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A GAzetA dos Municípios

Lessa receberá Praça  
“Antonio Rodrigues da 

Silva – Dr. Catioca”  
em Pinda

 O Loteamento Re-
sidencial Dr. Lessa recebe, 
oficialmente, nessa terça-
feira (28), às 18 horas, a 
Praça “Antonio Rodrigues 
da Silva – Dr. Catioca”, 
na Avenida Antonio 
Cozzi, altura dos números 
936 / 1180.
 A Praça recebeu 
diversas melhorias ao lon-
go dos anos, como drena-

gem de toda a parte inter-
na, aterrro e nivelamento, 
reconstrução das calçadas, 
colocação de bancos e ins-
talação de parque infantil.  
 O local recebeu, 
ainda, uma AMI – Acade-
mia da Melhor Idade – e 
plantio de grama.
 O homenageado, 
Dr. Catioca, era advogado, 
foi provedor da Santa Casa 

de Misericórdia de Pinda-
monhangaba, trabalhou na 
área jurídica e administra-
tiva para a execução do 
loteamento Lessa. Sua 
vida sempre foi embasada 
em princípios de hones-
tidade e força de vonta-
de. Trabalhou 65 anos de 
sua vida. Faleceu em 29 
de maio de 2008, com 89 
anos. Prefeitura de Taubaté 

premia policiais por  
desempenho na  

Atividade Delegada

 A Prefeitura de 
Taubaté premia Policiais 
Militares pela melhor 
produtividade no uso da 
Atividade Delegada nesta 
segunda-feira, dia 27, às 
8h. A cerimônia de entrega 
acontece no 5º BPMI (Ba-
talhão da Polícia Militar 
do Interior). Na ocasião, 
os policiais de destaque 
receberão aparelho celular 
doado pela empresa LG 
e a companhia de melhor 
desempenho receberá o 
troféu transitório, instituí-
do em 2015.
 A premiação vem 
para comemorar os bons 

resultados do convênio 
entre Prefeitura e Polícia 
Militar. O município vem 
investindo em segurança 
e isto se comprova com 
os números reduzidos de 
ocorrências criminais. No 
dia 24 de maio, a Prefeitu-
ra entregou 42 novas via-
turas para a Polícia Mili-
tar. Os veículos, da marca 
Pálio Atractive, foram des-
tinados ao uso da Ativida-
de Delegada, permitindo o 
aumento do policiamento 
ostensivo nos bairros.
 A Atividade De-
legada em Taubaté é uma 
parceria pioneira entre as 

cidades do Vale do Paraíba 
e acontece desde 2013.  
 Neste período, o 
efetivo, que teve início 
com 50 homens, aumen-
tou e hoje, conta com 
150 policiais atuando em 
horário diferente ao que 
servem na corporação.  
 A administração 
municipal adquiriu, ante-
riormente, uma frota de 
duas caminhonetes mo-
delo Amarok, 50 motoci-
cletas e 16 bicicletas e in-
veste cerca de R$ 600 mil 
no pagamento dos salários 
dos policiais que atuam na 
Atividade Delegada.

Agentes e Voluntários 
de Taubaté participam 

de capacitação  
em Lorena

 Os agentes e vo-
luntários da Defesa Civil 
de Taubaté estiveram em 
Lorena, no 5º Batalhão de 
Infantaria Leve, para parti-
cipar do Estágio de Capa-
citação de Agentes e Vo-
luntários de Defesa Civil.
 O evento que 
aconteceu na última se-

mana, foi promovido pela 
Prefeitura de Lorena, em 
parceria com o Exército 
Brasileiro e Coordenado-
ria Estadual de Defesa Ci-
vil.
 Foram ministradas 
palestras sobre legislação 
de proteção e defesa civil, 
noções de primeiros socor-

ros, além de um simulado 
envolvendo acidente com 
caminhão transportando 
explosivos.
 De Taubaté, estive-
ram presentes o coordena-
dor de Defesa Civil e mais 
5 agentes, com atuação 
destacada durante o trei-
namento.

