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A GAzetA dos Municípios

SESI Taubaté recebe  
1º Festival de Vôlei

 A Prefeitura de 
Taubaté promoveu o 1º 
Festival de Vôlei, no 
SESI Taubaté, pelo Pro-
grama Atleta do Futuro.  
 O evento encerrou 
as atividades do semestre e 
participaram 75 alunos de 
3 polos esportivos (Escola 
de Atleta e Formação In-
tegral/SEDES, Escola da 
Bola/SESI e Viva Vôlei/
Abaeté).
 Os jogos foram 

divididos em duas catego-
rias: uma com alunos de 
11 e 12 anos e outra com 
alunos de 13 a 16, ambas 
as turmas mistas de me-
ninos e meninas, que re-
ceberam treinamento de 6 
meses baseado na meto-
dologia Sport Education, 
que visa o aprendizado 
nas funções de árbitro, 
mesário, preparador físi-
co, técnico, e sobretudo 
desenvolver a capacidade 

de jogar, adquirir autono-
mia, confiança, liderança, 
entusiasmo, cooperação, 
tomada de decisão e res-
ponsabilidade na orga-
nização do campeonato.  
 No final todos os 
participantes receberam 
premiação e agora novos 
treinamentos se iniciam 
no próximo mês com no-
vos alunos para o segundo 
festival, que ocorrerá no 
final do ano. 

Prefeitura de Pinda
entrega reforma da  
“Quadra Coberta”

 A Prefeitura de 
Pindamonhangaba entre-
ga, nessa terça-feira (28), 
às 19 horas, a reforma 
do Ginásio de Esportes 
Manoel César Ribeiro, a 
conhecida “Quadra Co-
berta”. Para comemorar a 
data, diversas atividades 
serão desenvolvidas.
 Às 19h30, será re-
alizada uma apresentação 
com a equipe de coreo-
grafia da melhor idade e, 
na sequência, serão reali-
zados os jogos das finais 
da Copa Salonão Sub 12. 
O primeiro jogo, marca-
do para as 20 horas, será a 
disputa de terceiro e quarto 

lugares, entre o Alvi Verde 
e o Criança Primeiro Pas-
so C. Em seguida, a final, 
marcada para as 20h45, 
disputa do título entre o 
Criança Primeiro Passo e a 
Associação Atlética Ferro-
viária.
 Melhorias realiza-
das
 O investimen-
to total nas obras da 
Quadra Coberta foi de 
R$1.180.006,29. No local, 
foram realizadas a troca de 
100% da cobertura, com 
substituição por estrutura 
metálica, incluindo troca 
das estruturas originais. 
Além das instalações hi-

dráulicas nos banheiros e 
vestiários, que também re-
ceberam reforma.
Primeiro ginásio coberto 
de Pindamonhangaba, o 
local teve, na parte inter-
na, reforma dos vestiários, 
banheiros, salas de depósi-
to e cantina, além da troca 
geral do piso. Na quadra, 
foi instalado piso vinílico, 
igual ao da quadra do Alto 
Tabaú.
Na área externa, o projeto 
contempla ainda a amplia-
ção do espaço da cancha 
de bocha e construção de 
galpão de 180m² no gra-
mado dos fundos da qua-
dra.

Quadra Coberta no  
Jardim dos Eucaliptos 
será inaugurada nesta  

sexta-feira, 01

 O Centro de La-
zer do Trabalhador “João 
Batista do Nascimento 
Lima”, a popular Quadra 
Coberta no Jardim dos Eu-
caliptos será reaberta a 
população nesta sexta-
feira, dia 01 de Julho de 
2016.   A inaugu-
ração acontece a partir das 

11h.
 O novo comple-
xo esportivo terá: pista de 
skate, campo de futebol, 
quadra coberta totalmente 
reformada, quadra polies-
portiva externa, quadra de 
vôlei de areia, pistas de 
atletismo e salto em 
distância, campo de fute-

bol com vestiários, play-
ground, lanchonete, ilumi-
nação ampliada, bancos, 
passeios, paisagismo, 
entre outras melhorias. 
 O espaço também 
receberá em breve uma 
academia ao ar livre.
Aguardamos a presença 
de toda população!

