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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Tremembé 
abre concorrência

pública para Anexo da 
Estação e lanchonete da 

Quadra Coberta

Prefeitura de Pinda
revitaliza Praça do

Cruzeiro

Semana do Meio
Ambiente terá Seminário 

Ambiental em Pinda

EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLI-
CA N° 04/2017
PROCESSO INTERNO Nº 
2.088/2017
A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé, com sede na Rua 
Sete de Setembro, 701 – Cen-
tro – CEP: 12.120-000 – Tre-
membé–SP, inscrita no CNPJ 
sob nº 46.638.714/0001-20, 
por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitação, 
constituída através da Por-
taria nº 6.810 de 17 de abril 
de 2017, torna público aos 
interessados que fará reali-
zar, licitação sob a modali-
dade CONCORRÊNCIA, 
do tipo MAIOR OFERTA, 
sobre a taxa mensal de ocu-
pação que tem como objeto 
a outorga de permissão de 
uso onerosa da lanchonete 
externa no Centro de Lazer 
“João Batista do Nascimento 
Lima”, conforme especifica-
ções e condições constantes 
deste edital e seus anexos, a 
ser regida pela Lei Orgânica 
Municipal, Lei Municipal 
nº 4.345 de 10 de março de 
2017, Decreto nº 5.089 de 
22 de maio de 2017, Lei nº. 
8.666/93 de 21 de junho de 
1993 e alterações posterio-
res, e demais normas legais 
federais, estaduais e munici-
pais vigentes.
1. DAS DATAS, LOCAIS E 
HORÁRIOS.
1.1. – Os envelopes com a 
documentação para habili-
tação e proposta comercial 
deverão ser entregues até as 
09h15min do dia 30/06/2017, 
na sala da Diretoria de Lici-
tações e Contratos, localiza-
da no piso superior do Paço 
Municipal. A abertura dos 
envelopes dar-se-á no mes-
mo dia, às 09h30min na sala 
da Diretoria de Licitações e 
Contratos, localizada no piso 
superior do Paço Municipal, 
no endereço descrito no pre-
âmbulo deste edital.
2. DO OBJETO
2.1 – A presente licitação tem 

A equipe do Departamento 
de Meio Ambiente da Pre-
feitura finalizou, na última 
semana, a revitalização 
paisagística da Praça do 
Cruzeiro, no centro da ci-
dade. No total, 73 mudas 
de diversas espécies foram 
plantadas ou replantadas 

O dia 5 de junho é o Dia 
Mundial do Meio Ambien-
te e a Prefeitura de Pin-
damonhangaba está com 
uma programação extensa 
em comemoração à data. 
De 30 de maio a 10 de ju-
nho, palestras, doações de 
mudas, roda de conversa, 
doação de animais, entre 
outros eventos, estão pro-
gramados.
Um seminário ambien-
tal será realizado dentro 
da programação, com 
organização da Casa 
Verde, contendo uma 
série de palestra para es-
tudantes e professores.  
Palestras como, por exem-
plo, sobre a importância 
de não apreender animais 

como objeto a outorga de 
permissão de uso onerosa da 
lanchonete externa no Cen-
tro de Lazer “João Batista 
do Nascimento Lima, locali-
zado na rua Antenor Vargas, 
nº 398, Jardim dos Eucalip-
tos – Centro de Lazer “João 
Batista do Nascimento Lima.
3. DOS ESCLARECIMEN-
TOS
3.1 – Cópia deste Edi-
tal e seu(s) Anexo(s) fi-
carão à disposição no site 
h t t p : / / w w w. t r e m e m b e .
sp.gov.br/category/licita-
cao/concorrencia-publica/, 
bem como informações  
e esclarecimentos sobre a 
presente licitação serão pres-
tadas pela Prefeitura Munici-
pal da Estância Turística de 
Tremembé, Rua Sete de Se-
tembro, 701 – Centro – Tre-
membé – São Paulo, de se-
gunda a sexta-feira, durante 
o horário de expediente, das 
08:00 às 12:00 horas e das 
13:00 às 17:00 horas, ou pelo 
telefone (0xx12) 3607-1000, 
ramal 1019 ou pelo e-mail 
licitacoes2@tremembe.sp.
gov.br.
CONCORRÊNCIA PÚBLI-
CA N° 05/2017
PROCESSO INTERNO Nº 
2132/2017
EDITAL
A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé, com sede na Rua 
Sete de Setembro, 701 – Cen-
tro – CEP: 12.120-000 – Tre-
membé–SP, inscrita no CNPJ 
sob nº 46.638.714/0001-20, 
por intermédio da Comis-
são Permanente de Licita-
ção, constituída através da 
Portaria nº 6.810 de 17 de 
Abril de 2017, torna pú-
blico aos interessados que 
fará realizar, licitação sob a  
modalidade CONCORRÊN-
CIA, do tipo MAIOR OFER-
TA, sobre a taxa mensal de 
ocupação que tem como ob-
jeto a outorga de permissão 
de uso onerosa do anexo à 
estação ferroviária “localiza-
do na praça Geraldo Costa”, 