Prefeitura de Taubaté  
entrega três Pontos de  

Entrega Voluntária

 A Prefeitura de 
Taubaté, por meio da Se-
cretaria de Serviços Pú-
blicos, inaugurou nesta 
sexta-feira, 24 de junho, o 
Ponto de Entrega Voluntá-
ria (PEV) do bairro Portal 
da Mantiqueira, localizado 
na Avenida Bento Noguei-
ra de Moura, nº 420. No 
mesmo dia também foram 
entregues os PEVs dos 
bairros: Parque Urupês e 
Parque Piratininga.
 Os locais são espa-
ços destinados ao despejo 
gratuito de até 1 m³ de en-
tulho, sobras de materiais 
da construção civil, mobí-
lia, eletrodomésticos, res-
tos de poda, galhos e ou-
tros dejetos verdes e lixo 
eletrônico como baterias, 
pilhas e lâmpadas fluores-

centes. Os PEVs não acei-
tam lixo domiciliar.
 A Prefeitura insta-
lou ao todo 10 Pontos de  
 Entrega Voluntária 
no município. O horário 
de funcionamento das uni-
dades é de segunda a sába-
do, das 7h às 17h.
 Endereços das uni-
dades:
Jardim Santa Helena
 Rua Jaime Domin-
gues da Silva, nº 457
 Parque Aeroporto
 Avenida São Fran-
cisco das Chagas, n° 209 
(antiga Avenida Timbó)
 Cecap
 Rua Paulo Wagner 
de Barros, nº 201
 Jardim Ana Rosa/
Jaraguá
 Avenida Manoel  

 Antônio de Carva-
lho, n° 1540
Jardim Mourisco
 Avenida José Be-
nedito Penna Guimarães, 
nº 201
 Parque São Luiz
Avenida Ivan da Silva 
Cunha,nº 605
 Parque Três Ma-
rias
 Avenida Vereador 
Rodson Lima, s/nº
 Portal da Manti-
queira
 Avenida Bento No-
gueira de Moura, nº 420
Parque Urupês
 Rua Fernandópo-
lis, nº 50
Parque Piratininga
 Avenida José Be-
nedito Miguel de Paula, nº 
61
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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.
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Curiosidades

Não é segredo pra ninguém que a atividade física, em qualquer idade é muito impor-
tante pra saúde. Além de fortalecer o corpo e dar energia, ela realiza alterações quími-
cas no cérebro que causam felicidade e satisfação. Na terceira idade, fazer exercícios 
se torna ainda mais necessário. Isso porque o organismo está em constante alteração e 
trabalhar o corpo e a mente pode auxiliar no combate a diversas doenças e, principal-
mente, no combate as dores crônicas, tão comuns nessa faixa etária. Faça caminhada, 
pratique hidroterapia e, sempre que possível, exercitar-se ao ar livre. A diferença será 
notada logo nos primeiros dias. Lembre-se, porém, de procurar seu medico antes de 
iniciar qualquer tipo de exercício físico. Cada pessoa tem ritmo e disposição diferen-
tes, portanto, precisa de orientação pessoal.
***
Todo alimento orgânico é muito mais que um produto sem resíduos de agrotóxicos. 
Além de serem mais ricos em minerais e nutrientes, os orgânicos são resultados de um 
sistema de produção agrícola que busca incentivar a conservação do solo e dos demais 
recursos naturais a longo prazo, reduzindo a poluição. As técnicas de produção orgâni-
ca são também destinadas a manter a qualidade nutricional, o sabor, o odor e a textura 
originais do alimento, incluindo seu aspecto natural. Ao optarem por produtos orgâ-
nicos, os consumidores estarão adotando uma dieta mais rica, saudável e saborosa. 
Apesar de muitas pessoas relacionarem os orgânicos a alimentos fracos e “in natura”, 
há opções industrializadas para quem tem pouco tempo para se dedicar ao preparo de 
suas refeições, mas sem deixar de levar o prazer da boa mesa e um estilo de vida mais 
saudável.