Taubateano faz história 
e quebra recorde  

mundial no  
paratletismo

O taubateano, André Ro-
cha, entrou para a história 
no paradesporto mundial 
neste sábado, 25, ao fazer 
a marca de 10,42 metros 
no arremesso de peso no 
meeting Internacional de 
König Wusterhausen, 
Alemanha.
 Disputando com 
alemães, tchecos e austría-
cos, o brasileiro conseguiu 
fazer o melhor arremesso 
do dia e ainda quebrou o 
recorde mundial da cate-

goria F54, que pertencia 
ao austríaco George Tis-
chler desde 2009.
Rocha, que desde o mês 
passado tem treinado na 
Alemanha, deve retornar 
ao Brasil na segunda me-
tade julho, quando será um 
dos condutores oficiais da 
tocha olímpica em Tauba-
té.
 O paratleta André 
Rocha tem o apoio da 
Prefeitura de Taubaté, da 
Top 10 Comunicação Es-

portiva, Academia Cun-
zolo, Papelaria Iracema, 
Taubaté Shopping, Colé-
gio Max, Cantina Gadioli, 
Colégio Progressão, Fa-
bricio Lisboa Fisioterapia 
Esportiva, Raísa Loba-
to Psicóloga do Esporte, 
Santo Alimento, Oriental 
Kenkou Acupuntura, Adot 
Idiomas, Livre Soluções 
em Mobilidade e Felipe 
Oliveira Manutenção e 
Venda de Cadeiras de Ro-
das.
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EXPEDIENTE

 
 
 
 
 
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 Fiscais de SP “entregam
funções” em repúdio a

rombo de mais de R$ 3,5 bi 
causados pelo Estado

 Agentes Fiscais 
de Rendas de São Paulo 
(AFRS) pedem o fim do 
descaso do Governo com a 
arrecadação paulista. Ape-
nas no 1° semestre de 2016 
já foram denunciados pela 
categoria mais de R$ 3,5 
bilhões em concessão de 
benefícios fiscais e crédi-
tos a empresas com dívi-
das, sem qualquer contra-
partida para a população.
A queda real acumulada 
na arrecadação estadual já 
bate os 8% apenas entre ja-
neiro e abril deste ano, de 
acordo com dados do Die-
ese. Na tentativa de abrir 
um diálogo com o Gover-
no do Estado para tentar 
estancar o quadro negati-
vo que impacta a econo-
mia paulista os Agentes 
também propõe a apro-
vação da Lei Orgânica da 
Administração Tributária 
(LOAT), que está parada 
na Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo. 
“Nós lutamos por justiça 
fiscal, transparência e sim-
plificação nas tributações, 
benefícios que contem-
plarão toda a sociedade 
paulista. Alguns desses 
atributos indispensáveis 
estão contemplados na 
LOAT que, inexplicavel-
mente, está engavetada há 
anos. Esperamos ser aten-
didos pelo Governador o 
quanto antes para que São 
Paulo possa ter uma admi-
nistração tributária capaz 
de sanar as necessidades 
do cidadão, sem favoreci-
mentos a quem quer que 
seja”, explica Alfredo Ma-
ranca, presidente do Sin-
dicato dos Agentes Fiscais 
de Rendas do Estado de 
São Paulo (Sinafresp).
 “Estamos em um 
momento crítico que exige 
de todos uma nova postu-
ra. Nossa luta pela valo-
rização do Fisco Paulista 
é imprescindível para a 
valorização de todas as 
carreiras essenciais como 
professores, policias, mé-
dicos e demais servidores. 
Entendemos que a Admi-
nistração Tributária deve 
se comprometer com so-