no local, valorizando o 
embelezando a praça. Fo-
ram 35 mudas de icsórias,  
4 de caliandras, 4 de esco-
vas de garrafa, 8 palmeiras 
fênix, 6 palmeiras triangu-
lares, 8 manacás de jardim 
e 8 lágrimas de cristo, que 
revitalizaram o pergola-

silvestres, com Daniel No-
gueira, responsável pelo  
Ibama de Lorena, para os 
professores da Escola Mu-
nicipal Gilda Piorini Moli-
ca (bairro São Judas) estão 
programadas.
Além dos eventos fecha-
dos com escolas munici-
pais, haverá atrações aber-
tas a todos os munícipes, 
visando a conscientização 
sobre a importância de pre-
servar o meio ambiente.  
Entre elas, uma roda de 
conversa no auditório da 
Prefeitura, no dia 7, às 
14 horas, com o tema: 
“Ideias e soluções sobre 
loteamentos clandestinos 
e a ameaça que represen-
tam à biodiversidade e 

conforme especificações e 
condições constantes deste 
edital e seus anexos, a ser 
regida pela Lei Orgânica 
Municipal, Lei Municipal 
nº 4.344 de 10 de março de 
2017, Lei nº. 8.666/93 de 21 
de junho de 1993 e alterações 
posteriores, e demais normas 
legais federais, estaduais e 
municipais vigentes.
1. DAS DATAS, LOCAIS E 
HORÁRIOS.
1.1. – Os envelopes com a 
documentação para habilita-
ção e proposta comercial de-
verão ser entregues até as 14h 
do dia 30/06/2017, na sala 
da Diretoria de Licitações e 
Contratos, localizada no piso 
superior do Paço Municipal.  
A abertura dos envelopes 
dar-se-á no mesmo dia, às 
14h15min na sala da Direto-
ria de Licitações e Contratos, 
localizada no piso superior 
do Paço Municipal, no ende-
reço descrito no preâmbulo 
deste edital.
2. DO OBJETO
2.1 – A presente licitação tem 
como objeto a outorga de 
permissão de uso onerosa do 
anexo à estação ferroviária 
“localizado na praça Geraldo 
Costa”, descritos nos anexos 
deste edital.
3. DOS ESCLARECIMEN-
TOS
3.1 – Cópia deste Edital e 
seu(s) Anexo(s) ficarão à 
disposição no site http://
www.tremembe.sp.gov.br/
category/licitacao/concor-
rencia-publica/, bem como 
informações e esclareci-
mentos sobre a presente li-
citação serão prestadas pela 
Prefeitura Municipal da  
Estância Turística de Tre-
membé, Rua Sete de Setem-
bro, 701 – Centro – Tremem-
bé – São Paulo, de segunda a 
sexta-feira, durante o horário 
de expediente, das 08:00 às 
12:00 horas e das 13:00 às 
17:00 horas, ou pelo telefo-
ne (0xx12) 3607-1000, ramal 
1019 ou pelo e-mail licitaco-
es2@tremembe.sp.gov.br.