Humor

Um brasileiro entra na delegacia em plena Caxias do Sul e dirige-se o delegado:
- Vim me entregar. Cometi um crime e desde então não consigo viver em paz.
- Meu senhor, as leis daqui são muito severas e são cumpridas e se o senhor é mesmo 
culpado não haverá apelação, nem dor de consciências que o livre da prisão.
- Eu atropelei um argentino na estrada ao sul de Caxias.
- Ora meu amigo, como o senhor pode se culpar se esses argentinos atravessam as ruas 
e as estradas a todo momento!
- Mas ele estava no acostamento.
- Se estava no acostamento é porque queria atravessar, se não fosse o senhor seria 
outro qualquer.
- Mas não tive a hombridade de avisar a família daquele homem, sou um crápula.
- Meu amigo, se o senhor tivesse avisado, haveria manifestação, repúdio popular, pas-
seata, repressão, pancadaria e morreria muito mais gente, acho o senhor um pacifista, 
merece uma estátua.
- Eu enterrei o pobre homem, ali mesmo, na beira da e estrada.
- O senhor é um grande humanista, enterrar um argentino, és um benfeitor, outro qual-
quer o abandonaria ali mesmo para ser devorado pelos urubus ou outros animais, pro-
vavelmente até hienas.
- Mas enquanto eu o enterrava ele gritava: Estoy vivo! Estoy vivo! No estoy muerto!
- Tudo mentira, esses argentinos mentem muito! Vá em paz!

Mensagens

A causa que defendemos não é só nossa, ela é igualmente a causa de todo mundo. Uma 
nação baseada em sólidos princípios de justiça e recíprocas conveniências uniria hoje 
todos os irmãos, tornando mais forte e respeitado nossos ideais.
***
Se você se importa com seus objetivos, abandone as condições. Vá diretamente à sua 
meta. Seja a sua meta! As condições freqüentemente se disfarçam em tragédias para 
fugir da responsabilidade. Por que não simplesmente assumir e criar a expectativa que 
você está procurando.
***
Há uma grade confusão no entendimento do conceito do carma, erroneamente para 
justificar as dificuldades da vida de alguém. De acordo com as culturas orientais que 
acreditam na reencarnação, tudo que alguém está vivendo nesta existência é cármico, 
conseqüências de suas ações passadas. Assim, uma experiência ruim não é um casti-
go, mas sim o resultado de uma ação passada, que traz à pessoa a oportunidade de se 
corrigir.
***
Há pessoas que sabem e aceitam que a vida é difícil. Isso não tira delas o ânimo para 
lutar pelos seus objetivos, a esperança de ter dias melhores ou a alegria de viver. São 
realistas e não criam falsas expectativas. Mobilizam-se e usam suas energias para che-
gar aonde desejam, sem perder tempo e forças com decepções inúteis. As desilusões 
que nos tiram da fantasia e nos devolvem para a realidade concreta são úteis. Neces-
sárias para os que se esquecem de que nascer é difícil e que aprender a crescer não 
é fácil. Ninguém veio para este planeta com passaporte. Nós viemos com carteira de 
trabalho.

Pensamentos, provérbios e citações

O duro não é levar chifre, duro mesmo é ter que sustentar a vaca.

Os matriculados na escola da vida, nunca têm férias.

Quando estão muitos, pouco se fala.

Sempre antes que as coisas aconteçam, o coração suspeita.

Também a liberdade deve ser limitada para ser possuída.

A razão faz o homem e o entusiasmo o conduz.

Nunca deixe para amanhã o que alguém poderia fazer hoje

O exemplo é sempre o mais eficaz dos preconceitos.

