câmara a votação se dará 
com chamada por Estados;
VIII.        Se o plenário da Câmara, por no mínimo dois terços dos votos dos membros da Casa, 
decidir pela admissibilidade da abertura de processo o pedido de impeachment segue para a análise 
do Senado.
Foram os passos seguidos até este último dia 17, onde por 367 votos favoráveis os deputados deci-
diram pelo prosseguimento do impeachment. Agora, o Senado Federal terá o seu rito que poderá se 
estender por alguns meses.
No Senado serão estes os passos estabelecidos pela Lei n° 1.079/50 e Regimento Interno:
I.        Recebida a autorização da Câmara para instauração do processo de impeachment e feita a 
leitura na sessão seguinte, será imediatamente eleita Comissão Especial constituída por um quarto 
da composição do Senado, obedecida a proporcionalidade partidária, que ficará responsável pelo 
processo (Regimento Interno, art. 380, I e II);
II.        Por decisão do STF na ADPF 378 o Senado reanalisará a admissibilidade da abertura de 
processo;
III.        A Comissão Especial elaborará Parecer sobre a instauração ou não de processo. Se emitido 
Parecer favorável à instauração do processo e sendo este aprovado por maioria simples da Casa (41 
dos 81 senadores) instaura-se o processo de impeachment;
IV.        Instaurado o processo, o Presidente da República ficará suspenso de suas funções por 180 
dias (Constituição Federal, art. 86, §1º, II). Se, decorrido este prazo e o julgamento não estiver con-
cluído o afastamento cessará, sem prejuízo do prosseguimento do processo (CF, art. 86, §2º);
V.        Em sequência o processo é entregue ao Presidente do Senado para remessa, em original, ao 
Presidente do STF, com a comunicação do dia designado para o julgamento;
VI.        O Primeiro Secretário da Mesa do Senado enviará ao Denunciado cópia autenticada de 
todas as peças do processo intimando-o do dia e hora em que deverá comparecer ao Senado para o 
julgamento;
VII.        Na sessão de julgamento, sob a presidência do Presidente do STF, será feita a leitura das 
peças de acusação e defesa; inquirição das testemunhas e debates orais. Depois, sem a presença de 
Denunciante e Denunciado, abrir-se-á discussão sobre a acusação e por fim o julgamento do De-
nunciado por votação nominal dos senadores (Lei nº 1.079/50), que exige votos de no mínimo dois 
terços (54 dos 81 senadores) para a condenação;
VIII.        No caso de condenação, o Presidente é destituído automaticamente do cargo, sendo suce-
dido pelo Vice-presidente, ficando ainda alijado do exercício de cargo público por 8 anos, por força 
da Constituição Federal, Lei nº 1.079/50 e Lei Complementar nº 135/2010.
No caso em pauta, da Presidente Dilma, o processo terá uma longa trilha pela frente. Trata-se de um 
extenso processo político e jurídico, que deve seguir os seus ritos e obedecer ao texto recepcionado 
pela Constituição Federal de 1988. Está nas mãos do Senado Federal, que nos próximos dias deci-
dirá os rumos do país sob os olhares da Suprema Corte quanto ao rito e garantias do contraditório 
em defesa ampla.

*Marcones Santos é advogado de Direito Eleitoral e sócio do escritório Lopes, Leite & Santos 
Advogados Associados
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 1, Termo nº 6271
Faço saber que pretendem se casar ALAN BRUNO BATISTA e ELISANGELA MARIA DE MIRANDA, 
aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasi-
leiro. Ele é natural de Campos do Jordão - SP, nascido em 7 de agosto de 1984, de profissão comerciante, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado Alameda Monjoleiros, nº 85, Flor do Campo, nesta cidade, 
filho de DOMINGOS RIBEIRO DE MIRANDA, de 56 anos, nascido na data de 4 de agosto de 1959 e 
de MARIA DE FÁTIMA BERNARDO BATISTA, de 56 anos, nascida na data de 9 de outubro de 1959, 
residentes e domiciliados em Campos do Jordão/SP. Ela é natural de Marmelópolis - MG, nascida em 24 
de agosto de 1978, de profissão cuidadora de idoso, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua 
Tenente Lucrécio Gonçalves Jr, nº 243, bairro Medicina, Itajuba/MG, filha de DOMINGOS RIBEIRO 
DE MIRANDA, falecido e de VANDA MARIA COSTA DE MIRANDA, de 60 anos, nascida na data de 
16 de junho de 1955, residente e domiciliada em Itajubá/MG. 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.

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 18/04/2016 e 18/04/2016.