ciedade e a classe a que 
pertence e não com os 
atores políticos, que tem 
caráter transitório e estão 
a serviço da população”, 
complementa Alfredo.
 O foco do movi-
mento da “entrega de fun-
ções” é um claro sinal de 
protesto ao modus operan-
di negligente do Estado e a 
busca por alternativas para 
se estancar “ralos” que 
drenam recursos do Esta-
do.
Entenda o movimento 
“Entrega de Funções” do 
Fisco Paulista: Objetivo 
é mostrar que os recursos 
para sanar a grave crise 
que atravessa a economia 
paulista existem, mas é 
preciso vontade política 
e olhar especializado so-
bre o problema. No dia 
04 de Julho de 2016, entre 
9h e 12h, caso não exista 
sinalização do Governo 
para início de diálogo em 
busca de melhorias para 
o quadro de desmonte da 
Administração Tributária, 
todos os AFRs detentores 
de funções de confiança 
formalizarão seu pedido 
de dispensa, desde coor-
denadores, passando por 
assistentes, até coordena-
dores da Secretária da Fa-
zenda (CAT/CTG). Após 
a entrega das funções será 
iniciada uma nova fase 
culminando em “Opera-
ção Padrão”, e suas pre-
missas serão previamente 
estabelecidas e divulgadas 
oficialmente dentro dos 
parâmetros legais.
 Recursos dispo-
níveis I – Alguns dos 
gargalos criados pelo fa-
vorecimento do Estado à 
setores específicos podem 
ser facilmente contor-
nados. Um exemplo é o 
Decreto 57.686, conhe-
cido como “Decreto dos 
Frigoríficos”, que desde 
2011 criava uma situa-
ção atípica para setor, que 
além do não recolhimen-
to de ICMS, ainda podia 
utilizar créditos milio-
nários mesmo com divi-
das ativas com o Estado.  
 “Em meio à queda 

da arrecadação de ICMS 
do Estado de São Paulo, 
os Agentes Fiscais encam-
param uma grande cam-
panha impedindo de ma-
neira inédita que fossem 
novamente prorrogadas 
um conjunto de benesses 
que durante mais de cinco 
anos drenaram aproxima-
damente R$ 900 milhões 
dos cofres públicos, e em 
favor de devedores em 
mais de R$ 2 bilhões”, es-
clarece Alfredo.
Recursos disponíveis II 
- Após denúncia de in-
centivo fiscal concedido 
aos frigoríficos de carne 
bovina, nova denúncia, 
agora com os frigoríficos 
avícolas, que já gerou um 
rombo de R$1,53 bilhão 
em arrecadação para o Es-
tado, entre 2012 e 2015 
e segue sem data para se 
encerrar. “O artigo 35 do 
anexo III do Regulamen-
to do ICMS não benefi-
ciou nem o aumento da 
produção no setor, nem 
a geração de empregos.  
 De acordo com o 
IEA, o aumento do abate 
no período entre 2012 e 
2015 foi de pouco menos 
de 0,7% com situação es-
tável na geração de novos 
postos. Em contrapartida, 
o preço do frango subiu 
47,06% no período, qua-
se 10% acima da infla-
ção do período”, comen-
ta Maranca. “Não somos 
contra benefícios, desde 
que ele reverta benefícios 
à população, ou gerando 
empregos, ou favorecen-
do o acesso da população 
a produtos com redução 
de preços. Mas este de-
creto é desmedido, ten-
do em vista que o fran-
go já é isento de ICMS.  
 Chega a ser uma 
afronta a todo cidadão e 
demais setores industriais, 
atrelar um crédito de 5% 
ao valor de venda do fran-
go, uma medida que cla-
ramente o estimulou uma 
alta do preço da carne de 
frango e beneficiar um se-
tor apenas de maneira uni-
lateral”, analisa Maranca. 
 -Monique Oliveira
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 26, Termo nº 6320
Faço saber que pretendem se casar SEVERO BORGES NUNES e EDNA CORRÊA LEITE, aprensentando 
os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Piracuruca - PI, nascido em 19 de outubro de 1955, de profissão aposentado, de estado civil 
divorciado, residente e domiciliado na na Avenida Tremembé, nº 129, Jardim santana, netsa cidade, filho de 
PEDRO NUNES BARBOSA, de 94 anos, nascido na data de 22 de maio de 1922, residente e domiciliado 
em Piracuruca/PI, natural de Piracuruca/SP e de LINA BORGES DE CARVALHO BARBOSA, falecida 
em Piracuruca/PI na data de 25 de novembro de 2000. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida em 12 de 
agosto de 1964, de profissão do lar, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço 
do contraente, filha de BENEDITO CORRÊA LEITE, falecido em Tremembé/SP na data de 29 de setem-
bro de 1998 e de CARMELINA CORRÊA LEITE, falecida em Tremembé/SP na data de 30 de setembro 
de 1972. 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. 