O que eu faço é simples: Ponho a mão na massa e compartilho-a.

Uma vez por ano é lícito perder a cabeça.

MISCELÂNEA Casa de Passagem faz  
o acolhimento à população 

de rua de Ubatuba
Ações são coordenadas 
pelo Instituto Impactar, 
por meio de convênio esta-
belecido com a Prefeitura 
de Ubatuba.
Desde agosto de 2014, a 
cidade de Ubatuba conta 
com serviço de acolhi-
mento institucional a pes-
soas em situação de rua e 
atendimento emergencial 
diário (com banho e ali-
mentação) de andarilhos, 
itinerantes ou trecheiros. 
A Casa de Passagem e 
Acolhimento, como é co-
nhecido o serviço, fica na 
Rua Hans Staden, 58, no 
Centro.
O trabalho é desenvolvi-
do pelo Instituto Impactar, 
por meio de convênio esta-
belecido com a Secretaria 
Municipal de Cidadania e 
Desenvolvimento Social, 
que repassa mensalmente 
à entidade R$ 18 mil re-
ais, sendo R$ 12.500,00 
do Governo Estadual e 
R$ 5.500,00 da Prefeitu-
ra. A Prefeitura de Ubatu-
ba também é responsável 
pelo aluguel da casa, bem 
como despesas com água e 
eletricidade.
A casa conta com área de 
triagem dos atendimentos 
a itinerantes para higieni-
zação e alimentação, que 
acontece diariamente de 
segunda a sexta nos se-
guintes horários: das 8 às 
10h30 e das 15 às 17 horas 
(banho) e das 11h30 às 12 

horas (alimentação).
O espaço para os acolhi-
dos é composto por dois 
quartos masculinos, cada 
um com um beliche e uma 
cama de solteiro, além de 
um armário em cada quar-
to, um quarto e banheiro 
feminino (suíte) com duas 
camas de solteiro e um ar-
mário, sala com sofá e TV, 
ambiente com uma gela-
deira, área de serviço com 
máquina de lavar, área de 
refeitório para os acolhi-
dos e itinerantes e cozinha.
A equipe da Casa de Pas-
sagem é composta de sete 
funcionários da Impactar e 
um cedido pela Prefeitura, 
que garantem o serviço 
mínimo de cidadania. So-
mente em 2015, foram um 
total de 2.468 pessoas que 
buscaram o serviço para 
banhos e 1.867 para re-
feições. Além disso, entre 
agosto de 2014 e março de 
2016, a Casa de Passagem 
atendeu 89 pessoas com 
o serviço de acolhimento, 
das quais sete resgataram 
sua cidadania e dignidade 
e optaram por uma mudan-
ça de vida, deixando as ru-
as.A estrutura não permite 
o acolhimento de pessoas 
em situação de risco pes-
soal, de idosos ou egressos 
de internação hospitalar 
que necessitem de cuida-
dos especiais ou que não 
possuam plena mobilidade 
para as atividades da vida 

diária e outros que não 
se encaixem no perfil de 
atendimento da Casa.
“Há regras claras e estri-
tas para a permanência 
na Casa, como o respeito 
aos horários de entradas 
e a proibição de uso de 
qualquer tipo de drogas 
ou bebida alcóolica”, ex-
plica Cynthia de Freitas, 
assistente social e coorde-
nadora do serviço. “Não 
temos cuidador ou serviço 
de faxina, então cada mo-
rador/a é responsável pelo 
seu próprio banho e por 
manter a limpeza e organi-
zação do espaço”.
Atenção especial: A Casa 
recebe doações de roupas, 
alimentos e outros itens ne-
cessários para a prestação 
de serviços aos itinerantes 
e acolhidos. Em rede com 
o CREAS – Centro de 
Referência Especializado 
de Assistência Social – a 
população de rua pode se 
beneficiar do Serviço de 
Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias 
e Indivíduos (PAEFI), 
que desenvolve atividades 
de orientação e apoio so-
ciofamiliar, atendimento 
psicossocial, articulação 
com a rede de serviços de 
proteção social especial, 
informação, comunicação 
e defesa de direitos.
O CREAS fica na rua Ma-
ranhão, 279 – Tel. (12) 
3833-3316.

