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A GAzetA dos Municípios

Secretaria de Educação  
promoveu II Semana do  
Voluntário de Tremembé

Na semana de 21 a 25 de 
março as escolas munici-
pais de Tremembé recebe-
ram, com muito carinho, 
pessoas da comunidade 
que se propuseram a se-
rem os voluntários da es-
cola.  São os parceiros 
da comunidade que fize-
ram, fazem e farão toda 
diferença no dia a dia 
da Educação da cidade.
Esse já o segundo ano 
do projeto “Seja um Vo-
luntário na Escola –  de 
mãos dadas nossos alunos 
vão mais longe!”. Com 
o objetivo de comparti-
lhar essa grande missão, 
que é construir o futuro 
de nossos alunos, com as 
famílias e as pessoas da 
comunidade, a Secretaria 
de Educação propôs con-
vidar que tivesse tempo 
disponível para partici-
par das ações da escola.
“Os voluntários foram 
aparecendo aos poucos e 
foram criando laços com 
as escolas de Tremem-
bé. A campanha passou a 
ser bem divulgada e logo 
nosso município virou 
referência de uma Edu-
cação aberta ao Volun-
tariado. Com frequência 
recebemos pessoas que-
rendo compartilhar tem-
po, habilidades e talentos 

com nossos alunos”, con-
ta Fernanda de Morais 
Zanitti, coordenadora na 
Secretaria de Educação.
Durante a semana foram 
desenvolvidas ações que 
ampliassem a relação com 
a comunidade, visando 
estreitar as relações e, 
também, conscientizar da 
importância do trabalho 
voluntário para efetivar 
a escola como uma Co-
munidade de Aprendiza-
gem. As escolas fizeram 
contato com antigos vo-
luntários e convite para 
novos colaboradores.
No total, tivemos a partici-
pação de 150 voluntários 
que estiveram presentes 
nas ações e saíram felizes, 
acarinhados pela equipe 
escolar e pelos alunos. Os 
voluntários participaram 
de Grupos Interativos, Co-
missões Mista e grêmios 
escolares, fizeram bazar da 
Pechincha, cafés e piqueni-
ques, contação de histórias 
e atividades recreativas.
Muitos pais se dispuseram 
a auxiliar em pequenos re-
paros, em pinturas de ban-
cos de pátio, encapar livros, 
preparação da terras para 
hora e jardim, entre outros.
Devido a coincidência 
de datas comemorativas, 
muitas escolas, principal-

mente da Educação Infan-
til, aproveitaram o público 
e as visitas e fizeram ati-
vidades como confecção 
de ovos de Páscoa, distri-
buição de bombom, bolos 
de chocolate, montagem 
de lembrança de páscoa, 
ações muito bem recebi-
da pelas crianças e que 
contou com brincadeiras 
e contação de histórias.
Para a equipe gestora da 
escola EMEF Comen-
dador Teixeira Pombo, 
a semana foi muito im-
portante para escola:
 “Acreditamos que a ação, 
além de motivadoras, des-
pertou o interesse da par-
ticipação dos voluntários 
e de sua importância para 
realização das atividades 
e tomadas de decisão das 
ações de nossa escola. To-
dos foram convidados a 
retornarem a nossa escola 
para decidirmos em con-
junto as metas para 2016. O 
que cria uma aproximação 
maior da comunidade”.
A campanha continua o 
ano todo e quem quiser ser 
um voluntário das escolas 
de Tremembé pode pro-
curar a Secretaria de Edu-
cação pelos telefones 12- 
3672 2537/ 12- 3674 2145 
ou procurar as secretarias 
das escolas municipais.

CPIC convida população 
para Roda de Estudo de 

Plantas em Pinda

 A equipe do CPIC - Cen-
tro de Práticas Integradas 
e Complementares - con-
vida a comunidade para 
a REP - Roda de Estudo 
de Plantas - com a te-
mática de saúde bucal. 
Serão explicadas quais 
plantas são úteis para 
a manutenção da 

saúde bucal e suas 
funções medicinais. Esse 
estudo vai acontecer no 
dia 25 de abril, às 14 horas, 
na sede do CPIC, na Av. 
Albuquerque Lins, 245.
Essa roda de estudo tem 
o objetivo de disseminar 
e orientar o uso de plan-
tas medicinais como com-

plemento na manutenção 
da saúde, realizar uma tro-
ca entre os saberes científi-
co e popular e ensinar a me-
lhor utilização das plantas.
A REP é aberta ao pú-
blico e é voltada aos 
profissionais de saúde, 
entidades e munícipes 
interessados no tema.