VAGAS
DISPONÍVEIS

NO PAT
DE TAUBATÉ

Borracheiro – PCD
Desenhista de páginas da 
internet (web designer)

Eletricista de instalações 
de

veículos automotores- 
PCD

Mecânico de manuten-
ção hidráulica

Mecânico de motor a 
diesel- PCD

Monitor de sistemas 
eletrônicos de segurança 

interno (CFTV)
Protético dentário

Tapeceiro de veículos- 
PCD

Vendedor de serviços

PCD – Pessoa Com De-
ficiência

DOCUMENTOS  
NECESSÁRIOS PARA  

CADASTRO

-RG
-CPF

-CARTEIRA DE TRA-
BALHO

-NÚMERO DO PIS

ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodovi-

ária Velha
TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE  

FUNCIONAMENTO:
SEGUNDA A  

SEXTA-FEIRA  
DAS 08H ÀS 17H

Relação de Vagas
Balcão de Empregos

de Taubaté

Assistente de Prevenção 
de Perdas

Bombeiro Hidráulico
Corretor de Imóveis

Costureira
Cozinheiro

Fiscal de Prevenção de 
Perdas

Gerente de Auto Center
Impressor Flexográfico
Instalador de Internet 

Via Rádio
Líder de Caixa

Mecânico de Autos
Mecânico de Empilha-

deira
Pintor Predial

Serralheiro
Sushiman

DOCUMENTOS NE-
CESSÁRIOS PARA 

CADASTRO 
-RG

-CPF

-CARTEIRA DE TRA-
BALHO

-COMPROVANTE DE 
RESIDÊNCIA

ENDEREÇO DO BAL-
CÃO DE EMPREGOS

Piso superior da Rodovi-
ária 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

CEU das Artes inicia suas 
atividades essa semana

“Nosso Bairro” inicia  
inscrições para oficinas nos 

centros comunitários

 Na próxima quar-
ta-feira (29), o CEU 
- Centro de Artes e Es-
portes Unificados terá 
o Encontro de Culturas.  
 O evento de cultu-
ra moderna marca o início 
das atividades do centro, 
sendo aberto a todos aque-
les que queiram participar 
das atividades.   
O CEU das Artes também 
apresentará sua agenda de 
atividades e cursos gratui-
tos.
  O evento terá aber-
tura ao meio-dia, com o 
Papo de Rua no CEU, com 
pista de skate, DJ, apresen-
tação de Hip-Hop, batalha 
de manobras de skate (Best 
Trick) e apresentação do 
projeto Saindo das Ruas.  
 O encerramento às 
19 horas, com o show do 
grupo Céu de Lamparina.
Outras atividades que 

 O Programa Nosso 
Bairro realiza, nos dias 29 
e 30 de junho e 1º de julho, 
a partir das 14 horas, as 
inscrições para as oficinas 
nos centros comunitários 
da cidade. No total, serão 
42 bairros atendidos com 
os cursos.
Entre as modalidades ofe-
recidas, estão: bonecas 
de pano, artesanato com 
MDF, reciclagem com pa-
pel, patchwork embutido, 
macramê com sianinha, 
tricô com fuxico, bijute-
ria, pintura em tela, de-
corações para festas em 
E.V.A., corte de cabelo, 
unhas decoradas, entre ou-
tros, somando 18 opções 
em oficinas.