Vale do Paraíba/ Litoral  
Norte já recebe doações 

para a Campanha  
do Agasalho 2016

 A Campanha do 
Agasalho 2016 conta com 
a participação da EMTU/
SP para ajudar milhares de 
famílias a enfrentarem o 
inverno com mais 
segurança, dignidade e 
calor humano. Foram 
instaladas caixas para ar-
recadação em 61 postos-
distribuídos nas regiões 
metropolitanas de São 

Paulo, Baixada Santista, 
Campinas e Vale do Paraí-
ba / Litoral Norte.
“Roupa boa a gente doa” 
é o lema da Campanha 
do Agasalho 2016, inicia-
tiva do Fundo Social de 
Solidariedade do Estado 
de São Paulo (FUSSESP) 
com parceria de todas as 
Secretarias de Estado, em-
presários e também da so-

ciedade civil.
 As doações são 
destinadas a entidades 
assistenciais, hospitais, 
albergues da capital e 
de todos os municípios 
do Estado. Para mais in-
formações acesse o site 
www.campanhadoagasa-
lho.sp.gov.br ou a página 
da EMTU/SP na internet: 
www.emtu.sp.gov.br . 
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Taubaté Shopping - Freira 
de “Invocação do mal 2” 
ganha vida em sessões 

 Para que seus 
clientes entrem com tudo 
no clima do filme “Invoca-
ção do mal 2”, a Moviecom 
do Taubaté Shopping está 
realizando uma ação es-
pecial em dias aleatórios.  
 A freira, uma 
das personagens do lon-

ga, tem feito uma apari-
ção no fim de algumas 
sessões proporcionando 
uma dose extra de terror 
para aqueles que acaba-
ram de assistir ao filme.  
 A inciativa tem ga-
rantido muitos sustos e ri-
sadas no público, que tem 

feito questão de registrar 
tudo em seus celulares.
 Seguem anexos re-
lease com mais detalhes da 
ação e fotos.
 Conto com vocês 
para mais essa divulgação 
e, para o que precisarem, 
estou à disposição. 

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 25, Termo nº 6318
Faço saber que pretendem se casar RODRIGO VALENTE DOS SANTOS e JÉSSICA AMANDA FLO-
RIANO MONTEIRO, 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 9 de fevereiro de 1983, de profissão 
metalúrgico, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Benedito de Paula, nº 251, Parque 
Novo Mundo, nesta cidade, filho de ANTONIO REINALDO DOS SANTOS, de 59 anos, nascido na data 
de 5 de junho de 1957, residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP e de ELIZABETE 
FERREIRA VALENTE DOS SANTOS, 62 anos, nascida na data de 20 de maio de 1954, residente e do-
miciliada em Taubaté/SP, natural de Piquete/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 24 de fevereiro 
de 1986, de profissão fisioterapeuta, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço 
do contraente, filha de CARLOS EDUARDO MONTEIRO, de 52 anos, nascido na data de 13 de outubro 
de 1963, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP e de MARILDA FLORIANO 
MONTEIRO, de 49 anos, nascida na data de 25 de julho de 1966, residente e domiciliada em Tremembé/
SP, natural de Caçapava/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 25, Termo nº 6319
Faço saber que pretendem se casar HENRIQUE ALEXANDRE CORRÊA DOS SANTOS MORAES e 
MARIA ROSAMARY BRITO DO ESPIRITO SANTO, aprensentando os documentos necessário exidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 
8 de outubro de 1987, de profissão rossador, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Passa 
Quatro, nº 616, Parque das Fontes, nesta cidade, filho de EUMAR CORRÊA DE MORAES, de 57 anos, 
residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP e de CLEUSA APARECIDA DOS SANTOS 
MORAES, 52 anos, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Guaratinguetá/SP. Ela é natural de 
Taubaté - SP, nascida em 17 de outubro de 1979, de profissão auxiliar de limpeza, de estado civil viúva, resi-
dente e domiciliada na Praça Francisco Corbani, nº 34, Cecap I, Quiririm - Taubaté/SP, filha de ORLANDO 
DE BRITO, de 61 anos e de CLEUZA DOS SANTOS BRITO, de 64 anos, residentes e domiciliados em 
Taubaté/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. 