Bairro das Campinas recebe 
obras de reforma da

unidade de saúde em Pinda
Moradores do Bairro das 
Campinas recebem, nesta 
semana, as obras de refor-
ma da ESF – Estratégia de 
Saúde da Família – “Dr. Ve-
rilson Campos Delgado”.  
A ESF do bairro foi be-
neficiada com um con-
vênio entre a Prefeitura e 
a Secretaria de Saúde do 
Estado de São Paulo, no 
valor de R$172.490,89, 

para a reforma.  
O prédio foi inaugurado em 
1981, recebeu a denomi-
nação em homenagem ao  
Dr. Verilson em 1996 e, em 
2003 recebeu sua primei-
ra reforma e ampliação.
Com a reforma atual, se-
rão entregues adequação 
de sanitários com aces-
sibilidade, rampas de 
acessibilidade ao prédio, 

pintura interna e exter-
na, troca de piso, troca de  
alambrado por grades 
e portões na área exter-
na do prédio além de 
criação de um espaço  
para farmácia e cober-
tura da parte externa, 
entre outras melhorias.
A ESF do Bairro das Cam-
pinas fica na Estrada Mu-
nicipal do Goiabal, s/n.

Atletas de Taubaté se
destacam no Circuito Paulista 

e na Copa São Paulo
para deficientes visuais

Paratletas de Taubaté 
conquistaram bons resul-
tados no Circuito Paulis-
ta e na Copa São Paulo 
de Atletismo para de-
ficientes visuais neste 
sábado, 16 de 
abril, em Cubatão.
Confira os resultados:
Circuito Paulista de Atle-
tismo para Deficientes 
Visuais, que faz par-
te da etapa Copa São 
Paulo de Atletismo.
Flavia Cristina 
mota (classe F11)
1º lugar no lança-
mento de dardo, com 
a marca de 17,19 m.
2º lugar no arremesso de 
peso, com a marca de 6,35m.
Silvio benedito lei-

te (classe T11) e seu 
guia José Luiz da costa
2º lugar nos 800m com 
o tempo de 3’00”74
1º lugar nos 1500m com 
o tempo de 6’39”59
Copa São Pau-
lo de Atletismo.
Aberto São Paulo de 
Atletismo – Def. Físicos
Márcio Dellafi-
na (classe F40)
1º Lugar no lança-
mento do Dardo, com 
a marca de 16,55m
Luiz Henrique 
Lica (classe F57)
2º lugar no arremesso de 
peso, com a marca de 9,76m.
2º Lugar no lança-
mento de Dardo, com 
a marca de 26,72m.

Cláudio silva 
melo (classe F57)
4º lugar no arremesso de 
peso, com a marca de 7,44m.
2º Lugar no lança-
mento de Dardo, com 
a marca de 20,15m.
Welton Machado da 
Silva (classe F57)
6º lugar no arremesso 
de peso, com a 
marca de 5,90m.
6º Lugar no lança-
mento de Dardo, com 
a marca de 15,80m.
Alexandre dos santos 
Castilho. (Classe F55)
2º lugar no arremesso de 
peso, com a marca de 6,62m.
3º Lugar no lança-
mento de Dardo, com 
a marca de 20,40m.
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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 Prefeitura de Taubaté instala 
onda verde no centro

Moradores do Liberdade
participam de reunião nesta 

semana em Pindamonhangaba

A Prefeitura de Taubaté, 
através da Secretaria de 
Mobilidade Urbana, im-
plantou a primeira etapa da 
onda verde nos semáforos 
da região do central, por 
meio do novo sistema de 
controladores semafóricos.
Os equipamentos já 
foram instalados na 
Avenida Independência, 
Rua Dr. Emílio Winther, 
Praça Santa Terezinha, 
Praça 8 de Maio, Rua 
Barão da Pedra Negra, 
Rua Coronel Marcondes 
de Mattos, Rua Jaques 
Félix e  Rua XV 
de Novembro.
Hoje já é possível atra-
vessar a região central 
pelo corredor sul forma-
do pela Avenida Inde-
pendência, Rua Dr. Emí-
lio Winther e Rua XV 
de Novembro em “onda 
verde”, desde o semáforo 

Os moradores do Lotea-
mento Liberdade 1 e 2, es-
pecialmente das quadras A 
até E, foram convidados a 
participar de uma reunião 
nesta terça-feira, dia 19, 

existente no cruzamento 
com a Rua Humberto Pas-
sarelli até o cruzamento 
com a Rua Jacques Félix.
Essa etapa da implanta-
ção contemplou também 
dois novos semáforos na 
Rua Dr. Souza Alves, nos 
cruzamentos com a Rua 
Conselheiro Moreira de 
Barros e Rua Anízio Ortiz, 
para garantir a segurança 
dos veículos e pedestres 
que transitam pelo local.
Foram instalados novos 
focos de pedestres e tem-
pos específicos para tra-
vessias nos trechos da Ave-
nida Independência com 
Avenida Itália, Rua Dr. 
Emílio Winther com Rua 
Inglaterra e Avenida Juca 
Esteves com Rua Mariano 
Moreira, bem como os fo-
cos existentes estão sendo 
recuperados e religados.
Ao total dessa eta-

