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Fatec de Taubaté abre 
inscrições para vestibular

Regularização fundiária 
beneficiará 533 famílias 

em Caraguatatuba

Departamento de Serviços
Municipais aplica composto 

químico contra pragas
em Caçapava

Taubaté apresenta time 
feminino de vôlei e busca 

títulos no 2º semestre

A Fatec de Taubaté abre 
as inscrições para o ves-
tibular do 2º semestre no 
período de 11 de maio a 
12 de junho (até às 15h). 
O processo seletivo dispõe 
de 100 vagas para cursos 
superiores de graduação 
tecnológica presencial e a 
distância.
– Tecnologia em Gestão 
Empresarial: Ensino a 
Distância – 20 vagas
– Tecnologia em Análise e 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba conclui, até julho, o 
processo de regularização 
fundiária de 533 imóveis 
localizados nos bairros 
Praia das Palmeiras (Rua 
Belmiro Cabral), Perequê-
Mirim (Jardim Jorginmar), 
Pegorelli (casas populares 
Sítio Pegorelli) e Porto 
Novo (quadra 14 do lotea-
mento Jardim Brasil).
De acordo com o diretor 
de Habitação, Marcos Ro-
berto de Souza, a partir do 
momento em que esses 
moradores tiverem o título 
de propriedade, isso gera-

Uma equipe da Secretaria 
de Obras, do Departamen-
to de Serviços Municipais 
(DSM), está espalhando 
veneno contra pragas na 
região do Village das Flo-
res, Jardim Primavera, Jar-
dim Amália e Vila Santos 
nesta quinta-feira, 04 de 
maio.

Taubaté apresentou nesta 
terça-feira, dia 2 de maio, 
o time feminino de vôlei 
sub 19 de Taubaté para a 
temporada 2017. O evento 
foi na Cantina Gadioli, no 
Quiririm.
A equipe, que já revelou 
atletas de seleção brasi-
leira como Lorrayna e 
Vivian (atualmente jogam 

Desenvolvimento de Sis-
temas: Noite – 40 vagas
– Tecnologia em Eletrôni-
ca Automotiva: Noite – 40 
vagas
Para concorrer a uma das 
vagas, o candidato dever 
ter concluído ou estar cur-
sando o ensino médio ou 
equivalente, desde que no 
ato da matrícula compro-
ve a conclusão do curso. 
As inscrições deverão ser 
feitas exclusivamente pela 

rá uma matrícula própria e 
esses novos proprietários 
gerarão ativos para a eco-
nomia do município com 
o cadastramento do IPTU, 
além da formalização do 
fornecimento de água e 
luz.
O munícipe terá ainda se-
gurança jurídica, o imóvel 
valorizado e mais qualida-
de de vida.  Este é um pon-
to importante do programa 
de governo do prefeito 
Aguilar Júnior. Muitas fa-
mílias têm a posse do imó-
vel, mas não a proprieda-
de. A previsão é que esses 

A ação visa proteger as 
residências vizinhas e as 
zonas com alta concen-
tração de vegetação con-
tra escorpiões, aranhas, 
baratas, etc. Vale frisar que 
o composto aplicado neste 
tipo de ação é focado no 
combate contra as pragas, 
não afetando o solo, e o 

respectivamente no EC 
Pinheiros e no Brasília), 
está totalmente reformu-
lada para buscar conquis-
tas este ano. No próximo 
sábado, dia 6 de maio, as 
taubateanas participam do 
Torneio Início do Campe-
onato Paulista, no Clube 
Pinheiros, em São Paulo. 
O torneio é uma confrater-

internet no site:  www.ves-
tibularfatec.com.br.
O manual do candidato, 
que traz todas as datas, 
normas e orientações para 
o processo seletivo, está 
disponível para download 
gratuito no site.
A Fatec fica na avenida 
Tomé Portes Del Rei, 525 
– Vila São José – Tauba-
té-SP. Mais informações 
pelos telefones: (12) 3602-
2708 e 3602-2709.

