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A GAzetA dos Municípios

Taubaté prorroga  
campanha de  

vacinação contra gripe

Prefeitura de Taubaté regulamenta
situação de permissionários

do Mercado Municipal

Tremembé atinge meta 
estabelecida pelo

Ministério da Saúde na 
campanha de

vacinação contra H1N1

 A Vigilância Epi-
demiológica de Taubaté 
informa que, após comuni-
cado da Secretaria de Esta-
do da Saúde, vai prorrogar 
a Campanha de Vacinação 
contra a Influenza até o dia 
31 de maio.
 A campanha estava 
prevista para terminar nes-
ta sexta-feira, 20 de maio, 
mas foi estendida em fun-
ção da disponibilização 
de doses extras da vacina. 
A DRS (Direção Regio-
nal de Saúde) de Taubaté, 
que engloba as cidades 

 A Prefeitura de 
Taubaté publicou nes-
te sábado, 21 de maio, o 
Decreto nº 13804, de 17 
de maio de 2016, que re-
gulamenta a permissão de 
uso de espaço público no  
Mercado Municipal e fei-
ras livres.  O prefeito Or-
tiz Jr. esteve reunido com 
mais de 120 permissioná-
rios na última quinta-fei-
ra, dia 19, no auditório da 
Secretaria de Educação, 
ocasião em que assinou o 
decreto e conversou com 
os presentes.
 A Secretaria de 
Serviços Públicos, em co-
laboração à elaboração do 
documento, já havia ma-
peado e recadastrado os 
permissionários do Mer-

 A campanha de 
vacinação foi encerrada 
oficialmente no dia 20 de 
maio de 2016. Em Tre-
membé a meta estabele-
cida pelo Ministério da 
Saúde para vacinação do 
grupo de risco foi da apli-
cação de 8.217 vacinas.
 A Secretaria de 
Saúde superou os números 
estabelecidos e até a data 
do encerramento da cam-
panha, atingiu a marca de 
10.831 doses aplicadas, 

da RMVale, deve receber  
143.124 doses na próxima 
segunda-feira, 23 de maio.
Todos os postos com sa-
las de vacinação estarão 
funcionando, em seus 
horários específicos, nos 
dias 23, 24, 25, 30 e 31 de 
maio. O término da cam-
panha pode ocorrer antes 
da data limite por conta do 
fim dos estoques de vaci-
nas.
 O público-alvo da 
campanha é  formado por 
crianças entre seis meses 
e menores de cinco anos, 

cado e das Feiras Livres 
da cidade. A permissão 
será concedida mediante 
as seguintes condições: 
a conservação e a manu-
tenção do espaço cedi-
do fica a cargo exclusivo 
dos permissionários; o 
imóvel não pode ter sua 
finalidade desvirtuada;  
as benfeitorias executadas 
ficarão incorporadas ao 
imóvel; as permissões te-
rão validade de 05 anos; os 
imóveis devem ser devol-
vidos à Municipalidade, 
exceto quando a permissão 
for prorrogada e esta deve 
ser requerida no ano ante-
rior ao término do prazo; 
e no espaço permitido só 
poderão ser desenvolvidas 
as atividades comerciais 

representando 130% da 
meta proposta.
 Como já informa-
do, por determinação do 
Ministério da Saúde, in-
cluem-se no grupo de ris-
co: Crianças entre 6 meses 
e menores de 05 anos.
Idosos a partir de 60 anos 
de idade.
Gestantes.
Puérperas (Mulheres que 
tiveram filhos nos últimos 
45 dias).
Doentes crônicos.

idosos a partir dos 60 anos, 
gestantes, puérperas (mu-
lheres que tiveram filhos 
nos últimos 45 dias), do-
entes crônicos, indígenas e 
população carcerária.
 Balanço atualiza-
do pela Vigilância Epi-
demiológica de Taubaté 
no dia 19 de maio mostra 
que a cidade superou a 
meta de 80% estabelecida 
pelo Ministério da Saúde 
para a Campanha Nacio-
nal de Vacinação contra 
a Influenza, chegando a 
94,67% de cobertura.