do - anteriormente utili-
zado como esconderijo e 
até mesmo para o uso de 
entorpecentes, pois foram 
encontrados vestígios no 
local. Com o plantio, ago-
ra um dos símbolos histó-
ricos do centro da cidade 
está mais visível e bonito.

recursos hídricos, direitos 
de posse incertos”. Have-
rá, ainda, jogos ambien-
tais na Praça Monsenhor  
Marcondes, no dia 5; tro-
ca de mudas por óleo de 
cozinha usado, pilhas e 
baterias, no Parque da Ci-
dade, dia 6 e dia 10, quan-
do também será realizada 
uma feira de adoção de 
animais.
O evento é realizado graças 
a uma série de parceiros, 
como Prefeitura de Pinda-
monhangaba (Secretaria de  
Meio Ambiente, Departa-
mento de Meio Ambiente, 
Secretaria de Educação, 
Casa Verde), Ibama, ongs, 
Instituto Florestal, APTA, 
entre outros.
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EXPEDIENTE
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.

Miscelânea
Curiosidades

Costumes das noivas

De acordo com a tradição, maio é o mês das noivas. Isso por influenciam da Igreja 
Católica que dominou, principalmente, na Idade Média, quando a cerimônia tra-
dicional do casamento se firmou entre os anos de 1534 e 1539. E como o mês é 
dedicado à Maria, a mãe de Jesus e, também de todas as mães, por uma questão ana-
lógica, as mulheres escolheram a época para lhes trazer bons presságios. Mas outros 
costumes e apetrechos usados pelos nubentes no dia do casório são até hoje apro-
veitados por elas, mas seus significados, desconhecidos. Por exemplo: o vestido 
branco e a marcha nupcial só ficaram conhecidos no cerimonial de matrimônio da 
rainha Vitória, no século 19, dos gregos vieram o buquê, o véu (para espantar o mal) 
e a grinalda (que significa a riqueza). A posição da noiva servia para que o noivo 
ficasse com a mão direita livre para se defender de um eventual atraque. Já o beijo 
surgiu no século 12, para que as almas dos cônjuges ficassem unidas para sempre e 
assim se selasse a união. E a aliança, embora representada para os egípcios antigos 
a perfeição, no século 13, foi adotada como um símbolo da união cristã. E por fim, 
o arroz que, jogado sobre os noivos resume fartura e fertilidade, um hábito chinês.

Humor

A gravidez na terceira idade

Com toda essa nova tecnologia recente sobre fertilidade uma senhora de 70 anos, 
foi capaz de dar a luz um menino. Quando ela teve alta da maternidade, foi pra casa 
e umas amigas vieram visitá-la e uma pergunta:
- Podemos ver o novo bebê?
- Ainda não. Vou fazer um café e antes poderemos conversar um pouco. Disse a 
mãe.
Trinta minutos se passaram e a outra pergunta:
- Podemos ver o bebê agora?
- Não, ainda não. Foi a resposta.
Depois de mais alguns minutos elas perguntaram de novo:
- E agora, podemos ver o bebê?
- Não, ainda não. Respondeu a mãe.
Já impacientes, elas perguntaram de novo:
- Bem, então quando poderemos ver o bebê?
- Só quando ele chorar. A mãe respondeu.
- Quando ele chorar? E por que temos que esperar ele chorar?
- Porque eu esqueci onde o coloquei! Foi a resposta.
***
Lá pras bandas de Belo Horizonte, um assaltante entra num banco com uma arma 
na mão e fala pro caixa botar todo o dinheiro na sacola. Depois, com a sacola cheia, 
pergunta para o primeiro cidadão da fila:
- Você me viu assaltar o banco?
O coitado respondeu:
- Claro que vi!
E toma um tiro nas fuças.
Em seguida vira pro segundo que estava discutindo com uma velha muito emperi-
quitada, vestida igual uma arara e pergunta a mesma coisa. O macho mais do que 
depressa responde:
- Olha, eu não vi nada. Eu nem estou vendo o senhor aqui! Mas a minha sogra aqui 
do lado viu tudo, inclusive ela estava dizendo que conhece o senhor e que viu o 
senhor assaltar o caixa.