com representantes da ad-
ministração municipal so-
bre a troca do telhado reci-
clável de suas residências.
O encontro será em fren-
te à escola municipal 

pa, 39 cruzamentos 
receberam melho-
rias no sistema de 
controle semafórico
Esse novo equipamento de 
controle de semáforo é to-
talmente eletrônico e per-
mite programações mais 
complexas, operando em 
sistema de anéis, garantin-
do assim os sincronismos 
necessários. A programa-
ção pode ser feita pelo 
agente de trânsito direto 
no local, onde ele con-
trola os sinais de acordo 
com o fluxo de veículos.
As próximas etapas das 
instalações vão contem-
plar outras vias do cen-
tro expandido, como Rua 
Marques do Herval e Rua 
Dr. Pedro Costa, onde 
também serão instalados 
os novos controladores de 
semáforo para o funciona-
mento da “onda verde”.

José Gonçalves da Silva 
‘Seu Juquinha’, rua José 
Machado Gomes (anti-
ga Rua 7), às 19 horas.
No total, as quadras A, B, C, 
D e E englobam 226 casas.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 3, Termo nº 6274
Faço saber que pretendem se casar THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS e VANIA SANTOS ALVES, 
aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Bra-
sileiro. Ele é natural de Tremembé - SP, nascido em 7 de junho de 1988, de profissão projetista, de estado 
civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Passa Quatro, nº 138, Parque das Fontes, nesta cidade, filho 
de VALDEMAR CARDOSO DOS SANTOS, desaparecido há 22 anos e de GERCINA RODRIGUES DE 
SOUZA, de 58 anos, nascida na data de 1 de janeiro de 1958, residente e domiciliada em Tremembé, natu-
ral de Grão Mongol/MG. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 14 de dezembro de 1991, de profissão 
contadora, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Quarenta e Três, nº 248, Casa 2, Jardim 
Maracaibo, nesta cidade, filha de JOSÉ ANTONIO ALVES, de 60 anos, nascido na data de 24 de março 
de 1956, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP e de IZABEL DOS SANTOS 
ALVES, de 58 anos, nascida na data de 9 de novembro de 1957, 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. 

Livro D- 24, FLS. nº 3, Termo nº 6275
Faço saber que pretendem se casar VANDRÉ MARQUES DA SILVA e NATÁLIA DOS SANTOS, apren-
sentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Tremembé - SP, nascido em 13 de janeiro de 1969, de profissão servidor público, de estado 
civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Coronel Antonio Monteiro Patto, nº 377, Jardim Bom 
Jesus, nesta cidade, filho de BENEDITO MESSIAS DA SILVA, de 74 anos, nascido na data de 15 de abril 
de 1942, residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP e de MARIA ISABEL MARQUES 
DA SILVA, de 72 anos, nascida na data de 28 de março de 1944, residente e domiciliada em Tremembé/SP, 
natural de Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 15 de junho de 1991, de profissão vende-
dora, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua 15 de Novembro, nº 144, Centro, nesta cidade, 
filha de EZEQUIEL DOS SANTOS, de 46 anos, nascido na data de 15 de setembro de 1969, residente e do-
miciliado em Tremembé/SP, natural de Pindamonhangaba/SP e de PATRICIA DOS SANTOS, de 43 anos, 
nascida na data de 8 de abril de 1973, 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.

Relação de Vagas
Balcão de Empregos

de Taubaté

AJUSTADOR MECÂNICO 
–  P.C.D.

AUXILIAR CONTÁBIL

AUXILIAR DE  
ENFERMAGEM

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
– P.N.E.

BORDADEIRA

COSTUREIRA

FARMACÊUTICO

FISIOTERAPEUTA

GARÇOM

INSTALADOR DE ALARME/
CERCA ELÉTRICA

INSTALADOR DE INSUFILM

LAVADEIRA  –  
Com experiência comprovada

MECÂNICO DE EMPILHA-
DEIRA

OPERADOR DE CNC – P.C.D.

PASSADEIRA –   
Com experiência comprovada

PIZZAIOLO

SUPERVISOR DE VENDAS

SUSHIMAN

TÉCNICO ELETRÔNICO – 
Com experiência em componen-

tes eletrônicos

TUTOR DE CURSO A DIS-
TÂNCIA – Com experiência

WEB DESIGNER

 

DOCUMENTOS NECESSÁ-
RIOS PARA CADASTRO 

-RG
-CPF

-CARTEIRA DE TRABALHO
-COMPROVANTE DE RESI-

DÊNCIA

ENDEREÇO DO BALCÃO DE 
EMPREGOS

Piso superior da Rodoviária 
Velha

Telefone: 3621-6043/3633-6321
E-mail: pmt.balcao@taubate.