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S.L.do Paraitinga torna pública a abertura 
de licitação na modalidade Pregão N°030/2016 - Objeto: Registro de Preços para 
contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção de Iluminação Pú-
blica. Data da realização: 11/07/2016 às 10:00 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.

Extrato de Inexig. de Licitação Nº 049/2016 - Processo Adm. Nº 179/2016 - Objeto: 
Contratação de show musical do grupo regional “Clube do Choro Waldir Azevedo” 
para realização de roda de choro no mercado municipal no dia 25/06 às 10h - Con-
tratante: Prefeitura Munic. de São Luiz do Paraitinga - Contratada: LUIZ PAULO 
DE SIQUEIRA MURUCY 21443215821 - CNPJ: 20.082.653/0001-74 - Valor: R$ 
940,00 - Data: 23/06/2016 - Base Legal: Art. 25, Inciso III, da Lei Nº 8.666/93.

Extrato de Inexig. de Licitação Nº 050/2016 - Processo Adm. Nº 182/2016 - Objeto: 
Compra da Tocha Olímpica Rio 2016 para a passagem histórica no município-Con-
tratante: Prefeitura Munic. de São Luiz do Paraitinga-Contratada: COMITE ORGA-
NIZADOR DOS JOGOS OLIMPICOS RIO 2016-CNPJ 11.866.015/0001-53-Va-
lor: R$ 1.985,90-Data: 24/06/2016- Base Legal: Art. 25, Inciso I, da Lei Nº 8.666/93.

CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2016. EDITAL N° 036/2016. DISPENSA Nº 
094/2016. PROC. ADM. MUN. n° 153/2016. OBJETO: O objeto da presente Cha-
mada Pública é a aquisição parcelada, em entregas semanais, de hortifrutigranjeiros 
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para os produtores de 
São Luiz do Paraitinga - SP, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar/PNAE, nos termos da Lei nº11.947, de 16/07/2009, Resolução nº26 
do FNDE, de 17/06/2013 e Lei n° 14.591/11–PPAIS. 
ENTREGA DOS ENVELOPES: 22/07/2016, até às 9:30 horas. - INÍCIO DA SES-
SÃO: 10:00 horas - LOCAL DA ENTREGA E DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: 
Prédio da Prefeitura Municipal, localizado na Praça Dr. Oswaldo Cruz, n° 03, Cen-
tro, São Luiz do Paraitinga - SP. A Chamada Pública na integra poderá ser consul-
tada no Setor de Licitações da Prefeitura, localizada na Praça Dr. Oswaldo Cruz, 
nº 03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP, ou retirado GRATUITAMENTE no site: 
www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de 
licitação na modalidade Pregão N°025/2016 - Objeto: Seleção de instituição finan-
ceira objetivando a cessão onerosa do direito de efetuar o pagamento da folha dos 
servidores públicos do poder executivo do município de São Luiz do Paraitinga. 
Data da realização: 08/07/2016 às 10:00 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.