também ocorrerão no dia 
são: Corrida de Garçom e 
Gincana das Camareiras, 
às 13 horas; Brinquedote-
ca com teatro infantil às 
14h e 16h; Construsom, 
oficina de construção de 
instrumentos musicais 
com recicláveis às 14 ho-
ras; intervenção com alu-
nos e artistas da oficina de 
Circo às 16 horas; inter-
venção com teatro dos 
alunos do CEU às 16h30; 
e apresentação do grupo 
de maracatu Batuque 
do Vale às 16h45.
  A SEJELP - 
Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer, partici-
pará com a Tarde de 
Lazer, a partir das 14 ho-
ras, com jogos de mesa e 
oficina de confecção de 
pipas, além das apresenta-
ções, às 18h30, da Ginás-
tica 

 As aulas terão 
início no dia 4 de julho 
e se encerram no dia 29 
de julho. No total, são 
1230 vagas oferecidas. 
 O Programa Nos-
so Bairro é realizado pela 
Prefeitura em tendas mon-
tadas nos bairros e tam-
bém nos centros comuni-
tários e leva capacitação 
em diversas modalidades 
de artesanato e beleza, 
além de oferecer ativida-
des de lazer. Com isso, a 
população pode aprender 
sempre mais, inclusive ge-
rando uma opção de renda.
As inscrições serão reali-
zadas nos bairros: Alto do 
Cardoso, Andrade, Arare-
tama, Bela Vista, Bonsu-

Rítmica e do projeto 
De Bem Com a Vida.
 Às 17 horas, o 
prefeito estará presente 
para a entrega da chave 
do CEU à comunidade. 
Às 17h30, será a forma-
tura dos alunos do Time 
do Emprego, dos cursos 
de Camareira e Garçom, e 
premiação do Best 
Trick. Às 18 horas, se dará 
a abertura do programa 
Jovem Condutor Cultural, 
com apresentação de TCC 
dos alunos do curso de Ad-
ministração da ETEC.
 O evento, gratuito 
e aberto ao público, visa 
prestigiar a arte local e 
valorizar     a   cultura moderna. 
 O CEU das Artes 
fica na Av. das Orquídeas, 
395, Vale das Acácias, em 
Moreira César. Mais
 informações no telefone 
3637-1715.

cesso, Bosque, Campinas, 
Campos Maia, Castoli-
ra, CCI Moreira César, 
CCI Vila Rica, Cerâmica, 
Cidade Jardim, Cidade 
Nova, Crispim, Cruz Pe-
quena, Feital, Goiabal, 
Terra dos Ipês I, Jardim 
Eloyna, Jardim Regina, 
Jardim Resende, Karina e 
Ramos, Laerte Assump-
ção, Liberdade, Maçaim, 
Maricá, Mombaça, Olivei-
ras, Parque das Palmeiras, 
Parque São Domingos, 
Pasin, Piracuama, Santa 
Cecília, Santana, São Ju-
das Tadeu, Triângulo, Vale 
das Acácias, Vila São Be-
nedito / Centro Esportivo 
Pai João, Vila São Paulo e 
Vila Suíça. 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 054/2016 - Contratante: P.M. 
São Luiz do Paraitinga - Contratado: LHA Monteiro Eireli EPP 
- Modalidade: Tomada de Preços Nº 001/2016 - Objeto: Con-
tratação de Projeto Executivo, Obra de Reurbanização e Cal-
çamento de Vias e Ruas da Estancia Turística de São Luiz do 
Paraitinga - Bairro Santa Terezinha – Convênio DADE - Valor: 
R$ 743.595,64 - Vigência: 13/06/2016 à 13/04/2017 - Luiz Car-
los Pião - Prefeito Municipal

Entrega de amostras e laudos – A P.M. de S. L. do Paraitinga tor-
na público que, não tendo sido interposto recurso, ficam convo-
cadas as empresas participantes do Pregão nº 018/2016 para que 
entreguem as amostras e laudos, conforme o caso, relativos aos 
respectivos lotes em que foram melhores classificadas durante a 
sessão de abertura, nos prazos e condições do edital.