sp.gov.br
Horário de atendimento: segunda 

a sexta-feira, das 8h às 17h

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 4, Termo nº 6276
Faço saber que pretendem se casar RODRIGO CHAGAS NEVES e MARCELA SILVA DE OLIVEIRA, 
aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasi-
leiro. Ele é natural de São Paulo - SP, nascido em 10 de fevereiro de 1990, de profissão motoboy, de estado 
civil solteiro, residente e domiciliado na Rodovia Amador Bueno da Veiga, KM 140, Una, nesta cidade, 
filho de ANTONIO CARLOS SANTOS CORDEIRO DAS NEVES e de ROGÉRIA LÚCIA PINHEIRO 
CHAGAS CORDEIRO DAS NEVES. Ela é natural de Guaratinguetá - SP, nascida em 26 de agosto de 
1991, de profissão ajudante de cozinha, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Climerio 
Bueno, nº 57, Figueira, Guaratinguetá/SP, filha de FLAVIO JOSÉ DE OLIVEIRA e de MARGARIDA VA-
LERIA DA SILVA. 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, 20/04/2016.

        

CONTRATO 04/2016 
PROCESSO DE DISPENSA 05/2016

MODALIDADE DISPENSA 05/2016
CONTRATADO EDITORA FLOR DO VALE  

JORNALISMO, COMUNIC E 
PROMOÇÃO LTDA

OBJETO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO 
DOS ATOS OFICIAIS 

VALOR R$8.000,00
DATA DA 
ASSINATURA

31 DE JANEIRODE 2016

PRAZO 30 DE ABRIL DE 2016

        

CONTRATO 14/2016 
DISPENSA 17/2016

MODALIDADE DISPENSA 17/2016
CONTRATADO EVARISTO LANDIM DE SOUZAS 

PEÇAS ME
OBJETO CONSERTO VEÍCULO OFICIAL 

GOL  

VALOR R$4.010,00
DATA DA SSINATURA 15 DE ABRIL DE 2016
PRAZO 18 DE ABRIL DE 2016

Câmara Munícipal Da
Estância Turística

de São Luiz do Paraitinga

Câmara Munícipal Da
Estância Turística

de São Luiz do Paraitinga

Taubaté abre Semana Monteiro Lobato

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Turismo e Cultura, abriu 
nesta segunda-feira, 18 
de abril, a 64ª Semana 
Monteiro Lobato, no Te-
atro Metrópole. O local 
recebeu uma palestra do 
escritor José Carlos Sebe, 
que doou quatro obras 
originais de Monteiro Lo-
bato ao município, e o show 
com a banda “Cantauto-
res de Ilhonas 10 anos”. 
Os espectadores ainda 
contaram com a visita ilus-
tre do cantor Renato Tei-
xeira, que conversou com 
a plateia e também cur-
tiu o espetáculo da noite.
Entre a extensa programa-
ção, que acontece até 24 de 
abril, está o musical com
 a Turma do Sítio do Picapau 
Amarelo, licenciado pela 
Rede Globo, que aconte-
ce amanhã, dia 20, às 19h,
 no Via Vale Gar-

den Shopping.
A Semana Montei-
ro Lobato tem atrações 
ainda no Sítio do Pica-
pau Amarelo e nos dois 
shoppings da cidade.
Este ano a obra de Mon-
teiro Lobato a ser explo-
rada é “Memórias da Emí-
lia”, publicada em 1936, 
na qual a boneca falante 
faz sua auto biografia, 
com histórias inventadas. 
Rodeada sempre do trio 
Visconde de Sabugosa, 
Narizinho e Pedrinho, ela 
vai narrando as “estórias” 
e assim divertindo aos 
seus leitores. As atrações 
infantis serão no Sítio do 
Picapau Amarelo (Museu 
Histórico, Folclórico e Pe-
dagógico Monteiro Lobato).
A Semana Montei-
ro Lobato foi criada 
quatro anos após a mor-
te do escritor, pelo 
jornalista Oswaldo 

Barbosa Gui-
sard, Prof. Gentil de 
Camargo e Cesídio Am-
brogi, todos amigos 
pessoais de Monteiro 
Lobato. Tinham como 
objetivo preservar a me-
mória do filho ilustre, e 
movimentar o municí-
pio e o Brasil com suas 
obras, sendo assim uma 
Feira Literária Lobatiana.
Embora na primeira 
Semana Monteiro Loba-
to tenham comparecido 
apenas 20 pessoas, além 
da Comissão Organizado-
ra, hoje, após os 63 anos 
de sua existência, parti-
cipam cerca de 10.000 
pessoas apenas no Museu 
Monteiro Lobato, sem a 
contagem de outros pontos 
turísticos do município.
A Semana inicia-se 
sempre na data de nas-
cimento do escri-
tor, dia 18 de abril.