objeto da permissão.
 O Mercado Mu-
nicipal conta hoje com 
72 boxes internos e 98 
externos. Além de 135 
bancas em áreas cober-
tas e 213 bancas nas  
feiras livres em que acon-
tecem no local. Os bairros 
Vila Aparecida, Esplanada 
Santa Terezinha, Vila São 
Geraldo, Cecap e Estiva 
também recebem feiras li-
vres que, somadas, contam 
com 63 bancas.
 As adequações 
executadas pela Prefeitura 
em prol dos permissioná-
rios do Mercado Munici-
pal cumprem o compro-
misso firmado com o TAC 
(Termo de Ajuste de Con-
duta) de 21/01/2008.

Trabalhadores de Saúde.
 A continuidade da 
aplicação de vacinas de-
penderá exclusivamente 
da distribuição das vacinas 
pelo Governo do Estado 
de São Paulo. O município 
NÃO tem como adquirir 
vacinas.
 Parabenizamos a 
toda equipe da Secretaria 
de Saúde e aqueles que co-
laboraram para que os re-
sultados fossem atingidos. 
Vocês fizeram a diferença!
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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

Aniversários de casamento

1 ano... Bodas de papel
2 anos... Bodas de algodão
3 anos... Bodas de couro ou trigo
4 anos... Bodas de flores, frutas ou cera
5 anos... Bodas de madeira ou ferro
6 anos... Bodas de açúcar ou perfume
7 anos... Bodas de latão ou de lã
8 anos... Bodas de barro ou papoula
9 anos... Bodas de cerâmica ou vime
10 anos... Bodas de estanho ou zinco
11 anos... Bodas de aço
12 anos... Bodas de seda ou ônix
13 anos... Bodas de linho ou renda
14 anos... Bodas de marfim
15 anos... Bodas de cristal
16 anos... Bodas de safira ou turmalina
17 anos... Bodas de rosa
18 anos... Bodas de turquesa
19 anos... Bodas de cretone ou água marinha
20 anos... Bodas de porcelana
25 anos... Bodas de prata
30 anos... Bodas de pérola
35 anos... Bodas de coral
40 anos... Bodas de esmeralda
45 anos... Bodas de rubi
50 anos... Bodas de ouro
55 anos... Bodas de ametista
60 anos... Bodas de diamante
65 anos... Bodas de platina
70 anos... Bodas de vinho
75 anos... Bodas de brilhante ou alabastro
80 anos... Bodas de nogueira ou carvalho
90 anos... Bodas de álamo
100 anos... Bodas de jequitibá

Humor

A professora pergunta:
- Artur, que nome se dá a uma pessoa que continua falando, falando, mesmo quando 
os outros não estão interessados?
- Professora...
***
Quando as loiras se encontram:
- Nossa, você está ótima! Tão magra! Eu adorei esse seu corte de cabelo, curto muito 
fashion! O que é que você tem feito?
- Quimioterapia...
- Há... Que bom! Em qual Universidade?
***
Um turista parou para abastecer o carro num posto à beira da estrada e foi abordado 
pelo frentista que falou:
- O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em diante, aqueles 
que chegarem vão pagar o preço novo.
Entusiasmado, o turista manda encher o tanque e depois de pagar pergunta:
- E pra quanto vai subir o combustível?
E o frentista explica:
- Não subiu não senhor, o preço baixou em dez por cento!