Mensagens 

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 des-
culpa-me, o erro foi meu. O seu amor, amanhã pode 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 necessá-
rio. 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! Essa 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 aquele 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 definitivo! Amanhã pode ser tarde de mais...
***
Quem se acha superior por ser mais estudados, se engana. Há muitos saberes e esta 
história exemplifica muito bem isso. Um advogado e uma professora estavam num 
barco, atravessando um rio, quando o advogado pergunta ao barqueiro se ele co-
nhecia leis. Diante da sua negativa, o advogado sentenciou: Que pena, você perdeu 
metade da sua vida. A professora indaga se ele sabia ler. Quando o barqueiro diz que 
não, ela fala: Que pena 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.

Pensamentos, provérbios e citações

Mas vale um pássaro na mão do que dois voando.
A memória é o cofre da história.
Não adianta chorar sobre o leite derramado.
Não conte com o ovo no “fiofó” da galinha.
Não há bem que sempre dure nem mal que nunca acabe.
Nos olhos dos jovens arde a chama e no dos idosos brilha a luz.
A decisão é freqüentemente a arte de ser cruel a tempo.
Aprender sem pensar é tempo perdido.
O despertador é um acidente de percurso do sono.
A alma tem segredos que o comportamento não revela.

Taubaté mantém
combate ao Aedes
aegypti no inverno

A Prefeitura de Taubaté re-
força a partir desta semana, 
a campanha de prevenção 
ao mosquito Aedes aegyp-
ti com o desafio de manter 
nos meses de inverno a 
redução histórica de casos 
de dengue no município, 
assim como registros de 
zika e chikungunya.
De acordo com balanço da 
Vigilância Epidemiológi-
ca de Taubaté, de janeiro 
a maio deste ano foram 
registrados 50 casos con-
firmados de dengue no 
município contra 3.180 
casos no mesmo período 
do ano passado. Até agora 
são 3 casos importados de 
chikungunya e nenhum re-
gistro de zika em Taubaté.
A prevenção aos cria-

douros do mosquito deve 
continuar neste período, 
caracterizado por tem-
peraturas mais baixas e 
redução das chuvas. Isto 
porque a fêmea deposita 
os ovos nos criadouros e 
eles podem ficar até mais 
de um ano viáveis para de-
pois eclodirem em contato 
com a água. Eles se tornam 
larvas e depois insetos.
Com o slogan “Tempera-
turas em baixa? Preven-
ção em alta!”, a prefeitura 
busca o envolvimento de 
toda a comunidade para 
que a o combate ao Aedes 
aegypti continue sendo 
tratado como priorida-
de em todos os lares de 
Taubaté. Agentes do CAS 
(Controle de Animais Si-

nantrópicos) de Taubaté 
também dão continuidade 
às ações de fiscalização  
de residências e monito-
ramento de criadouros em 
potencial. Está previsto 
para julho o mapeamento 
da ADL (Análise de Den-
sidade Larvária) de in-
verno, que vai identificar 
o índice de infestação de 
larvas do mosquito Aedes 
aegypti no município.
Indicadores
Dengue
Janeiro a maio de 2017
50  casos positivos
916 casos negativos
54 casos aguardando o re-
sultado de exames
Janeiro a maio de 2016
3.180 casos confirmados
1.163 casos negativos

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO 
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 06/2017 – PLANO DIRETOR

Em atendimento ao Artigo 40, parágrafo 4, inciso I, da Lei nº 10.257, 
de 10 de julho de 2001, visando promover debates com a participa-
ção popular e de associações representativas dos vários seguimentos 
da comunidade com o objetivo de incentivar a participação popular 
na discussão do Projeto de Lei do Executivo nº 06/17, a Câmara 
Municipal de Monteiro Lobato CONVIDA toda a população para 
a AUDIÊNCIA PÚBLICA para discussão do Projeto de Lei do Plano 
Diretor do Município de Monteiro Lobato – SP,  que será realizada, a 
partir das  18hs do dia 07 de junho de 2017, no Plenário da Câmara 
Municipal.