Festa do Divino Espírito Santo 2016 - São 
Luiz do Paraitinga

Programação*:
06/05 - Sexta-feira
18h00 - Concentração das Bandeiras e procis-
são para abertura do Império.
Local: Igreja Matriz.
Barraqueiro: Paulo Santos e Família
22h00 - Show Trio Inhengatú.
Local: Barraca da Festa - Praça Dr. Oswaldo 
Cruz

07/05 - Sábado - Encontro das Bandeiras
14h00 - Saída dos Bonecões: João Paulino, 
Maria Angu e Vaca Louca.
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz.
16h00 - Encontro das Bandeiras com a bênção 
solene do Santíssimo (Em frente ao campo de 
futebol).
Local: Igreja Matriz (Barraqueiro: Comunida-
de Menino Jesus).
19h00 - Show: Orquestra de Violas e Violões 
Itaboaté.
Local: Em frente à Igreja Matriz.
20h00 - Show com duplas “Prata da Casa”.
Local: Mercado Municipal.
20h00 - Distribuição gratuita do “Afogado” 
(levar prato e talheres)
Local: Mercado Municipal.
20h30 - Tiãozinho & Terezinha com o show 
“Moda de Viola”
21h00 - Moçambique e Congada em frente ao 
Império.
22h30 - Show: Orgulho Caipira.
Local: Coreto Elpídio dos Santos - Praça Dr. 
Oswaldo Cruz.

08/05 - Domingo
4h00 - Ladainha das Rogações.
10h30 - Missa
19h30 - Missa Setenário do Divino Espírito 
Santo.
Paraninfo: Edson Anacleto e Família
Barraqueiro: Coroinhas
21h00 - FAMIG (Fanfarra Monsenhor Ignácio 
Gióia)

09/05 - Segunda-feira
19h30 - Missa
Paraninfo: Família Abreu
Barraqueiro: Edson Anacleto e Família
20h00 - Janta oferecida pelos festeiros
Local: Mercado Municipal
20h00 - Show: Saturnino e Jordani
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz (Barraca da 
Festa)

10/05 - Terça-feira
19h30 - Missa
Paraninfo: Luis Adélio de Oliveira e Família
Barraqueiro: Família Abreu
21h30 - Show: Brás da Viola & Jorge Charle-
aux.
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz (Barraca da 
Festa)

11/05 - Quarta-feira
12h00 - Almoço oferecido pelos festeiros
Local: Mercado Municipal
19h30 - Missa
Paraninfo: José Antônio de Alvarenga e Famí-
lia
Barraqueiro: Luis Adélio de Oliveira e Família
21h30 - Show: Tiago & Daniel
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz (Barraca da 
Festa)

12/05 - Quinta-feira
19h30 - Missa
Paraninfo e Barraqueiro: Rotary Club e Casa 
da Amizade
19h00 - Grupo de Capoeira Angola Pelourinho 
GCAP - Contramestre: David
Local: Calçadão
21h30 - Show: Jonca & Juca
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz (Barraca da 
Festa)

13/05 - Sexta-feira
19h30 - Missa
Paraninfo: César, Maria e Família
Barraqueiro: José Antônio de Alvarenga e Fa-
mília
21h00 - Retreta com a Corporação Musical São 
Luis de Tolosa
21h00 - Dança de São Gonçalo com o Mestre 
Renô Martins
Local: Pátio da Capela das Mercês
21h30 - Show: Grupo Violado - Espetáculo de 
Viola.
22h00 - Show: Toniel & Josiel
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz (Barraca da 
Festa)
22h30 - Jongo
Local: Pátio da Capela das Mercês

14/05 - Sábado
10h30 - Missa em memória aos festeiros fale-
cidos.
10h00 - Show com duplas “Pratas da Casa”.
Local: Mercado Municipal.
12h00 - Distribuição gratuita de “Afogado” 
(levar pratos e talheres).
Local: Mercado Municipal.
14h00 - Saída dos Bonecões: João Paulino, 
Maria Angú e Vaca Louca.
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz.
15h00 - Encontro de Cavaleiros - Saída: Casa 
do Bozó.
15h30 - Cavalhada de São Pedro do Distrito de 
Catuçaba.
Local: Rua Cap. Benedito Sobrinho - Próximo 
ao Mercado Municipal.
16h30 - Moreno Overá e Banda com o show 
“Os Novos Caipiras”.
Local: Coreto Elpídio dos Santos - Praça Dr. 
Oswaldo Cruz.
19h30 - Missa
Paraninfo: Paulo Santos e Família
Barraqueiro: César e Família
21h00 - FAMIG (Fanfarra Monsenhor Ignácio 
Gióia)
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz.
21h30 - Grupos de Congada e Dança de Fitas 
(Rua do Império)
21h30 - Grupo Paranga (Gravação de CD ao 
Vivo) + Tarancón + Marcia Novo
Local: Coreto Elpídio dos Santos - Praça Dr. 
Oswaldo Cruz.