Mensagens

Quem se acha superior por ser mais culto, se engana. Há muitos saberes e esta história 
exemplifica bem isso. Um advogado e uma professora estavam num barco, atraves-
sando um rio, quando o advogado pergunta ao barqueiro se ele conhecia leis. Diante 
da sua negativa sentenciou: Que pena, você perdeu metade da sua vida. A professora 
indaga se ele sabia ler. Quando o barqueiro diz que não, ela fala: Você perdeu metade 
da sua vida. De repente, o barco começa a virar e o barqueiro pergunta se eles sabiam 
nadar. Ao ouvir a negativa, o homem lamenta: Sinto muito, mas vocês vão perder toda 
a vida.
***
Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde, pra você dizer que ama, pra 
você dizer que perdoa, pra você dizer que desculpa, pra você dizer que quer tentar de 
novo. Amanhã pode ser muito tarde pra você pedir perdão, pra você dizer desculpa-
me, o erro foi meu! O seu amor, amanhã pode já ser inútil. O seu perdão, amanhã pode 
já não ser preciso. A sua volta, amanhã, pode já não ser esperada. A sua carta, amanhã, 
pode já não ser lida. O seu carinho amanhã, pode já não ser mais necessário. O seu 
abraço, amanhã, pode já não encontrar outro abraço. Porque amanhã pode ser muito... 
muito tarde! Não deixe pra amanhã pra dizer: Eu te amo! Estou com saudade de você! 
Perdoe-me! Desculpe-me! Esta flor é pra você! Você está bem? Não deixe pra amanhã 
o seu sorriso, o seu abraço, o seu carinho, o seu trabalho, o seu sonho, a sua ajuda. Não 
deixe pra amanhã pra perguntar: Por que você está triste? O que há com você? Eu... 
venha cá, vamos conversar. Cadê o seu sorriso? Ainda tenho chance? Já percebeu que 
eu existo? Por que não começamos tudo de novo? Estou com você, sabes que podes 
contar comigo! Cadê os seus sonhos? Onde está a sua garra? Lembre-se: amanhã pode 
ser tarde, muito tarde! Procure! Vá atrás! Insista! Tente mais uma vez! Só hoje é defi-
nitivo! Amanhã pode ser tarde demais...

Pensamentos, provérbios e citações

Em todas as separações alguém sai machucado.
Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém.
Se duas pessoas se amam, não poderá haver um final feliz.
Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas.
De erro em erro se descobre a verdadeira verdade.
Palavras inadequadas, somente geram pensamentos enganosos.
A esperança faz transpor os obstáculos que a vida nos prepara.
Nada é mais vergonhoso que uma afirmativa sem conhecimento.
Na natureza dá-se mais valor ao que é e não ao que deveria ser.
Quando uma mãe não sabe negar, a criança não saberá dizer sim.
Dar é lançar uma ponte por cima do abismo da sua solidão.

Daniel, a Fé e o poder da Prece

Paiva Netto

 Da edição revista e ampliada de Cidadania do Espírito, que a Editora Elevação em 
breve lançará, adianto-lhes trecho de entrevista que concedi ao escritor Alcione Giacomitti, 
para o seu livro Os Pilares da Sabedoria de um Novo Mundo (2001):
 Costumo dizer que o milagre que Deus espera dos seres humanos (e espirituais) é 
que aprendam a amar-se. E a Prece é ferramenta poderosa para essa metamorfose urgen-
te, porquanto a oração é o alimento da Alma, e o Amor, a substância da Justiça e da Paz. 
Tanto é verdade que inspirou a Melanchton (1497-1560), educador e teólogo luterano, esta 
preciosa manifestação: “As tribulações e as perplexidades levam-me à Prece; em compen-
sação, a Prece aparta-me dessas aflições”.
 O Profeta Daniel, famoso pela interpretação que fez do sonho de Nabucodonosor 
(Livro de Daniel, capítulo 2o), por jamais duvidar do Senhor dos Universos, comprovou 
tal força oriunda da convicção suprema no Pai Celestial. Não titubeou nem mesmo quando 
Dario, o Medo, assinou edito que condenava à cova de leões os que adorassem, durante o 
período de um mês, qualquer deus ou homem que não fosse o próprio rei. Neste episódio, 
vemos o soberano de Babilônia ser induzido maliciosamente por seus príncipes ardilosos, 
os quais desejavam encontrar alguma infração na conduta impecável daquele que seria 
promovido a administrador de todo o reino. Isso não impediu Daniel de reverenciar o Cria-
dor, orando de joelhos, como de hábito, três vezes ao dia. Denunciado o profeta pelos que 
cavavam sua ruína, Dario, com lamento e pesar, sentenciou-o à morte, ainda que tentando, 
sem sucesso, evitar tamanha injustiça. Agoniza, então, em seu palácio, passando a noite em 
jejum. Pela manhã, dirige-se às pressas ao local do martírio, testemunhando fato milagroso.
 Sem um arranhão sequer, Daniel louvava: “Ó rei, vive para sempre! O meu Deus 
enviou o Seu anjo, e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi 
achada em mim inocência diante Dele; e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito 
algum”.
 Nem é preciso descrever quão feliz ficou Dario. E à forma dura e crua daquele 
tempo, parecido algumas vezes com este, fez com que os acusadores do profeta, com suas 
famílias, fossem lançados às garras dos leões.
 Depois disso, o rei conclamou o povo a adorar o Deus de Daniel por ser o Deus 
vivo que permanece eternamente, cujo reino não se pode destruir (Dn, cap. 6).
Paulo Apóstolo escreveu que “a Fé é a substância das coisas desejadas, a convicção de fatos 
que não se veem” (Epístola aos Hebreus, 11:1).

