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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Caçapava
promove ação no

Dia Mundial de Combate 
ao Tabagismo

2° edição do Animacão 
Legal será com temática 

de Festa Junina

Secretaria de Segurança 
intensifica ações em
escolas e espaços

públicos em Taubaté

Taubaté conquista
Paulista de Muay Thai 

e se prepara para Copa 
Thunder de MMA

Em referência ao Dia 
Mundial de Combate ao 
Fumo, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde, através do 
NASF (Núcleo de Apoio 
da Saúde da Família) rea-
lizou na manhã desta quar-
ta-feira (31), ação de com-
bate ao fumo, na Praça da 
Bandeira.

No dia 10 de junho, acon-
tece a segunda edição do 
Animacão Legal, do meio-
dia às 17 horas, no Parque 
da Cidade, em Pindamo-
nhangaba. Após o suces-
so da primeira edição do 
evento, que é voltado para 
cães, gatos, e pessoas que 
gostam de animais, o Ani-
macão volta agora com a 
temática caipira.
O evento é uma parceria 
entre a Prefeitura de Pin-
damonhangaba, através da 
Coordenadoria de Even-
tos, com Ricardo Flores 
e André Nunes, e os pro-
tetores da causa animal, 
Sayuri Ida, Sávio Durand, 
Ana Luísa Leite e Cida 
Oliveira.

Nesta quinta-feira, dia 
01 de junho, a Secretaria 
de Segurança Pública de 
Taubaté dará início ao Pro-
grama Patrulhamento Pre-
ventivo Municipal (PPM), 
que vai ser realizado pela 
Guarda Civil Municipal.
Dez motos e três viaturas 
irão atender a entrada e sa-
ída de 08 escolas por dia, 
das 130 unidades da rede 
municipal de ensino. O 
objetivo é se aproximar da 

A equipe de kickboxing e 
lutas de Taubaté se prepa-
ra para a disputa da Copa 
Thunder de MMA neste 
final de semana, dias 3 e 4 
de junho, em São Caetano 
do Sul (SP).
Taubaté vem da conquista 

A equipe de profissionais 
do NASF passaram a ma-
nhã orientando a popu-
lação na conscientização 
sobre os malefícios do ci-
garro e divulgando o tra-
tamento gratuito contra o 
tabagismo, oferecido pela 
Secretaria de Saúde de 
Caçapava. Também foram 

O evento terá uma pales-
tra com o veterinário Ed-
son Sassaki, às 15 horas, 
em seguida acontecera um 
desfile temático, com as 
categorias: Miss e Mister 
Caipirinha Pet, tal pai, tal 
filho, o mais simpático e 
o queridinho do público. 
O desfile é gratuito, e para 
participar as inscrições se-
rão realizadas no dia, até 
às 15 horas.
O Animacão conta ainda 
com uma grande infraes-
trutura para acomodar os 
pets, além de exposição 
de diversas empresas do 
setor, distribuição gratuita 
de pipoca e algodão doce, 
brindes, atrações musicas 
e, para encerrar a semana 

comunidade, dos alunos e 
da direção da escola para 
evitar ocorrências de bri-
gas, uso e tráfico de dro-
gas, entre outros.
Além das escolas, o Horto 
Municipal Renato Corrêa 
Pena, próximo à Rodoviá-
ria Nova, os parques Cesar 
Augusto Costalonga Vare-
jão (Jardim das Nações), 
Quiririm, Monteiro Loba-
to, Fabrilar, Itaim e Sedes 
e as praças do município 

do Campeonato Paulis-
ta de Muay Thai, com a 
atleta Alana Veronese, que 
venceu três lutas na cate-
goria 60 kg estreantes, no 
último final de semana, em 
São Paulo, e ficou com o 
título.

realizados testes de mono-
ximetria (quantidade de 
monóxido de carbono pre-
sente no organismo), afe-
rição da pressão arterial, 
auriculoterapia (aplicada 
nos pontos da ansiedade) 
e orientações nutricionais 
para ajudar quem deseja 
parar de fumar.
Qualquer pessoa que quei-
ra parar de fumar pode se 
dirigir aos postos de saú-
de do bairros: Vila Paraí-
so (Rua José Monteiro da 
Silva, 9), Jardim Caçapava 
(Rua Bolívia, 160), Nova 
Caçapava (Avenida Honó-
rio Ferreira Pedrosa, 635) 
e Jardim Rafael (Rua An-
tônio Feliciano de barros, 
133), que será acolhida e  
integrada a um grupo de 
tratamento gratuito para 
cessação do tabagismo.