15/05 - Domingo
05h00 - Alvorada com Grupos Folclóricos da 
Região.
06h00 - Distribuição gratuita de café com pa-
çoca (Mercado Municipal).
06h30 - Missa.
09h00 - Moçambique, Congadas, Maracatu, 
Dança de Fitas.
Local: Rua do Império e Centro Histórico.
10h00 - Procissão com os Reis do Congo, sain-
do do Império.
10h30 - Missa Solene.
Barraqueiros: Os festeiros e amigos
12h00 - Procissão do Mastro.
13h00 - Show: Banda Lume de Paraitinga.
Local: Coreto Elpídio dos Santos - Praça Dr. 
Oswaldo Cruz.
13h30 - Pau de Sebo e saída dos Bonecões: 
João Paulino, Maria Angu e Vaca Louca.
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz.
16h00 - Procissão Solene em honra ao Divino 
Espírito Santo, seguida de missa.
19h00 - Fogos
20h00 - Show: Sianinhas.
Local: Coreto Elpídio dos Santos - Praça Dr. 
Oswaldo Cruz.

*Programação (sujeita a alterações)

Casa da Festa:
Local: Rua Coronel Manoel Bento.
Império:
Local: Praça Oswaldo Cruz.

Agradecimentos

Prefeitura Municipal da Estância Turística de 
São Luiz do Paraitinga
Diretoria de Cultura e Turismo: Alexandre 
Gennari e Luciano Coca
Polícia Militar do Estado de São Paulo
Corporação Musical São Luís de Tolosa
FAMIG - Fanfarra Monsenhor Ignácio Gióia
Bonecões João Paulino e Maria Angú: Pedro 
Moradei
Dança de Fitas de São Luiz do Paraitinga: Rosa 
Maria Antunes
Responsável pela cozinha: Nê Ramos e equipe
Aos guardiões da Coroa do Império
Foliões do Divino: Mestre Brás e sua equipe
Pau de Sebo: Zizi Neneco
Decoração da Barraca da Quermesse: Cristina 
Rodrigues e Família
Ofertantes do local do Império: Paulo, Sérgio 
e Gabam.
Decoração do Império: Paulo do Correio
Ofertante do Andor do Divino Espírito Santo: 
Doraci José de Oliveira e Família
Ofertante do Andor de São Benedito: Irmanda-
de de São Benedito
Ofertante do Andor de Nossa Senhora Apareci-
da: Sandra de Souza Santana e Família
Ofertantes da bandeira e mastro: Funcionários 
da Câmara Municipal
A todos os municípios que receberam e con-
tribuíram com a bandeira do Divino Espírito 
Santo

Festeiros
Antônio Fernandes de Alvarenga e Família
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Obra na Avenida das Rosas 
vai melhorar o sistema  

viário em Pinda
As obras de reconstrução 
da Avenida das Rosas com 
02 pistas, em Moreira Cé-
sar, prosseguem. A galeria 
com tubulação de 1,5m, 
que está sendo construí-
da no local, está em fase 
final e, em breve dará lu-
gar à terraplanagem, ins-
talação de guias, sarjeta 
e pavimentação asfáltica.
A obra teve início com 
a devolução do Ribeirão 
do Barranco Alto ao seu 
leito original. Há muitos 
anos, seu traçado original 
havia sido radicalmente 
desviado, formando uma 
derivação com desnível de 
aproximadamente quatro 
metros em relação à sua 
cota original, apresentan-

do profundidade elevada, 
o que causou instabilidade 
na via que, ao longo dos 
anos desbarrancou diver-
sas vezes, colocando as 
residências do entorno em 
risco, levando inclusive à 
interdição da avenida, que 
passou a ser um canteiro.
Para resolver esse proble-
ma, a Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
do Departamento de Li-
cenciamento Ambiental e 
aval do DAEE (Departa-
mento de Águas e Ener-
gia Elétrica), deu parecer 
favorável ao retorno do 
ribeirão ao seu traçado 
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.
As obras de desassorea-
mento foram decretadas 
como de Utilidade Públi-
ca e uma Lei Municipal 
autorizou a obra e servi-
ços no local, com apro-
vação da Câmara Munici-
pal, além da autorização 
da família proprietária 
da área, para entrada de 
máquinas e realização 
dos serviços necessários.
A rua que antes era sem 
saída, integrará a dupli-
cação da Avenida das 
Rosas, melhorando a 
qualidade do sistema 
viário naquela região.