José de Paiva Netto ― Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com 

MISCELÂNEA

Judô de Pinda tem  
várias conquistas

 No sábado, os atle-
tas das categorias de base 
do Judô da Secretaria da 
Juventude, Esporte e La-
zer de Pinda participaram 
da Fase Regional dos Jo-
gos Abertos da Juventude, 
em São José dos Campos.
 Pinda participou 
com 10 atletas e esteve 
bem representada na com-
petição. A atleta Bianca 
Ferreira, categoria médio, 

foi campeã e se classificou 
para a Fase Estadual dos 
Jogos Abertos da Juventu-
de, que será realizada em 
junho em Caraguatatuba.
 No domingo, os 
atletas das categorias de 
base do Judô participaram 
da VIII Copa Hirakawa 
de Judô, também em São 
José dos Campos. O even-
to contou com a presença 
de aproximadamente 300 

atletas de várias cidades 
do Vale do Paraíba, Lito-
ral Norte e Serra da Man-
tiqueira. Dos 31 judocas 
que compuseram a equipe 
pindense, nove conquista-
ram medalhas de ouro.
 Na classificação 
geral, das 16 entidades que 
participaram da compe-
tição, os atletas da Sejelp 
conquistaram a 3ª coloca-
ção.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO 
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 06/2016

Em atendimento ao Artigo 48, Parágrafo Único, da Lei Nº 101, 
de 04 de maio de 2000, e visando proporcionar a transparên-
cia da gestão fiscal, mediante incentivo à participação popular 
na discussão do Projeto de Lei do Executivo nº 06/16 e anota-
ções necessárias na Lei do Plano Plurianual – PPA 2014/2017, na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, a  
Câmara Municipal de Monteiro Lobato torna públi-
co que será realizada, a partir das 18hs30min do dia 06 
de junho de 2016, no Plenário da Câmara Municipal, a  
AUDIÊNCIA PÚBLICA, convidando os interessados e a popu-
lação do município.

Verª. Maria das Gracias de Siqueira Leiva – Presidente da Câmara
Ver. Jarbas Luiz de Noronha Filho – 1º Secretário

Atletas de Pinda se destacam 
em Torneio Inter Regional

 Equipe de natação 
pindense participou, no 
último fim de semana, da 
26ª edição do Torneio In-
ter Regional Kim Mollo, 
que aconteceu em Moco-
ca. Pinda participou com 
seis atletas, de 13 a 19 
anos, das categorias infan-
til, juvenil e júnior. A com-
petição é realizada pela 
FAP – Federação Aquática 
Paulista.
 A competição é 
uma das mais tradicionais 

da natação paulista, é reali-
zada anualmente na cidade 
de Mococa, na Associação 
Esportiva Mocoquense. 
 As disputas são por 
regiões, o Vale do Paraíba 
é a 6ª região.
 Pinda teve como 
destaque na competição o 
atleta Tarcísio Augusto de 
Alencar, que ficou em 4º 
lugar no 100m costas e em 
2º lugar no revezamento 
4x50 livre. O atleta nadou 
o revezamento pela equipe 