Aviso de recurso – A P.M. de S. L. do Paraitinga torna público 
que foi interposto recurso referente ao Pregão nº 029/2016. Des-
ta forma, inicia-se o prazo de 3 dias úteis para a apresentação das 
contrarrazões, por parte dos interessados, contando-se o prazo a 
partir da data da presente publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do

Paraitinga/SP.
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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

Prefeitura de Taubaté entrega novo Sistema Viário Sul do município
 A Prefeitura de 
Taubaté inaugura nessa se-
mana o novo túnel e as mar-
ginais do sistema viário sul, 
próximo ao Via Vale Garden 
Shopping. O evento acontece-
rá no local (Av. Bandeirantes, 
próximo ao Frango Assado).  
As obras foram feitas em par-
ceria com o shopping, e con-
templam a extensão e requa-
lificação das marginais da Av. 
Dom Pedro I e Av. Bandeiran-
tes e a construção de um novo 
túnel sob a Rodovia Presiden-
te Dutra. As vias ganharam as-
falto novo, sinalização de solo 

e placas, além das ciclofaixas. 
A principal alteração será a 
inversão de sentido do túnel 
Daruma, que passará a seguir 
sentido Av. Independência.  
O novo túnel terá sentido 
contrário, da Av. Bandeiran-
tes para a Av. Dom Pedro 
I. A Avenida Bandeiran-
tes foi estendida, do Fran-
go Assado até o novo túnel,  
para que fosse possível o 
acesso. As duas marginais 
passarão a ser mão única no 
trecho entre os dois túneis. 
Para o motorista que está vin-
do pela Av. Bandeirantes e 

for acessar o novo túnel será 
permitido o acesso à esquer-
da, pois o trecho do túnel em 
diante será mão dupla, para 
não prejudicar o acesso dos 
trabalhadores da região. E s -
sas melhorias fazem parte do 
projeto inicial de alterações 
várias da Prefeitura, que foi 
iniciado em 2013 com a im-
plantação de sentido único 
na Av. Independência. Com 
o projeto concluído, fica for-
mado o corredor viário sul, li-
gando a região sul para o Cen-
tro e outros municípios como 
Pindamonhangaba e Tremem-

bé, passando pela Av. Inde-
pendência, Rua Dr. Emílio 
Winther, Rua XV de novem-
bro e Av. Marechal Deodo-
ro da Fonseca, tudo um uma 
única reta.Tansporte Público: 
Três linhas do transporte pú-
blico passarão por alterações, 
devido as mudanças de senti-
do do túnel e das marginais.  
O ponto de ônibus do shopping 
será alterado para a Av. Dom 
Pedro I, e somente uma linha 
fará embarque onde já existe 
a parada. O novo itinerário 
da linha 1 – Pq. Três Marias/
Estoril, sentido bairro Estoril, 

será pela Av. Bandeirantes, 
novo túnel, Av. Dom Pedro I 
(ponto de embarque/desem-
barque no Via Vale) e Av. Al-
varo  Marcondes de Matos.  
Já o itinerário de volta, sen-
tido Parque Três Marias, não 
terá alteração no percurso, 
somente a parada que acon-
tece no novo ponto. A linha 
3 – Rodoviária/Shopping, 
no sentido Via Vale Garden 
Shopping, passará pela Av. 
Bandeirantes, novo túnel e 
Av. Dom Pedro I (ponto de 
embarque/desembarque no 
Via Vale). No percur-

so sentido Rodoviária o ôni-
bus continua seguindo pela 
Av. Dom Pedro I e faz para-
da no novo ponto. Os ônibus 
da linha 4 – Rodoviária/Bar-
reiro, sentido Barreiro, vão 
seguir ela Av. Bandeirantes, 
novo túnel, Av. Dom  Pedro 
I (ponto de embarque/de-
sembarque no Via Vale) e Av. 
Álvaro Marcondes de Matos.  
O percurso de volta, sentido 
Rodoviária, passará pela Av. 
Álvaro Marcondes de Matos, 
Rua Nabor Antônio Crozariol 
(ponto de embarque) e Av. 
Dom Pedro I.