Ver. AILTON RODOLFO MARTINS – Presidente da Câmara
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Taubaté recebe
1ª Semana Nacional de 

Arquivos em junho

Caraguatatuba conquista 
medalhas no fim de

semana

Ubatumirim recebe
mutirão de atualização 

cadastral do Bolsa
Família em Ubatuba

Taubaté recebe em junho, 
a “1ª Semana Nacional 
de Arquivos – cultura e 
patrimônio”. O evento é 
organizado pelo Arquivo 
Nacional, ligado ao Minis-
tério da Justiça e Seguran-
ça Pública, e pela Funda-
ção Casa de Rui Barbosa.
A inciativa inédita visa 
ampliar a visibilidade dos 
arquivos e sua inserção na 
sociedade, baseada na Se-
mana de Museus.
O objetivo do evento, que 
acontece de 5 a 30 de ju-
nho, é abrir os arquivos 
para a cultura e divulgar o 
trabalho desenvolvido nas 
instituições arquivísticas, 
centros de memória e do-
cumentação de todo país.
Programação
Arquivo Histórico Muni-
cipal Felix Guisard Filho
Evento: Exposição “A 
História da Imprensa”
Data: 05 a 30/06/2017
Horário: 8h – 17h
Descrição: A exposição 
apresentará textos expli-
cativos sobre as origens da 
imprensa, complementada 
por jornais antigos perten-
centes ao acervo da Heme-
roteca “Antônio Mello Ju-

Atletismo
Neste final de semana o 
atletismo de Caraguatatu-
ba esteve representado em 
Ubatuba, na disputa da 20ª 
‘Corrida Soldado Paulino’ 
e conquistaram o 1º e 3º 
lugar na competição.
A atleta Maria Aparecida 
Ventura, conquistou o 1º 
lugar, e o atleta Luiz An-
tônio da Costa ficou em 
terceiro, ambos correram 
pela categoria 60+ – 10 
km, feminino e masculino 
respectivamente.
Handebol
Na Categoria pelo Torneio 

A equipe da secretaria de 
Cidadania e Desenvolvi-
mento Social da Prefeitu-
ra de Ubatuba realizará na 
próxima sexta-feira, 2 de 
junho, no Ubatubamirim, 
mais um mutirão de atua-
lização de dados das pes-
soas inscritas no Cadastro 
Único para Programas 
Sociais (CadÚnico) do go-
verno federal.
O mutirão acontecerá na 
EM Manoel Inocêncio Al-
ves dos Santos, que fica na 
rua Sertão do Ubatumirim, 

nior” que está armazenada 
no Arquivo Histórico Fe-
lix Guisard Filho, incluin-
do o 1º jornal editado em 
Taubaté entre 1861 e 1863 
– “O Taubateense”.
Local: Arquivo Histórico 
Felix Guisard Filho, situ-
ado na Área de Museus, 
Patrimônio e Arquivo His-
tórico: Avenida Thomé 
Portes Del Rey, 925 – Jar-
dim Ana Emília.
Palestra: “O uso de jornais 
na pesquisa Histórica”. 
Com o professor Tiago 
Donizetteda Cunha
Data: 08/06/2017
Horário: 20h – 21h
Descrição: Palestra com 
Doutorando em Educação 
pelo Programa de Pós-
Graduação Educação: His-
tória, Política, Sociedade 
pela PUC-SP. Mestre em 
Educação pelo Programa 
de Pós-Graduação Educa-
ção: História, Política, So-
ciedade pela PUC-SP, sob 
a linha de pesquisa “Es-
cola e Cultura: História e 
Historiografia da Educa-
ção” (2015). Graduado em 
História pela Universida-
de de Taubaté – UNITAU 
(2009). Local: Rua Vis-

da DR6 (Diretoria da Re-
gional da 6ª região esporti-
va de São Paulo), a equipe 
caraguatatubense femini-
no perdeu para as meninas 
de Jacareí por 20 a 6 e sa-
graram-se vice-campeãs.
Já os garotos do Handebol 
de Caraguatatuba ficaram 
com a medalha de bron-
ze após vencer 1 partida e 
perder duas seguidas para 
Jacareí com placar aperta-
do.
O handebol feminino e 
masculino de Caragua-
tatuba tem como profes-
sor responsável, Adriano 