da 6ª região, formada por 
atletas de São José e Ja-
careí. Os atletas passaram 
por seletiva para formar a 
equipe de revezamento.
 Além de Tarcí-
sio, Diego Kauê Santos 
Nascimento, Juan San-
tos Nascimento, Gui-
lherme Souza Silva,  
Matheus Hideki Ida e José 
Rubens de Campos Berto-
lino também participaram 
da competição e obtive-
ram bons resultados.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 14, Termo nº 6296
Faço saber que pretendem se casar PAULO HENRIQUE BASSO FABIANO e PÂMELA LARIANE GUI-
LHERME LEITE, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 
do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 19 de março de 1990, de profissão 
professor, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Queluz, nº 70, Parque Nossa Senhora da 
Glória, nesta cidade, filho de PAULO DE GOES FABIANO, de 61 anos, nascido na data de 23 de abril de 
1955 e de ISABEL CRISTINA BASSO FABIANO, de 49 anos, nascida na data de 1 de junho de 1966, re-
sidentes e domiciliados em Tremembé/SP, naturais de Taubaté/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida 
em 19 de abril de 1995, de profissão auxiliar administrativo, de estado civil solteira, residente e domiciliada 
na Rua Antenor Vargas, nº 473, Jardim dos Eucaliptos, nesta cidade, filha de JOSOEL LEITE, de 45 anos, 
nascido na data de 13 de março de 1971, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Rafard/SP e 
de MARIA CLEIZE GUILHERME LEITE, de 40 anos, nascida na data de 11 de maio de 1976, residente e 
domiciliada em Tremembé/SP, natural de Pindamonhangaba/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 13, Termo nº 6295
Faço saber que pretendem se casar VICTOR ALEXANDRE DA CUNHA e FABIANE ELLEN FONSE-
CA, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil 
Brasileiro. Ele é natural de Campos do Jordão - SP, nascido em 18 de abril de 1990, de profissão bancário, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua João Batista do Nascimento Lima, nº 209, Jardim 
dos Eucaliptos, nesta cidade, filho de ROBSON ALEXANDRE DA CUNHA, de 49 anos, nascido na data 
de 17 de julho de 1966, residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Campos do Jordão/SP e de 
LUIZINHA DIRCEMARI DE ALMEIDA CUNHA, de 47 anos, nascida na data de 1 de setembro de 
1968, residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de Corrêa Pinto/SC. Ela é natural de Tremembé - SP, 
nascida em 18 de março de 1988, de profissão analista contábil, de estado civil solteira, residente na no 
mesmo endereço do contraente, filha de ALFREDO FONSECA FILHO, 64 anos, nascido na data de 17 de 
agosto de 1951 e de MARIA CRISTINA BORGES FONSECA, 56 anos, nascida na data de 11 de setembro 
de 1959, residentes e domiciliados em Tremembé/SP, naturais de Taubaté/SP. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado em Cartório e na imprensa local 
desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 14, Termo nº 6297
Faço saber que pretendem se casar FÁBIO FERREIRA DOS SANTOS e LUCIENE APARECIDA DE FA-
TIMA ZOIA, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código 
Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 29 de julho de 1983, de profissão vendedor, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua José da Silva, nº 67, São Vicente de Paula, nesta cidade, 
filho de LUIZ FÁTIMA DOS SANTOS, de 56 anos, nascido na data de 13 de agosto de 1959, residente e 
domiciliado em Taubaté/SP, natural de Natividade da Serra/SP e de ROSANGELA FERREIRA DA SILVA 
DOS SANTOS, de 50 anos, nascida na data de 9 de junho de 1965, residente e domiciliada em Taubaté/
SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natural de Ubatuba - SP, nascida em 11 de outubro de 1982, de profissão 
do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de PEDRO 
ZOIA, de 61 anos, nascido na data de 10 de setembro de 1954, residente e domiciliado em Ubatuba/SP, 
natural de João Molenvade/MG e de SONIA DE FATIMA MATIAS ZOIA, de 52 anos, nascida na data de 
20 de junho de 1963, residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP. Se alguem souber de 
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado em Cartório e na imprensa 
local desta cidade. 