533 títulos sejam concedi-
dos até o final de julho. O 
desafio é que a Prefeitura 
entregue 1.200 títulos de 
propriedade até o final 
deste ano, disse o diretor.
Mais informações sobre a 
regularização de imóveis 
podem ser obtidas na Se-
cretaria de Habitação, de 
segunda a sexta-feira, das 
8h30 às 16h30, na Aveni-
da Minas Gerais, 1.290, 
bairro Indaiá, esquina com 
a Avenida Mato Grosso 
(via da Catedral do Divino 
Espírito Santo, no sentido 
praia).

composto está em confor-
midade com as leis am-
bientais.
Este serviço ocorre anu-
almente pelos bairros de 
Caçapava, para garantir a 
segurança contra estes ti-
pos de pragas, que vivem 
em áreas de concentração 
urbana.

nização entre as equipes 
que irão disputar o Estadu-
al. Já no dia 16 de maio, o 
campeonato começa para 
valer, quando Taubaté re-
cebe Franca, no ginásio do 
TCC, às 19h30.
O time ainda disputa os 
Jogos Regionais, em ju-
lho, e os Jogos Abertos, 
em novembro.
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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

Por que castrar os animais
A cirurgia é simples e traz benefícios para os animais e seus donos. As principais 
vantagens são: menos risco de câncer, as fêmeas castradas antes do primeiro cio 
têm apenas 0,05% de risco de desenvolver câncer de mama e os demais, esse ín-
dice é superior a 26%, redução do abandono, os cruzamentos não planejados são 
a principal causa do grande número de cães e gatos abandonados pelas ruas todos 
os dias, mais sociável, com a castração, os machos perdem o hábito de urinar pela 
casa e ficam mais sociáveis, mas continuam aptos a exercer as funções de guarda. 
Os cães da Polícia Militar, por exemplo, costumam ser castrados. Perigo de fuga, 
os machos deixam de disputar as fêmeas com outros cães, ficam mai caseiros e 
para de tentar a todo custo fugir de casa para ir atrás das fêmeas no cio, hábito 
que causa muitas mortes por atropelamento, sem sujeira no cio, a castrações põem 
fim no cio evitando que nessa faze, as fêmeas manchem a casa de sangue e acaba 
também com a barulheira dos gatos nos telhados, fim da gravidez psicológica, a 
produção de leite sem cria para amamentar gera infecções nas tetinhas das cadelas 
e gatas. A cirurgia é descomplicada. A operação e o pós-operatório duram no máxi-
mo dez dias. Nos machos, ela consiste na retirada dos testículos. Já nas fêmeas têm 
a trompa, os ovários e o útero extraídos.

Humor

O garçom pergunta ao sujeito que entra no bar:
- O que o senhor toma?
- Eu? Eu tomo uma boa vitamina pela manhã, remédios para combater a minha dor 
nas costas e nos fins de semana, umas cervejinhas com meus amigos...
- Acho que o senhor não me entendeu. O que eu perguntei é o que o senhor gosta-
ria?
- Ah! Bom! Eu gostaria de ser rico, ter uma bela casa na praia e poder viajar mui-
to...
- O que eu quero saber é o que o senhor quer para beber?
- Ah! Bom! Vamos ver... O que o senhor tem?
- Eu? Nada não... Eu só estou chateado porque o meu time perdeu novamente, o 
salário aqui é muito baixo e estou me sentindo muito sozinho...
***
Sabendo que o filho não era muito chegado a assuntos religiosos, a mãe estranha 
ao vê-lo ajoelhado, ao lado da cama de mãos postas e pergunta:
- O que você está fazendo, meu filho?
- Rezando para que o Rio Amazonas desemboque em Salvador, na Baia...
- Mas por quê?
- Porque foi isso que eu coloquei hoje como resposta na prova de Geografia.

Mensagens 

Você que é jovem, construa a sua felicidade em bases sólidas. A felicidade não 
depende dos outros a não ser de nós mesmos. Se alguém tentar desviá-lo do bom 
caminho, não aceite, siga em uma estrada sólida do bem, pois só assim conseguirás 
ser alguém e terás a alegria interior. Estude o mais que puder, ouça bons conselhos 
e os exemplos de seus pais, seja puro e sincero, humilde em teus atos e só assim 
construirás uma vida digna.
***
O “mais” acrescenta, o “mais” diminui. Diz um provérbio japonês que quando to-
dos estavam elogiando a cauda do pavão, os pássaros protestaram: Mas olhem para 
as patas dele! O invejoso é sempre aquele que estraga prazeres, que tem sempre um 
“mais” para diminuir o outro, como se o bem dos outros ferisse ou viesse a dimi-
nuir o seu. Quando a gente está com vontade de dizer um “mais”, é melhor pensar 
bem, por que estou querendo dar uma de diferente, de contraditório. Ter alguma 
vantagem ou é apenas para manifestar a minha pontinha de inveja ou de mal estar.
***
Não tenha medo de falhar. Você já falhou muitas vezes, embora possa até não se 
lembrar. Você falhou na primeira vez em que tentou andar. Você quase se afogou 
na primeira vez em que tentou nadar, lembra-se? Preocupe-se com as chances que 
você perde quando nem mesmo tenta fazer.
***
Ser chique mesmo é dar bom dia ao gari, cumprimentar o porteiro e conversar com 
o faxineiro, ser chique é ser simples, ser chique é ser humilde, ser chique é uma 
questão de educação e não é dinheiro, porque o jogo da vida é como jogar xadrez, 
que no final da partida o Rei e o Pião vão para a mesma caixa.