Unidades escolares  
municipais de Pinda  

participam do Dia Mundial 
da Saúde

As municipais de ensino de 
Pindamonhangaba foram 
convidadas a desenvolve-
rem ações com os alunos 
e a comunidade em come-
moração ao Dia Mundial 
da Saúde. Conforme orien-
tado pelo Ministério da 
Educação, o foco esse ano 
foi a Campanha Nacio-
nal de Combate ao Aedes 
Aegypti e ao Zika Vírus.
Na Escola Municipal Se-
rafim Ferreira, no Ipê II, os 
alunos fizeram uma passe-
ata pelo bairro, distribuin-
do panfletos sobre a cons-
cientização do combate 
ao mosquito. Já os alunos 
da Escola Municipal 
Professora Yvone 

Apparecida Arantes Cor-
rêa, no Goiabal, criaram 
ainda informativos so-
bre a H1N1, em parceria 
com a equipe da ESF do 
bairro e o Projeto Cres-
cer, além de atividades 
lúdicas sobre o tema.
O CMEI (Centro Munici-
pal de Educação Infantil) 
Professora Olímpia Fran-
co César, no Castolira, 
desenvolveu uma semana 
de ações junto à comuni-
dade visando mudanças 
de hábitos no descarte de 
lixo doméstico, coleta se-
letiva e reciclagem. Na 
Escola Municipal Profes-
sora Ruth Azevedo Ro-
meiro, Delta, foi realizada 

uma palestra com a 
Coordenadora do Posto 
de Saúde do bairro, além 
do “Panelaço em fa-
vor da Saúde” no en-
torno da escola.
A participação do ambien-
te escolar nas ações para 
combate ao Aedes Aegypti, 
mosquito responsável pela 
transmissão dos vírus da 
Dengue, Zika e Chi-
kungunya, é de extre-
ma importância para a 
mobilização da comu-
nidade. Assim, os alu-
nos aprendem a repassar 
em casa o que apren-
dem sobre como pre-
venir a existência de 
criadouros do Aedes.

Prefeitura realiza leilão  
eletrônico de bens em 

Taubaté
A Prefeitura de Taubaté re-
alizará no dia 26 de abril, 
com encerramento às 13h, 
um leilão eletrônico para a 
venda de veículos, máqui-
nas, equipamentos, aces-
sórios, sucatas metálicas 
e mobiliários em desuso, 
pertencentes ao patrimô-
nio municipal.  Serão 124 
lotes e podem participar 
pessoas físicas maiores 
ou emancipadas, e pesso-
as jurídicas regularmente 
constituídas, portadoras 
de documentos de Iden-
tidade, CPF ou CNPJ.
O recebimento dos lances 
(maior, igual ou superior 

ao valor da avaliação), 
terá início no dia 19 de 
abril às 13h, até a data do 
efetivo leilão, e os partici-
pantes deverão efetuar seu 
cadastramento, conforme 
as regras estabelecidas, no 
endereço eletrônico www.
moralesleiloes.com.br
Os bens estarão expostos 
à visitação pública de 18 
a 25 de abril, das 8h às 
10h e das 13h às 16h, e no 
dia 26, das 8h às 13h, em 
dois locais: os veículos, 
máquinas e equipamen-
tos (lotes nº 01 a 183 e 
198) estarão no prédio do 
Departamento de Frota 

Patrimonial, situado na 
Av. Marechal Arthur da 
Costa e Silva, nº 1525, 
no bairro Jaboticabeiras; 
e os mobiliários e sucatas 
metálicas (lotes nº 184 a 
189, 191 a 197 e 199) no 
Galpão Patrimonial, loca-
lizado na Praça Felix Gui-
sard, 43, Centro.  Também 
será possível visualizar 
os itens através do por-
tal eletrônico do leiloeiro.
O edital completo está 
disponível no site da Pre-
feitura de Taubaté www.
taubate.sp.gov.br, no menu 
principal , na barra de 
Licitações (opção – Leilão).

64ª Semana Monteiro Lobato 
traz atrações para crianças, 
jovens e adultos em Taubaté

tadas. Rodeada sempre do 
trio Visconde de Sabugo-
sa, Narizinho e Pedrinho, 
ela vai narrando as “es-
tórias” e assim divertin-
do aos seus leitores. As 
atrações infantis estarão 
sendo realizadas no Sítio 
do Picapau Amarelo (Mu-
seu Histórico, Folclórico e 
Pedagógico Mon-
teiro Lobato).
Além disso, uma extensa e 
diversificada programação 
cultural será desenvolvi-
da no Taubaté Shopping e 
um musical com a Turma 
do Sítio do Picapau Ama-
relo, licenciado pela Rede 
Globo, acontece no Via 
Vale Garden Shopping.
Histórico da Semana – 
A Semana Monteiro Lobato 
foi criada quatro anos após 
a morte do escritor, pelo 
jornalista Oswaldo Bar-

bosa Guisard, Prof. Gentil 
de Camargo e Cesídio Am-
brogi, todos amigos pesso-
ais de Monteiro Lobato.
Tinham como objeti-
vo preservar a memória 
do filho ilustre, e movi-
mentar o município e o 
Brasil com suas obras, 
sendo assim uma Fei-
ra Literária Lobatiana.
Embora na primeira 
Semana Monteiro Loba-
to tenham comparecido 
apenas 20 pessoas, além 
da Comissão Organizado-
ra, hoje, após os 63 anos 
de sua existência, parti-
cipam cerca de 10.000 
pessoas apenas no Museu 
Monteiro Lobato, sem a 
contagem de outros pontos 
turísticos do município.
A Semana inicia-se sem-
pre na data de nascimento 
do escritor, dia 18 de abril.