do meio ambiente, 250 
mudas serão doadas.
 O evento busca conscienti-
zar sobre os cuidados com 
os animais, além de incen-
tivar a adoção responsá-
vel. Para participar, as pes-
soas podem doar 1quilo de 
ração que será repassado 
para protetores, que reco-
lhem os animais de rua.  
As pessoas que levarem 
animais para doação terão 
que preencher uma ficha, 
os bichinhos com menos 
de quatro meses não pre-
cisam ser castrados, e os 
adotantes pagam uma taxa 
referente à castração, já os 
que tiverem acima de qua-
tro meses, é obrigatório 
estarem castrados.

também receberão rondas 
diárias. Uma equipe no-
turna continuará o atendi-
mento nas praças.
A Guarda Civil Munici-
pal conta com 206 agen-
tes e mais 10 foram con-
vocados após habilitação  
em concurso público para 
compor o quadro de servi-
dores. No dia 1º de junho, 
seis novos servidores irão 
se apresentar para integrar 
o efetivo.

Nos dias 15, 16, 17 e 18 
de junho, o time taubate-
ano de lutas encerra o 1º 
semestre com a disputa do 
Campeonato Brasileiro de 
Kickboxing, no ginásio do 
Ibirapuera, na capital pau-
lista.
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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.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 146, Termo nº 6560
Faço saber que pretendem se casar VALÊNCIO CAMARGO MOREIRA e 
PATRICIA SUELEN RODRIGUES DE MACEDO, aprensentando os do-
cumentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código 
Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 11 de agosto de 
1975, de profissão empresário, de estado civil solteiro, residente e domicilia-
do Avenida Luiz Gonzaga das Neves, nº 3355, Caminho Novo, nesta cida-
de, filho de SEBASTIÃO MOREIRA, falecido em Taubaté/SP na data de 7 
de outubro de 2012 e de WANDERLY CAMARGO CALIL RODRIGUES, 
falecida em Taubaté/SP na data de 27 de outubro de 2012. Ela é natural de 
Taubaté - SP, nascida em 6 de outubro de 1985, de profissão empresária, de 
estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do con-
traente, filha de ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MACEDO, de 56 
anos, nascido na data de 16 de agosto de 1960 e de EUNICE RODRIGUES 
DE MACEDO, de 52 anos, nascida na data de 1 de junho de 1964, residen-
tes e domiciliados Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP. Se alguem souber de 
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.

VAGAS DISPONÍVEIS
NO PAT DE TAUBATÉ

Auxiliar departamento pessoal 
(Para pessoa com deficiência)
Auxiliar de cozinha
Coordenador de restaurante
Auxiliar de mecanico de motocicleta
Eletricista (temporaria)
Garçom de hotel
Marceneiro
Mecanico de motocicleta
Mecânico de suspensão
Recepcionista de hotel

Documentos necessários para cadastro:
-RG -CPF 
-CARTEIRA DE TRABALHO 
-NÚMERO DO PIS

ENDEREÇO DO PAT: Piso superior da Rodoviá-
ria Velha - TEL: 3632-3984
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira 
das 08h às 17h
Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o interesse em cadastrar va-
gas abertas  entrar em contato pelo e-mail: taubate-
patvagas@gmail.com

Balcão de Empregos de Taubaté
Vagas urgentes- currículos serão recebidos até 29/05/2017

OPERADOR LOGÍSTICO – COM EXP. NA FUNÇÃO
OPERADOR DE VEÍCULOS INDUSTRIAIS – COM EXP. NA FUNÇÃO
LÍDER DE LOGÍSTICA – COM EXP. NA FUNÇÃO

OUTRAS VAGAS:

APONTADOR DE OBRAS – COM INFORMÁTICA
AJUDANTE DE MARCENEIRO
MECÂNICO DE MOTO
AUXILIAR DE DENTISTA – COM EXP. NA FUNÇÃO
AUXILIAR DE ENFERMAGEM/TÉC. DE ENFERMAGEM – PARA HOME 
CARE
CHEFE DE COZINHA
COZINHEIRO INDUSTRIAL
ELETRICISTA DE ÔNIBUS – URGENTE
ELETRICISTA DE AUTOS –
ENCARREGADO DE TRÁFEGO – URGENTE
ESTAGIÁRIO DE LOGISTICA – CURSANDO TECNÓLOGO EM LOGISTICA
FISIOTERAPÊUTA
GERENTE DE PISCICULTURA – FORMAÇÃO SUPERIOR EM ZOOTECNIA/
AGRONOMIA/VETERINÁRIA – EXP. EM GERENCIAMENTO TÉCNICO E 
CRIAÇÃO DE PEIXE
GERENTE DE RESTAURANTE – REDE HOTELEIRA
SUPERVISORA DE OPERAÇÕES – EXP. EM GERÊNCIA DE SUPERMERCA-
DO
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
MARCENEIRO
PIZZAIOLO
MECÂNICO DIESEL – URGENTE
MECÂNICO DE EMPILHADEIRA
MECÂNICO DE AUTOS – NACIONAIS E IMPORTADOS
INSTALADOR DE COIFAS
TÉCNICO EM ELETRÔNICA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
VENDEDOR – COM EXP. EM VENDAS DE VEÍCULOS – URGENTE

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO:

* RG E CPF (OU CNH);

* COMPROVANTE DE ENDEREÇO;

* CARTEIRA DE TRABALHO.

 

ENDEREÇO DO BALCÃO DE EMPREGOS

Piso superior da Rodoviária Velha
Horário de atendimento ao público: segunda a sexta-feira, das 8h às 15h

– Telefone: 3621-6043 ou 3633-6321

– E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.br
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Taubaté recebe Virada 
Cultural Paulista neste 

final de semana

Taubaté recebe a Virada 
Cultural Paulista, pela se-
gunda vez consecutiva, 
neste final de semana, dias 
3 e 4 de junho.
No ano passado, quando a 
cidade recebeu o festival 
pela primeira vez, cerca de 
65 mil pessoas prestigia-
ram o evento.
O palco principal na Ave-
nida do Povo recebe as 
principais atrações do 
evento: Mariana Nolasco, 
Marina Lima, Supercom-

bo e Emicida, além de DJ 
(música mecânica), Luana 
Camarah, Palhaça Rubra e 
Humor à primeira vista – 
Criss Paiva e Davi Mon-
sour.
Já a programação paralela, 
preparada pela Prefeitu-
ra, acontece em diversos 
pontos da cidade: Teatro 
Metrópole, Praça Santa 
Terezinha, Museu da Imi-
gração Italiana, Sítio do 
Picapau Amarelo, Parque 
do Itaim e Sedes.

A Virada Cultural Paulista 
é uma realização do Gover-
no do Estado de São Pau-
lo, por meio da Secretaria 
da Cultura, que investe na 
programação principal. 
Os municípios ficam res-
ponsáveis pela montagem 
da infraestrutura de palco, 
som, segurança e limpeza, 
além de reforço à progra-
mação artística. O evento 
é produzido pela APAA 
– Associação Paulista dos 
Amigos da Arte.

Programação (palco principal)

*Avenida do Povo
*Data: 03/06/2017
18h30 – DJ (música mecânica)
19h30 – Luana Camarah
21h – Show da Palhaça Rubra
22h30 – Mariana Nolasco
00h – Marina Lima
*Data: 04/06/2017
15h30 – Humor à primeira vista – Criss Paiva e Davi Monsour
17h – Supercombo
18h30 – Emicida