Extrato da Lei nº 1.051 – de 11 de maio de 2016.

 “Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial ao Orçamento  
do Exercício de 2016 e dá outras providências” 
Ricardo Evangelista Lobato, Prefeito Municipal de Redenção da Serra, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sancionou e promulgou a referida Lei. 
A íntegra da Lei encontra-se disponível no site www.redencaodaserra.
sp.gov.br ou na sede da Prefeitura – Av XV de novembro, 829, centro. 
Tel 12 3676 1600. 

Extrato da Lei nº 1.052 – de 18 de maio de 2016.

 “Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial ao Orçamento  
do Exercício de 2016 e dá outras providências” 
Ricardo Evangelista Lobato, Prefeito Municipal de Redenção da Serra, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sancionou e promulgou a referida Lei. 
A íntegra da Lei encontra-se disponível no site www.redencaodaserra.
sp.gov.br ou na sede da Prefeitura – Av XV de novembro, 829, centro. 
Tel 12 3676 1600.

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro 
Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000

Tel: (12) 3676-1600

Pinda prorroga campanha 
de vacinação contra H1N1

 A Prefeitura de 
Pindamonhangaba infor-
ma que a campanha de va-
cinação contra H1N1 está 
sendo prorrogada no mu-
nicípio. Novas doses da 
vacina chegarão até terça-
feira  em todos os locais de 
vacinação.
 De acordo com 
informações da Secreta-
ria de Saúde, a meta de 
imunizações em Pindamo-
nhangaba era de 80% ou 
24 mil pessoas do grupo 
de risco. Esse número foi 
atingido, tendo sido vaci-
nadas 95,35% ou 28.631 
pessoas do grupo de risco.  
 Lembrando que o 
grupo de risco é composto 
por crianças de 6 meses a 

4 anos, 11 meses e 29 dias,  
trabalhadores da saúde, 
gestantes, puérperas, in-
dígenas, idosos e pes-
soas com comorbida-
des – doenças crônicas 
ou atestados médicos.  
Dentre essas pesso-
as,  somente o grupo 
de gestantes não atin-
giu a meta de 80% de  
imunizações. Por isso, é 
importante que todas as 
gestantes do município 
que ainda não foram va-
cinadas, procurem o posto 
de vacinação mais próxi-
mo para se imunizar.
 Os locais de va-
cinação são: o CEM – 
Centro de Especialida-
des Médicas –, a unidade 

de Saúde da Mulher e as 
ESFs dos bairros: Nova 
Esperança, Arco-Íris, Ara-
retama III, Cidade Jardim,  
Bela Vista, Crispim, 
Castolira, Feital, Cisas, 
Vale das Acácias, Vila 
São Benedito, Cidade  
Nova, Jardim Imperial, 
Goiabal, Maricá, Campi-
nas, Terra dos Ipês II, Cruz 
Grande, Santa Cecília, Tri-
ângulo, Jardim Eloyna e 
Jardim Regina.
 Importante des-
tacar que as vacinas da 
campanha nacional con-
tra H1N1 são ministradas 
somente nas pessoas inte-
grantes do grupo conside-
rado prioritário pelo Mi-
nistério da Saúde. 