3.041, das 9 às 13 horas.
É preciso comparecer pes-
soalmente, levando os se-
guintes documentos dos 
responsáveis e membros 
familiares adultos:
– RG – CPF
– Cartão do Bolsa Família
– Título de eleitor
– Carteira de trabalho
No caso de crianças e 
adolescentes da família, é 
preciso levar certidão de 
nascimento e atestado de 
frequência escolar.
A atualização é muito im-

conde do Rio Branco, n.º 
22 – Centro – Taubaté-SP. 
Departamento de Ciências 
Sociais e Letras da Unitau.
Evento: “Introdução à Pa-
leografia”, com a profes-
sora Amanda Valéria de 
Oliveira Monteiro.
Data: 10/06/2017
Horário: 09h – 12h30
Descrição: Oficina com 
Mestre em Letras, na área 
de Filologia e Língua Por-
tuguesa, pela Universida-
de de São Paulo (2014). 
Graduada em História pela 
Universidade de Taubaté – 
UNITAU (2008). Trabalha 
no Arquivo Histórico de 
Taubaté “Felix Guisard 
Filho”, na preservação e 
conservação de documen-
tos.
Local: Arquivo Histórico 
Felix Guisard Filho, situ-
ado na Área de Museus, 
Patrimônio e Arquivo His-
tórico: Avenida Thomé 
Portes Del Rey, 925 – Jar-
dim Ana Emília.
Mais informações pelo te-
lefone: (12) 3625-5059 ou 
pelos e-mails: arquivohis-
torico@taubate.sp.gov.br/ 
amandav.oliveira@yahoo.
com.br

Collares da Motta.
Voleibol
O voleibol feminino cara-
guatatubense, foi a Jam-
beiro, no final de semana, 
e enfrentaram as donas da 
casa vencendo a partida 
por 3 sets a 0.
O jogo foi um amistoso e 
a equipe de Caraguatatu-
ba venceu Jambeiro com 
o seguinte placar: 25×13; 
25×17 e 25×23.
O professor Leandro Pe-
reira dos Santos é o res-
ponsável pela equipe de 
Caraguatatuba de voleibol 
feminino.

portante porque o cadas-
tro permite o acesso da 
população de baixa renda 
a cerca de 20 programas 
sociais, entre eles o Bol-
sa Família, o Benefício 
de Prestação Continuada 
(BPC), a Tarifa Social de 
Energia Elétrica e o Minha 
Casa Minha Vida. O pri-
meiro mutirão de atualiza-
ção cadastral aconteceu no 
bairro do Rio Escuro, no 
dia 20 de maio.
Para mais informações, li-
gar para: (12) 3834-3520.
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CRAS São Gonçalo
comemora 3 anos de

implantação com festa 
em Taubaté

Samu participa de
simulado da Transpetro

Comunicado Centro de 
Educação Ambiental
Parque Ecológico da
Moçota em Caçapava

20º Festival de Música 
Junina em São Luiz

do Paraitinga

O Centro de Referência de 
Assistência Social – CRAS 
São Gonçalo “Madalena 
Aiko Nishida de Freitas, 
em Taubaté, comemora 
nesta segunda-feira, dia 29 
de maio, três anos de im-
plantação e para celebrar 
a data, desenvolveu uma 
programação voltada para 
seus usuários, entre crian-
ças, adultos e idosos.
Cerca de 200 pessoas com-
pareceram ao evento e pu-
deram apreciar a Orquestra 
da Associação Dom Couto,  
apresentação de RAP, 
Palhaço Coquinho, dis-
tribuição de pipoca e al-
godão doce, exposição de 
artesanato, orientação do 
CIEE, CONSEG, Equipe 
de Combate a Dengue, 

Uma equipe do Samu 
(Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência) parti-
cipa na manhã desta terça-
feira, dia 30 de maio, de 
um simulado promovido 
pela Transpetro na região 
do Barreiro, em Taubaté.