Casa dos Conselhos muda 
de endereço em Pinda

A Casa dos Conselhos 
mudou de endereço no 
início de março e agora 
atende na Travessa Rui 
Barbosa, 37, Centro. Essa 
mudança aconteceu para 
separar o órgão do Fun-
do Social de Solidarieda-
de e, assim, alcançar uma 
melhor reestruturação dos 
atendimentos públicos.
Esse novo local fica aos 
fundos do Palacete 10 
de Julho e conta com sa-
las para atendimentos e 
reuniões dos conselhos. 
A função da Casa dos 
Conselhos é assessorar 
os conselhos da cidade, 

atendendo os presidentes, 
conselheiros e cidadãos 
interessados em conse-
lhos e políticas públicas.
No local também são rea-
lizadas aulas de balé clás-
sico, desenvolvidas pelo 
Conselho Municipal de 
Participação e Desenvol-
vimento da Comunidade 
Negra. As atividades re-
alizadas pela Casa são: 
apoio administrativo aos 
conselhos na elaboração 
e publicação de docu-
mentos, atendimento de 
entidades sociais e rea-
lização de reuniões dos 
conselhos e comissões.

Os conselhos que fazem 
parte da Casa são: CMAS- 
Conselho Municipal de 
Assistência Social; CMD-
CA – Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente; CMI – 
Conselho Municipal do 
Idoso; CMDM – Conse-
lho Municipal dos Direi-
tos da Mulher; CMPD 
– Conselho Municipal da 
Pessoa com Deficiência; 
CMPDCN - Conselho 
Municipal de Participa-
ção e Desenvolvimento 
da Comunidade Negra; 
e COMTUR – Conselho 
Municipal de Turismo. 

De 18 a 24 de abril acon-
tece em Taubaté a 64ª 
Semana Monteiro Lo-
bato, que este ano vai 
apresentar atrações não 
só no Sítio do Picapau 
Amarelo, mas também 
nos shoppings da cidade.
A abertura oficial 
acontecerá no Teatro Me-
trópole, no dia 18, às 20h, 
onde acontecerá o show 
“Cantautores de Ilhonas 
10 anos” e uma doação 
de quatro obras origi-
nais de Monteiro Lobato, 
que será realizada pelo 
escritor José Carlos Sebe.
Este ano a obra de 
Monteiro Lobato a ser 
explorada é “Memó-
rias da Emília”, pu-
blicada em 1936, na 
qual a boneca falante 
faz sua auto-biografia, mas 
claro, com histórias inven-

Mais de 90 atletas  
participam de Copa  

Taubaetana de Tênis de Mesa

Cerca de 94 atletas, entre 
as categorias de meno-
res, principal e da melhor 
idade participaram da 1ª 
Etapa da Copa Taubae-
tana de Tênis de Mesa 
neste final de semana 
em Taubaté. O even-
to foi realizado pela 
Secretaria de Esportes e
 Lazer da Prefeitura e contou 
com clubes e esco-
las de cidades como 
P i n d a m o n h a n g a -
ba, Caçapava, Lore-
na e Itajubá. A 2ª Etapa 
da Copa Escolar de Tênis 
de Mesa acontece no dia 7 
de maio, no giná-

sio de esportes da 
EMEF Monsenhor 
Evaristo Campista Cesar.
Confira a clas-
sificação geral:
Pré-Mirim Feminino
1-Laura Toledo (Walter/
Taubaté), 2 – Ana Alice 
Godoy (Walter/Taubaté)
Pré-Mirim Masculino
2-Luiz Gustavo Men-
des (Lorena), 2 – 
Nicollas Ferreira (Lorena)
Mirim Feminino
1-Catarina Landini 
( A M E T TA / Ta u b a t é ) , 
2 – Ana Luisa Medei-
ros (AMETTA/Taubaté)
Mirim Masculino

1-Wellington Vieira (Lore-
na), 2 -Juan Cabral (Lorena)
Adulto Feminino
1 – Carina Higashi-
bara (Unitau/Tauba-
té), 2 – Pamella Nei-
la (AMETT/Taubaté)
Adulto Masculino
1 – Fellipe Rodrigues (Ita-
jubá), 2 – Fernando Hashi-
moto (Unitau/Taubaté)
Melhor idade Feminino
1 – Elizabeth Mou-
ra (Lorena), 2 – Adria-
na Escobar (Lorena)
Melhor idade Masculino
1 – João carlos Soares 
(lorena) 2- Oswaldo Oli-
veira (Pindamonhangaba)