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertu-
ra de licitação na modalidade Pregão N°022/2016 - Objeto: Registro de Preços 
para Aquisição Futura e Parcelada de Material de Construção I. Data da realização: 
07/06/2016 às 09:30 hs. Local da realização: P.M.S.L.P., Pça Dr. Oswaldo Cruz, 
nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. Edital na íntegra: www.saoluizdoparaitin-
ga.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura 
de licitação na modalidade Pregão N°024/2016 - Objeto: Registro de Preços para 
Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Locação de Equipamentos 
de Sonorização e Iluminação. Data da realização: 06/06/2016 às 09:30 hs. Local da 
realização: P.M.S.L.P., Pça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/
SP. Edital na íntegra: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

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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Programa Nosso Bairro  
encerra edições no Santa

Cecília e no Mombaça em Pinda

 O Programa 
Nosso Bairro está fina-
lizando suas atividades  
no Loteamento João de 
Barro (Santa Cecília) e 
no Mombaça. As cerimô-
nias de encerramento se-
rão realizadas a partir das 
17h30, sendo nesta sema-
na, no Santa Cecília, e na 
sexta-feira, no Mombaça.  
 Os eventos de en-
cerramento terão corte 
de cabelo gratuito, com 
a equipe da Escola da 
Beleza do Fundo Social 
de Solidariedade, ex-
posição de artesanato e  
Cidade Mirim, com a 
equipe do Departamento 
de Trânsito, esquete te-

atral sobre Dengue e, a 
partir das 19 horas, apre-
sentações das oficinas de  
danças desenvolvidas no 
bairro. Todos os partici-
pantes receberão certifica-
dos. A entrega está marca-
da para as 19h30, nos dois 
locais.
 No Santa Cecília, 
a lona do “Nosso Bairro” 
está instalada ao lado do 
campo de futebol “Nelson 
Duque Avelar”. 
 Foram realiza-
das no local as oficinas 
de: trançados em fitas, 
chinelos decorados, pa-
tch apliquê, biscuit,  
patchwork embutido, ar-
tesanato em MDF, borda-

dos em vagonite, pintura 
em tela, capoeira, dança 
de rua, dança do ventre, 
dança de salão, dança de 
ritmos e balé infantil.
 No Mombaça, a 
lona do “Nosso Bairro” 
está instalada na quadra 
poliesportiva, ao lado do 
centro comunitário. Lá, 
foram desenvolvidas as 
seguintes oficinas: bone-
cas de pano, patchwork 
embutido, tapetes com 
Lycra, decorações para 
festas com E.V.A., arte-
sanato em MDF, crochê,  
pintura em tecido, chine-
los decorados, balé infan-
til, dança de ritmos, dança 
de rua e dança do ventre. 

Tremembé inicia a
Campanha do Agasalho 2016

 Começou oficial-
mente a Campanha do 
Agasalho 2016 em Tre-
membé. O lançamento 
aconteceu nesta semana 
no Cinema Playarte Bris-
tol, em São Paulo, com as 
presenças das presidentes 
do Fundo Social de So-
lidariedade do Estado de 
São Paulo e Tremembé, 
Lu Alckmin e Andrea Va-
queli respectivamente e do 
governador Geraldo Alck-

min.
 A Campanha terá 
duração de dois meses, 
mas o Fundo Social rece-
be doações durante todo o 
ano em seu depósito, lo-
calizado no bairro Jardim 
Bom Jesus. As peças arre-
cadadas são encaminhadas 
para os bairros mais caren-
tes da cidade.
 “Doar com amor é 
dar dignidade a quem vai 
receber. Justamente por 

causa da crise, aqueles que 
nada tem terao menos. 
 Então quem pode 
abrir seu armário e ti-
rar uma peça que nao 
vai fazer diferenca pra 
qurm tem, mas sim pra 
quem está recebendo.  
É um pequeno gesto que 
vai ajudar milhares de pes-
soas. Se cada um ser uma 
roupa em bom estado faz 
a diferença”, disse Lu Al-
ckmin.