Livro D- 24, FLS. nº 2, Termo nº 6272
Faço saber que pretendem se casar MIGUEL RIBEIRO DA SILVA e MARIA APARECIDA NUNES DA 
MOTA, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Ci-
vil Brasileiro. Ele é natural de Gonçalves - MG, nascido em 16 de agosto de 1959, de profissão aposentado, 
de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Taubaté, nº 566, Jardim Santana, nesta cidade, fi-
lho de LEOPOLDO RIBEIRO DA SILVA, falecido em Gonçalves/MG na data de 22 de novembro de 2008 
e de MARIA DE LOURDES DA ROSA, falecida em Gonçalves/MG na data de 26 de junho de 1992. Ela é 
natural de Gonçalves - MG, nascida em 5 de agosto de 1962, de profissão doméstica, de estado civil divor-
ciada, residente e domiciliada na Rua Queluz, nº 77, Parque Nossa Senhora da Glória, nesta cidade, filha 
de SIDONOR NUNES DA MOTA, de 91 anos, nascido na data de 24 de setembro de 1924, residente e do-
miciliado em Gonçalves/MG, natural de Gonçalves/MG e de BENEDITA DORVALINA MACIEL MOTA, 
falecida em Gonçalves/MG na data de 11 de julho de 2006. 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 2, Termo nº 6273
Faço saber que pretendem se casar WAGNER QUIRINO DA SILVA e PALOMA ALINE RUFINO DE TO-
LEDO MUNIZ, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Códi-
go Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 3 de fevereiro de 1989, de profissão cobrador, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Caibi, nº 65, Parque das Fontes, nesta cidade, filho 
de BRAZ CURSINO DA SILVA, de 65 anos, nascido na data de 2 de janeiro de 1951 e de MARINÊS 
HELENA DA SILVA, de 55 anos, nascida na data de 26 de março de 1961, residentes e domiciliados em 
Tremembé/SP, natural de Campos do Jordão/SP. Ela é natural de Campos do Jordão - SP, nascida em 1 de 
novembro de 1992, de profissão estoquista, de estado civil solteira, residente e domiciliado na Rua Estrada 
do Campo, nº 360, Usina do Fojo, Campos do Jordão/SP, filha de GERSON BENEDITO MUNIZ, de 44 
anos, nascido na data de 16 de setembro de 1971 e de ALICE RUFINO DE TOLEDO, de 45 anos, nascida 
na data de 27 de outubro de 1970, residentes e domiciliados em Campos do Jordão/SP, natural de Campos 
do Jordão/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. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N° 019/2016 – Objeto: Aquisição de 
Combustíveis Tipo Óleo Diesel S10, Etanol e Gasolina. No dia 14 de abril de 2016, 
depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade compe-
tente, Sr. LUIZ CARLOS PIÃO, Prefeito Municipal, HOMOLOGOU os itens do 
pregão em epígrafe, considerando a adjudicação pelo Pregoeiro, à empresa: POS-
TO SAO LUIZ DO PARAITINGA LTDA, na ordem de R$ 1.393.470,00. Fica a 
empresa convocada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta 
publicação.

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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Grupo Pense Leve é 
opção de atividade  

física para moradores 
do Triângulo em PindaMistau exibe filme 

“Hans Staden” em 
Taubaté

Pinda terá  
apresentação de  

ópera no domingo

 Espetáculo  
“Purgatório” em  

Taubaté

Moradores do Triângulo 
podem participar do grupo 
de saúde Pense Leve, que 
acontece uma vez por se-
mana no Centro Comuni-
tário do Bairro. O projeto é 
uma parceria da Secretaria 
de Saúde e o PSF da co-
munidade, com o profes-
sor de Capoeira e profis-
sional de Educação Física.
A iniciativa tem objetivo de 
incentivar os moradores a 
cuidar da saúde através de 
atividade física e alimen-
tação saudável. A prática 
do exercício físi-

O Mistau (Museu da Ima-
gem e do Som de Taubaté), 
em parceria com o Ponto 
Mis – São Paulo exibe nos 
dias 19, 25 e 29 de abril, 
às 14h, o filme “Hans Sta-
den”, na sala Chico do 
Cinema, no próprio Mis-
tau. A entrada gratuita.
O curta apresenta em seu 
elenco Carlos Evelyn, 
Ariana Messias, Darci 
Figueiredo, Beto Simas, 
Milton de Almeida, Rey-
naldo Puebla, Jefferson 