Pensamentos, provérbios e citações

Esquecem-se a infidelidade, mas não as perdoam.
Crescemos cada vez que cumprimos uma obrigação.
Há heróis para o bem e para o mal.
Não se pode ser normal e estar vivo ao mesmo tempo.
O passado é uma lição para se melhorar, não para se reproduzir.
Não me preocupo com o futuro, muito em breve ele virá.
Uma corrida não se ganha na primeira volta, mas se perde.
Nunca são esquecidas as lições aprendidas na dor.
Uma única força move o mundo e essa força é o interesse.
O mudo não melhora nunca, só piora de hora em hora.
A audácia cresce com o medo dos outros.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
Um amor pobre é aquele que se pode medir.
O lar é o mais popular e durável de todos os estabelecimentos.
Trabalhar para pobre é o mesmo que pedir esmolas para dois.
Um burro calado passa por sabido.
Os homens são sempre sinceros, apenas mudam as sinceridades.
Não sei se a vida está passando ou se está me atropelando.
Querem que falem bem de ti? Então morra!
Não, eu não esqueci, eu só não quero me lembrar.
Não julgue sem conhecer.
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Ilhabela recebe programa 
Viagem Literária em maio

Colgate e Prefeitura
realizam capacitação em 

saúde bucal em Pinda

Acontece em Ilhabela no 
próximo dia 15, o progra-
ma Viagem Literária, que 
desembarcará na cidade 
junto com a Cia. Som em 
Prosa para duas apresen-
tações na cidade. A Cia. 
apresentará a contação de 
história “Cheiro de Fulô”, 
prevista para acontecer às 
9h e às 14h, na Biblioteca 
e Videoteca “Prefeita Nil-

Pindamonhangaba rece-
be, nesta sexta-feira (5), 
uma capacitação em saú-
de bucal da empresa Col-
gate, voltada para agentes 
comunitários de saúde e 
auxiliares de saúde bucal 
da Prefeitura. A formação 
será realizada no Centro 
Clínico da Fapi - Faculda-
de de Pindamonhangaba - 
em dois horários, às 8 e às 
13 horas, para duas turmas 
de cerca de 50 profissio-
nais cada. De acordo com 

ce Signorini”, na Av. Prin-
cesa Isabel, 2626, na Barra 
Velha.
Cia. Som em Prosa
Formada por Ana Antunes 
e Tulio Crepaldi, a dupla 
desenvolve trabalhos jun-
tos desde 2008 e contam 
histórias desde 2013, de-
senvolvendo contações in-
terativas e musicais.
Ao longo de suas carrei-

o coordenador de Saúde 
Bucal da Prefeitura, o dr. 
José Alberto H. Beneton, 
a intenção de oferecer essa 
formação é transmitir co-
nhecimentos básicos para 
esses profissionais que es-
tão em contato direto com 
a população. O objetivo 
final é que eles sejam mul-
tiplicadores tanto para ou-
tros agentes, como para as 
famílias, da correta higie-
nização e prevenção para a 
saúde bucal.

ras, ela foi indicada como 
melhor atriz coadjuvante 
no Festival Curta Teatro 
SESI (festival de Tatuí) 
e prêmio de melhor atriz 
pela Associação Teatral de 
Sorocaba e, ele, premiado 
por dois anos consecutivos 
no Festival Internacional 
de Teatro de Macaé – RJ 
(2007-08).
Viagem Literária
O programa tem como ob-
jetivo aproximar autores, 
livros e bibliotecas dos ci-
dadãos; também promove 
diálogos que dinamizam a 
programação cultural das 
bibliotecas municipais, 
contribuindo para trans-
formá-las em Bibliote-
cas Vivas, em centros de 
convivência multicultural 
para toda comunidade. É 
realizado pelo Sistema Es-
tadual de Bibliotecas Pú-
blicas de São Paulo, sob 
a coordenação da UDBL 
– Unidade de Difusão Cul-
tural, Bibliotecas e Leitu-
ra, da Secretaria da Cultu-
ra do Estado de São Paulo, 
e através do SP Leituras.

Além da capacitação, a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está recebendo 
7 mil kits de higiene bu-
cal, voltados para crianças 
de 6 a 10 anos, e que se-
rão distribuídos nos pos-
tos dos bairros, a partir de 
segunda-feira (8), pelos 
dentistas, priorizando as 
famílias com maior neces-
sidade. Cada kit contém 
uma escova e uma pasta de 
dentes, um sabonete e um 
livreto de orientação.