Virada Cultural em 
Taubaté tem mais de  
65 mil espectadores

 A primeira par-
ticipação de Taubaté na 
Virada Cultural Paulista 
terminou com bom públi-
co e nenhum incidente de 
segurança. Realizada nos 
dias 14 e 15 de maio, a 
Virada apresentou 33 atra-
ções na Avenida do Povo 
(palco externo), no Teatro 
Metrópole, na Praça Dom 
Epaminondas, no Museu 
da Imagem e do Som de 
Taubaté (MISTAU), no 
SEDES, no Sesc e na Pra-
ça Santa Terezinha. O tem-
po aberto e ensolarado de 
dia estimulou o público a 
prestigiar no palco externo 

nomes como Demônios da 
Garoa, Karina Buhr, Cida-
de Negra e Toquinho e o 
evento fechou com públi-
co estimado de 65 mil pes-
soas.
 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.
 Histórico: Cria-
da em 2007 pelo Go-

verno do Estado de São 
Paulo, a Virada Cultu-
ral Paulista tornou-se o 
mais relevante evento  
cultural do interior pau-
lista, com a proposta 
de promover um gran-
de festival gratuito e si-
multâneo em cidades de 
médio e grande porte.  
Desde o princípio, a Vira-
da tem buscado proporcio-
nar ao público o acesso às 
melhores produções artís-
ticas do país, nas mais va-
riadas linguagens: música, 
dança, circo, artes cênicas, 
arte para crianças, entre 
outras.

Grupo Invento Coletivo  
realiza expedição nos 

dias 21 e 22 em Taubaté

O Programa de Ação Cul-
tural (PROAC), em par-
ceria com o Governo do 
Estado de São Paulo e 
o apoio da Prefeitura de 
Taubaté, realiza uma expe-
dição artística pela cidade 
por meio do Estúdio Vo-
lante Desinvento, dia 21 
de maio, na Praça Santa 
Terezinha, das 13h às 18h, 
e no domingo, dia 22, na 
Praça Dom Epaminondas, 
das 10h às 14h.
 O Estúdio Vo-

lante Desinvento é uma 
plataforma de cria-
ção artística desenvol-
vida desde 2014, que  
proporciona um espaço 
coletivo de produção e 
pesquisa artística a quem 
tiver interesse, integran-
do diferentes linguagens 
a partir das artes visuais, 
desenho, gravura, pintura, 
colagem, costura, edição 
digital de imagens, litera-
tura e um acervo audiovi-
sual coletivo.

 O objetivo da ex-
pedição é registrar um 
pouco das pessoas e pro-
mover a oportunidade de 
troca de aprendizagem e 
conhecimento artístico.
 Toda a estrutura do 
Volante Desinvento 
será moldada de acor-
do com as experiên-
cias destes 6 meses de  
exibição, que contam com 
a presença de diferentes 
artistas e produtores cultu-
rais da região.

CMEI realiza apresentação 
de teatro sobre prevenção 
contra dengue em Pinda

 O CEMEI – Cen-
tro Municipal de Educação 
Infantil – Frei Reynaldo 
Nieborg, do Santa Cecília, 
realizou na quarta-feira, 
a apresentação de teatro 
“A Casa Sonolenta” para 
os alunos dos períodos da 
manhã e da tarde.

 A equipe da Brin-
quedoteca Itinerante apre-
sentou a peça explicando 
sobre a prevenção e os cui-
dados contra o mosquito 
Aedes aegypti, transmis-
sor da dengue.
 A Brinquedoteca 
usa a contação de histórias  

para ensinar as crianças 
sobre temas importantes 
do cotidiano. 
 A peça “A Casa 
Sonolenta” foi criada pela 
equipe da brinquedoteca 
do Lessa e está sento apre-
sentada em diversas esco-
las da cidade.

Atleta de Pinda se destaca 
na 2ª Etapa do Festival

Mirim de Natação
 Equipe de nata-
ção de Pindamonhan-
gaba participou no sá-
bado, da 2ª Etapa do  
Festival Mirim 
de Natação, que  
aconteceu em São José dos 
Campos. Pinda participou 

com 25 atletas de 10 a 12 
anos, da categoria mirim.
 O destaque da ci-
dade na competição foi 
o atleta José Guilher-
me Claro de Santana,  
que conquistou o 
1º lugar no 100m  

medley, 2º no 50m costas e 
3º no 50m peito.
 A competição 
foi realizada no Clu-
be Thermas do Vale e 
o torneio contou com a  
participação de todas as ci-
dades do Estado.