Pindamonhangaba rece-
be, neste domingo (17), 
o espetáculo “O Barbeiro 
de Sevilha – ou a Histó-
ria Contada e Cantada da 
Ópera A Inútil Precau-
ção”, com a Companhia 
Ópera Curta. Será no Te-
atro Galpão, às 19 horas, 
com entrada gratuita. In-
gressos devem ser retira-
dos na bilheteria do teatro 
uma hora an-
tes do espetáculo.
A apresentação abre a 
temporada 2016 do Pro-
grama de Circulação de 
Óperas, promovido pelo 
Governo do Estado de 
São Paulo, por meio da 
Secretaria de Cultura. Na 

O Teatro Metrópole em 
Taubaté recebe neste sá-
bado, dia 16, o espetáculo 
“Purgatório”, às 20h, apre-
sentada pela Hospedaria 
Companhia de Teatro.
A peça é a segunda par-
te da trilogia “Silêncio”, 
e é inspirada na “Divina 
Comédia”, de Dante Ali-
ghieri. Ela se desenvolve 

co previne proble-
mas e agravos à saúde, 
além de ajudar na di-
minuição do con-
sumo de remédios.
Sani Regina dos Santos, 
responsável pelo gru-
po, garante que o Pen-
se Leve é positivo para 
a saúde. “Além da gente 
fazer uma atividade físi-
ca, a gente também está 
ajudando nosso corpo 
a ter um melhor padrão 
de vida futuramente”, disse.
Solange Adão Carreiro, 
de 53 anos, participan-

Primo, Sérgio Mamberti,
Stênio Garcia, Cláudia 
Liz, Valdir Ramos, Carol 
Li e Macsuara Kadwell.
O filme conta a histó-
ria de Hans Staden, o 
aventureiro alemão que 
naufragou no litoral bra-
sileiro no século XVI. 
Capturado pelos índios 
Tupinambás, inimigos dos 
colonizadores portugue-
ses, foi mantido refém 
por nove meses em uma 
tribo de canibais na Al-

cidade, a apresentação tem 
parceria com a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba.
O objetivo do Programa 
é apresentar espetáculos 
na linguagem da ópera 
para pessoas que têm pou-
co ou nenhum acesso ao 
gênero. A interioriza-
ção do projeto permite o 
fomento, a formação e a di-
fusão da cultura, amplian-
do o acesso a atividades 
artísticas de excelência.
Criada por Rosana Ca-
ramaschi e Cleber Papa, 
em parceria com Luís 
Gustavo Petri, a Compa-
nhia de Ópera Curta cria e 
apresenta espetáculos ba-
seados em óperas famosas, 

em duas estruturas imagi-
nárias: o real e o sonho. 
Personagens do mundo 
real se debatem em um 
espaço escuro e sombrio 
onde seus dramas pesso-
ais, desesperos íntimos 
e fantasias correm afe-
tando o jogo imposto.
Sob a direção de João 
Marcelo Pallottino, “Pur-

te do grupo, já percebe 
melhoras na saúde. “Eu 
acho importante esse 
grupo, o professor é mui-
to bom e a gente faz 
muitos exercícios, mi-
nha dor na perna dimi-
nuiu depois que comecei 
a participar”, destacou.
Os encontros do 
grupo são realizados to-
das as segundas-feiras, 
às 8 horas, e os alunos 
recebem orientações sobre 
qualidade de vida, alimen-
tação e dicas de postura 
correta para se exercitarem. 

deia de Ubatuba. Para 
não ser devorado, ele terá 
de convencê-los de que 
não é português. Uma 
co-produção entre Brasil 
e Portugal, Hans Staden 
recebeu diversos prêmios 
em diferentes festivais 
de cinema. A classifica-
ção etária é de 12 anos.
O Mistau fica na Av. 
Tomé Portes Del Rey 
761 – Jardim Ana Emília. 
Mais informações pelo te-
lefone: (12) 3631-3955.

cujo conteúdo é um texto 
teatral que aborda uma vi-
são pouco convencional 
do libreto – texto drama-
túrgico da ópera – base-
ado na história original.
“O Barbeiro de Sevilha 
– ou a História Conta-
da e Cantada da Ópera 
A Inútil Precaução” é ba-
seada na ópera-bufa em 
dois atos do compositor 
italiano Gioacchino Ros-
sini e na comédia Le 
Barbier de Séville, do 
dramaturgo francês 
Pierre-Augustin Ca-
ron de Beaumarchais.
O espetáculo tem 1h30 
de duração e é proibido 
para menores de 12 anos.

gatório” tem classificação 
de 16 anos. Os ingres-
sos estão sendo vendidos 
por R$ 40,00 (interia) e 
R$ 20,00 (meia-entrada).
O Teatro Metrópole possui 
capacidade máxima de 565 
lugares e fica na Rua Du-
que de Caxias, 312 – Cen-
tro. Mais informações pelo 
telefone (12) 3624-8695.