Programação paralela

*Data: 03/06/2017
*Local: Sedes: Avenida Amador Bueno da Veiga, s/nº – Jardim Ana Rosa
19h30 – Osesp (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo)
*Data: 03/06/2017
*Local: Praça Santa Terezinha
15h – Cia Moçambique Parque dos Bandeirantes – Mestre Paizinho
15h – Pintura ao vivo – Grupo dos Dez
16h – Oficina de Argila – Artista Plástico Beto Serapião
*Data: 03/06/2017
*Local: Sítio do Pica Pau Amarelo
Avenida Monteiro Lobato, s/n, Chácara do Visconde
11h – Teatro – “Água à vista!”
16h – Teatro – “Água à vista!”
*Local: Parque do Itaim
Avenida São Pedro, nº 2000. Jardim América
16h – Teatro – “Turma do Sítio do Pica Pau Amarelo”
*Data: 03/06/2017
*Local: Teatro Metrópole
Rua Duque de Caxias, 312 – Centro
18h – ABERTURA OFICIAL – DANÇA: Mané Gostoso – Ballet Stagium
22h – TEATRO: Jantar – Brancalyone e Cashimir
INGRESSOS: Entrada Franca (Os ingressos serão distribuídos na bilheteria do Te-
atro, uma hora antes da apresentação). RECOMENDAÇÃO ETÁRIA: Livre
*Data: 04/06/2017
*Local: Teatro Metrópole
Rua Duque de Caxias, 312 – Centro
00h30 – HUMOR: Stand up – Álbum de Família com Oswaldo Barros
11h – CIRCO: Uma Série de Surpresas – Grupo Fundo Falso
16h – CIRCO: Eranko – Circo de Ébanos
INGRESSOS: Entrada Franca (Os ingressos serão distribuídos na bilheteria do Te-
atro, uma hora antes da apresentação). RECOMENDAÇÃO ETÁRIA: Livre
*Data: 04/06/2017
*Local: Museu da Imigração Italiana de Quiririm
Av. Líbero Indiani, 550 – Quiririm
15h – Exposição – Mazzaropi vive – Washington Oliveira
*Local: Sítio do Pica Pau Amarelo
Avenida Monteiro Lobato, s/n, Chácara do Visconde
11h – Teatro – “Água à vista!”
16h – Teatro – “Água à vista!”
*Local: Parque do Itaim
Avenida São Pedro, nº 2000. Jardim América
16h – Teatro “Turma do Sítio do Pica Pau Amarelo”

Justiça determina a
desocupação da Biquinha 

em Campos do Jordão

Moradores devem sair até 
o dia 13 de Julho. A Prefei-
tura tem até 31 de Maio de 
2018 para demolir as casas 
e reflorestar a área, sob 
pena de incorrer em crime 
e pagar multa de mais de 
R$ 3 milhões.
Um longo processo que se 
arrasta desde 1996 agora 
chega ao fim. Até o dia 13 
de Julho deste ano, a área 
conhecida como Biquinha 
deve estar desocupada. 
Esta é a data limite, para 
a retirada das famílias que 
moram no local, o que já 
deveria ter acontecido em 
2012, de acordo com a de-
cisão judicial.
A determinação foi feita 
em Março deste ano pela 
Justiça.  O novo prazo 
consta de um Cronogra-
ma de Desocupação, De-
molição e Recuperação 
Ambiental, elaborado pela 
Prefeitura e que foi aceito 
pela Justiça. Pelo crono-
grama, até o dia 31 de Maio 
de 2018, a área deverá es-
tar totalmente desocupada, 
as casas demolidas e todo 
o local onde hoje estão as 
casas deverá ser refloresta-
do pela Prefeitura.
Decisão é antiga
Em 2011, a sentença ju-
dicial que prevê a retira-
da das famílias, tornou-se 
definitiva, já não cabendo 
mais recursos judiciais.
A primeira data determi-
nada pela Justiça para a 
retirada dos moradores era 
Junho de 2012. A Justiça 
já estabelecia a multa de 
R$ 3,3 milhões, pelo des-
cumprimento. A Biquinha 
é uma das primeiras áreas 
com ocupação irregular da 
cidade. Hoje moram no lu-
gar 45 famílias. O local é 
uma área de preservação 
ambiental, que fica nas 
proximidades do Grande 
Hotel SENAC.
Medidas tomadas
No início de 2013 a atual 
administração municipal 
começou a desassorear o 
rio e demoliu duas casas, 
já desocupadas. Desta for-
ma, deu início ao cumpri-
mento da determinação 
judicial.
Paralelamente, estabele-
ceu um Plano de Habita-
ção, onde previu a cons-
trução de 640 unidades 
habitacionais e incluiu 
no projeto os moradores 