Extrato de Inexig. de Licitação Nº 048/2016 - Processo Adm. Nº 178/2016 - Ob-
jeto: Contratação de show musical do grupo de musica regional “Seresteiros” para 
apresentação no dia 24/06 às 21h no Centro Histórico da cidade - Contratante: Pre-
feitura Munic. de São Luiz do Paraitinga - Contratada: E.G.G. PALLARES PRO-
DUÇÕES-ME - CNPJ: 06.139.268/0001-95 - Valor: R$ 750,00 - Data: 23/06/2016 
- Base Legal: Art. 25, Inciso III, da Lei Nº 8.666/93.
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Taubaté entrega novas 
salas e revitalização de 

unidade escolar  
no Registro

Taubaté realiza  
1º Festival de Skate em 
comemoração ao Dia 

Mundial da modalidade

 A Prefeitura de 
Taubaté, através da Secre-
taria de Educação, entrega 
a revitalização e a amplia-
ção de salas na EMEIEF 
Antônio D´ Angelis, loca-
lizada na Rodovia Oswal-
do Cruz, km 14 (ao lado 
do PAMO), no bairro Re-
gistro. O evento acontece-
rá nesta semana, às 10h.
 Com um investi-
mento de R$ 433.401,56; 
a unidade recebeu 3 novas 
salas, outras 2 salas rece-
beram novos pisos e o pá-
tio foi ampliado. 
 Além disso, pas-
saram por reforma geral, 
com colocação de piso, 
pintura, manutenção elé-
trica e hidráulica: cozinha, 

 Em comemoração 
ao Dia Mundial do Skate, 
a Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Esporte e Lazer, realiza o 
1º Festival da modalidade 
com os alunos do projeto 
neste sábado, 25, às 8h30 
no Skate Plaza (Avenida 
Vereador Rafael Braga, 
s/n).
 O evento terá di-

despensa, banheiros dos 
alunos, cozinha e banhei-
ros dos professores.
 Em 2015, a unida-
de atendia apenas a Edu-
cação Infantil, com 20 
crianças entre 4 e 5 anos.  
Após a ampliação, a uni-
dade passou a atender o 
Ensino Fundamental, com 
alunos entre 4 e 11 anos. 
Atualmente são 69 alunos 
matriculados, sendo 55 em 
período Integral.
 A atual adminis-
tração reformou 61 uni-
dades de ensino Infantil 
e Fundamental, além da 
EMCA (Escola Municipal 
de Ciências Aeronáuticas) 
e Escola de Música Fêgo 
Camargo. Também foram 

versas atrações e desafios 
para os alunos, como de-
monstrações de técnicas 
de iniciação estática (sal-
to, “ollie”) e em movi-
mento (remadas). Após as 
apresentações haverá uma 
gincana entre os pais e alu-
nos, e no final, por volta 
das 11h, todos os partici-
pantes receberão medalhas 
de participação.

ampliadas 18 unidades e 
entregues à população 8 
novas escolas.
Em 2016, outras 49 es-
colas municipais passam 
por manutenção, o que 
proporciona maior con-
forto e segurança, ensino 
de qualidade e uma expe-
riência socioeducativa em 
um ambiente adequado às 
necessidades das crianças.
 Serviço:
 Revitalização e 
ampliação de salas da 
EMEIEF Antônio D´An-
gelis
Data: 23/06/2016 – quin-
ta-feira
Horário: 10h
Endereço: Rodovia Oswal-
do Cruz, km 14 – Registro

 Hoje o projeto 
conta com 30 alunos entre 
crianças e adultos e as au-
las acontecem diariamente 
no Skate Plaza com a pro-
fessora Mariana Benna-
ton.
 Os interessados 
em fazer as aulas podem 
fazer sua inscrição no site 
da prefeitura: http://www.
taubate.sp.gov.br/skate/