De 29 de maio a 1 de ju-
nho, durante o período 
diurno e noturno, o Bata-
lhão de Infantaria Leve de 
Caçapava estará nas de-
pendências do Centro de 

Festival de Música Juni-
na do ano de 2017 será 
realizado pela Prefeitura 
Municipal através do seu 
Departamento de Cultura 
e Turismo nos dias 16 e 17 
de Junho.
Tendo com objetivos:
Revelar novos talentos; 

Defesa Civil, atividades fí-
sicas supervisionadas pela 
Secretaria de Esportes e 
Lazer e atividades para as 
crianças, promovidas pelo 
Projeto Nuca da Secretaria 
de Desenvolvimento e In-
clusão Social.
O CRAS São Gonçalo, 
situado à Rua Camilo Go-
mes Quintanilha, nº 60, 
foi inaugurado em 2014 
como um equipamento 
social que busca traba-
lhar a família para pro-
moção e garantia de sua 
cidadania. É um espaço 
destinado à assistência,  
orientação e acompanha-
mento às famílias carentes e  
desenvolve serviços so-
cioeducativos. Tem a fi-
nalidade de proteger a 

O treinamento acontece a 
partir das 10h e também 
contará com a participa-
ção de equipes da Defesa 
Civil e do Corpo de Bom-
beiros, além da própria 
Transpetro. Os profissio-
nais estarão envolvidos na 

Educação Ambiental Par-
que Ecológico da Moçota 
para realização de exercí-
cio militar simulado.
Comunicamos que 
o Centro de Educa-

Fomentar e preservar essa 
vertente musical de forte 
raiz em nosso território; 
Abrir mais espaço para a 
reflexão e evolução da mú-
sica junina.
Confira o Regulamento, 
no site www.saoluizdopa-
raitinga.sp.gov.br

população em situação 
de vulnerabilidade social, 
fortalecendo as relações e 
os laços familiares para o 
convívio em comunidade. 
Esta unidade realiza em 
média, 150 atendimentos 
mensais.
O atendimento no CRAS 
acontece de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 
17h. Esta unidade prio-
riza o atendimento às 
famílias que residem  
nos bairros: São Gonça-
lo, Chácara Belo Hori-
zonte, Morada dos No-
bres, Chácara Ingrid,  
Continental I, II e III, Bar-
reiro, Estoril, Quinta das 
Frutas e outros 67 lotea-
mentos/bairros do municí-
pio de Taubaté.

simulação do atendimento 
a um acidente provocado 
pelo vazamento de gás 
com queimaduras em uma 
vítima.
O local do simulado é es-
trada do Barreiro, km 6, 
altura do nº 8.391.

ção Ambiental Parque 
Ecológico da Moçota  
estará aberto, das 6h às 
18h, com suas atividades e 
oficinas funcionando nor-
malmente.

As inscrições poderão ser 
efetuadas no período de 
05 a 31 de Maio de 2017, 
a ficha de inscrição poderá 
ser retirada no Centro Cul-
tural Nelsinho Rodrigues 
(Rua Coronel Domingues 
de Castro nº 33) ou baixa-
da no link abaixo

Alunos do Programa Integral se
apresentam no Teatro Metrópole

Oitenta alunos do Período 
Integral da EMEF Prof. 
Walther de Oliveira, do 
bairro Sônia Maria, apre-
sentaram “Os Grandes 
Clássicos do Sertão”, na 
última quarta-feira, no Te-
atro Metrópole.
A produção foi composta 
por dança, canto e ence-
nação de textos e peças 
do Nordeste Brasileiro, e 

contou com a participação 
especial de músicos da Or-
questra Sinfônica Jovem 
de Taubaté, Banda Sinfô-
nica de Taubaté e Famu-
ta. A peça foi dividida em 
dois atos que retrataram as 
agruras e alegrias do povo 
nordestino.
O espetáculo é resultado 
do trabalho desenvolvido 
pelos alunos do período 

integral, que no contratur-
no de aulas participam de 
oficinas voltadas à cultura, 
ao esporte e também refor-
ço escolar. A Prefeitura de 
Taubaté atende hoje qua-
se 17 mil alunos, de Edu-
cação Infantil e Ensino 
Fundamental, no Período 
Integral nas unidades es-
colares da rede municipal 
de ensino.