da Biquinha, como grupo 
prioritário para receber as 
moradias. O terreno foi es-
colhido, no bairro Brancas 
Nuvens, a área retificada e 
o projeto enviado ao Mi-
nistério das Cidades. Foi 
esta ação que evitou que 
a desocupação fosse feita 
em 2013 e livrou a Pre-
feitura do pagamento de 
multa.
Também firmou um con-
vênio com o CDHU para a 
construção de 96 unidades 
habitacionais no Jardim 
Marinela. As obras que se-
rão feitas pelo Estado, es-
tão na fase de projeto.
Justiça insiste na desocu-
pação
Em Março deste ano, como 
o Programa de Habitação 
Popular do Governo Fede-
ral continua parado, a Jus-
tiça notificou novamente a 
Prefeitura determinando, 
mais uma vez, que a deso-
cupação seja feita, agora, 
sob pena de crime e paga-
mento de multa.
A Prefeitura de Campos 
do Jordão, que no âmbi-
to jurídico, não tem mais 
como evitar a retirada dos 
moradores, propôs um 
cronograma, que foi acei-
to pela Justiça, com vários 
prazos e medidas a serem 
tomadas até 31 de Maio de 
2018. Dentre elas, está o 
pagamento de aluguel so-
cial, durante um ano, para 
aqueles que não têm outro 
lugar para ir e não podem 
arcar com esta despesa.
Conheça o Cronograma 
de Desocupação e de Re-
cuperação Ambiental da 
Biquinha
Cumprindo o cronograma, 
a Prefeitura ofereceu 15 
dias para a Desocupação 
Voluntária dos Morado-
res, oferecendo caminhões 
para auxiliar na mudança a 
partir do término do prazo, 
que venceu no dia 31 de 
Maio de 2017.
Até o dia 13 de Julho de 
2017, quando termina o 
prazo para que as mudan-
ças aconteçam, a Prefei-
tura disponibilizará um 
caminhão para ajudar as 
famílias na mudança. Pelo 
cronograma aceito pela 
Justiça, será uma mudança 
por dia.
Ao mesmo tempo, até o 
dia 13 de Julho de 2017, 
a Prefeitura terminará os 

estudos necessários para 
conceder o aluguel social, 
por até um ano, para as 
famílias que precisarem.  
Para receber este benefí-
cio, os moradores deverão 
preencher os requisitos le-
gais de vulnerabilidade e 
pobreza que estão sendo 
elaborados com base na le-
gislação Federal, Estadual 
e Municipal em vigor.
A demolição das casas de-
verá ser feita entre 14 de 
julho de 2017 a 19 de ja-
neiro de 2018.
Entre 22 de Janeiro de 
2018 a 28 de Fevereiro de 
2018, a Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente 
deverá vistoriar o local e 
definir as condições neces-
sárias para reflorestamento 
da área.
Até o dia 31 de Março de 
2018, deverão ser escolhi-
das as espécies necessárias 
para o início do refloresta-
mento.
O plantio das espécies es-
colhidas ocorrerá de forma 
gradual e deverá estar con-
cluído até o dia 31 de Maio 
de 2018 ,finalizando o cro-
nograma de desocupação e 
revitalização da área.
 Ação imposta por mora-
dores pode evitar a reti-
rada das famílias
Alguns moradores da Bi-
quinha ingressaram com 
uma ação judicial onde 
pedem a nulidade do pro-
cesso. De acordo com esta 
ação, que aguarda mani-
festação do Promotor de 
Justiça, há diversas irre-
gularidades processuais, 
dentre elas a ausência de 
participação dos morado-
res do local, na ação mo-
vida conta a Prefeitura, o 
que inviabilizaria, na opi-
nião dos defensores, a exe-
cução da sentença.
A Justiça ainda não se 
manifestou a respei-
to. Se houver uma de-
cisão liminar que im-
peça a desocupação, a  
Prefeitura será notificada 
e o cronograma de deso-
cupação acordado com a 
Justiça cessará imediata-
mente, até que haja uma 
decisão final.
Também pode ser que a 
Justiça entenda que não 
há nulidades. Neste caso 
prevalecerão os prazos do 
cronograma de desocupa-
ção.
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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.