Pinda conta com 
cursos no CEU  

das Artes

 O CEU das Artes – 
Centro de Artes e Esportes 
Unificados oferece diver-
sos cursos de qualificação 
profissional para a popula-
ção. As opções no momen-
to são os cursos de Cama-
reira, Cuidador de Idoso e 
de Garçom e Garçonete. 
Todos fornecem certifica-
dos ao fim do curso, com 
início previsto para 29 de 
junho. As inscrições se 
encerram nesta sexta-feira 
(24), no CEU das Artes.
 O curso de cama-
reira oferece técnicas de 
arrumação, limpeza e hi-
gienização assim como 
vistoria de apartamen-
tos e áreas comuns dos 
meios de hospedagem, 

conceitos e princípios de 
atendimento ao cliente. 
Além de planejamento e 
execução de atividade e 
práticas de governanta.  
 Os interessados 
devem ter 16 anos, a car-
ga horária é de 40 horas, 
quarta e sexta das 13h e 16 
horas.
 O curso de cuida-
dor de idoso capacita o 
aluno para atuar com os 
cuidados de higiene, con-
forto e alimentação do 
idoso, observar possíveis 
alterações no estado ge-
ral. Zelar pela integrida-
de física do idoso, prestar 
primeiros socorros e pro-
mover atividades de entre-
tenimento. O curso é ofe-

recido para maiores de 18 
anos, com a carga horária 
de 60 horas, com aulas das 
17h às 20 horas.
 O curso de gar-
çom de garçonete capacita 
o aluno para atuar como 
garçom em bares, restau-
rantes, buffet e empresas. 
Através da postura pro-
fissional, organização e 
preparação dos ambientes 
e materiais. Técnicas de 
serviço de alimentos e be-
bidas. Técnicas de venda e 
excelência no atendimento. 
 A carga horária 
é de 40 horas, segunda e 
quarta das 17h às 20 horas.
Mais informações no CEU 
das Artes, telefone: 3637-
1715. 

Matrículas para 
Educação de Jovens e 
Adultos serão em julho 

em Pinda

As matrículas para o EJA 
– Educação de Jovens e 
Adultos – Ensino Funda-
mental, estarão abertas en-
tre os dias 4 e 29 de julho. 
Para participar, é necessá-
rio ter no mínimo 15 anos.
Quem tiver interesse em 
concluir os estudos pelo 
programa pode se matri-
cular nas escolas muni-
cipais: Prof. Elias Bargis 
Mathias, localizada na rua 
Benedito Bacca Benega, 
nº 60 - Araretama; Prof. 
Mario de Assis César, na 
rua Maria da Gloria Carlo-

ta, nº 424 - Azeredo (Mo-
reira César); ou também 
na sede da Secretaria de 
Educação e Cultura, que 
fica na Avenida Fortunato 
Moreira, nº 173 - Centro. 
O atendimento vai das 8h 
até às 17h.
No momento de inscrição, 
é necessário apresentar o 
original e uma cópia do 
RG e comprovante de en-
dereço. As aulas serão nas 
escolas municipais Prof. 
Manoel César Ribeiro, 
Crispim, e Profª Madalena 
C. S. Benjamin, Arareta-

ma.
O EJA apresenta a disposi-
ção de conteúdo de forma 
diferente do ensino regu-
lar: cada módulo de seis 
meses do EJA equivale a 
um ano letivo regular. A 
duração do período de au-
las por dia também é me-
nor, apenas quatro horas. 
Assim, o curso é uma al-
ternativa para a obtenção 
de certificado por aqueles 
que não puderam concluir 
os estudos na idade ade-
quada, mesmo com a roti-
na diária de trabalho. 

Vila São Geraldo recebe 
Lazer na Rua

 A Prefeitura de 
Taubaté, por meio da 
Secretaria de Esporte e 
Lazer, realiza mais um 
Lazer na Rua neste sába-

do, 25, das 13h às 17h, na 
Vila São Geraldo – 
Avenida Brasil (em frente 
ao campo Vila São Geral-
do).

 O evento oferece 
Xadrez Gigante, Tênis de 
Mesa, Futebol de Botão, 
Pebolim, Taco e outros jo-
gos de mesa e gincanas.