Prefeitura de Campos do 
Jordão promove troca de 

lâmpadas na cidade
A Prefeitura de Campos 
do Jordão reiniciou o tra-
balho de manutenção da 
iluminação pública. Todas 
as lâmpadas que estiverem 
queimadas estão sendo 
trocadas e todo o sistema 
de eletrificação da cidade 
passa, novamente, por ma-
nutenção. A empresa que 
venceu a licitação além de 
fornecer o material tam-
bém manterá funcionários 
especializados e os equi-
pamentos exigidos pela 
legislação federal.
O parque elétrico com-
posto por cerca de nove 
mil pontos de iluminação 
foram mapeadas e há um 
cronograma de trabalho.
As equipes já estiveram 
nas ruas mais emblemá-
ticas da  Abernéssia, Vila 
Albertina, Capivari, Bri-
tador, Alto da Boa Vista, 
Vila Madalena, Vila Bri-
tânia, Vila Paulista, Vila 
Paulista Popular, Santa 
Cruz e Vila Cristina.

Ao todo foram 120 pontos 
iluminados. A Prefeitura 
está priorizando os locais 
críticos para a segurança 
da população. Na noite do 
dia 2, por exemplo, o tra-
balho aconteceu na Vila 
Paulista, no caminho do 
TCC.
A previsão é de que em 30 
dias, todos os 400 pontos 
que se encontram escuros 
sejam iluminados. A em-
presa está trabalhando das 
22h às 6h da manhã, todos 
os dias úteis. Isso torna o 
trabalho mais eficiente e 
visa evitar transtornos ao 
Trânsito.
A Prefeitura trabalha ago-
ra para fazer uma PPP ( 
Parceria Público Privado) 
para fazer a manutenção e 
aumentar o parque elétrico 
com luminárias mais mo-
dernas e novas instalações 
evitando os pontos escu-
ros. Com a PPP, a Prefei-
tura terceirizará a respon-
sabilidade para a iniciativa 

privada, que, conta com 
mais experiência para de-
senvolver esta atividade.
A responsabilidade pela 
manutenção da ilumina-
ção que antes eram das 
concessionárias de ener-
gia, foi transferida aos 
municípios, porém sem 
que houvesse o repasse de 
recursos.
A taxa de iluminação pú-
blica, paga pelos muníci-
pes junto com a conta de 
luz, não chega a cobrir as 
despesas com a conta da 
iluminação que a Prefeitu-
ra paga à Elektro. Isso faz 
com que a Prefeitura não 
receba a taxa e tenha que 
retirar dinheiro de outras 
áreas para completar o pa-
gamento da conta e fazer a 
manutenção.
Os pedidos de manutenção 
podem ser feitos pelo tele-
fone 12 3664 4000. Ha-
verá também um número 
gratuito que será disponi-
bilizado em breve.

em Ilhabela

Parabéns São Luiz
do Paraitinga!!

248 anos de História

Dia 08 de maio São Luiz do Paraitinga comemora 248 anos.
E para celebrar esta data vai rolar uma programação especial.
Confira e participe desta festa!

06/05 (Sábado)
17h00 – Missa solene “30 anos de FAMIG” | Local: Igreja Matriz
19h30 – Concerto com a banda Sinfônica de Taubaté – SP | Local: Igreja Matriz
21h30 – Show com a Banda Na Pegada

07/05 (Domingo)
Festival de bandas e fanfarras “FAMIG 30 anos”
09h45 – Abertura do festival de bandas e fanfarras
10h às 20h – Apresentação de bandas e fanfarras
20h00 – Apresentação especial da FAMIG

08/05 (Segunda)
09h00 – Lançamento do programa Atletas do Futuro
Oficinas, entrega de mudas, teatro e feira orgânica.
11h00 – Distribuição de bolo de aniversário
15h00 – Entrega de títulos de legitimação de posse – ITESP
16h00 – Apresentação do Projeto Guri
19h30 – Missa solene em comemoração aos 248 anos de São Luiz do Paraitinga | 
Local: Igreja Matriz
20h30 – Apresentação da FAMIG – comemoração de 30 anos

Local das apresentações e demais atividades serão realizadas na Praça Dr. Oswaldo 
Cruz
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Vacinação contra a gripe 
começa a atender grupos 

de doentes crônicos
em Pindamonhangaba

Desde o início de abril, o 
país está em campanha de 
vacinação contra Influen-
za. Por determinação do 
Ministério da Saúde e para 
melhor organização do 
atendimento, a vacinação 
está sendo fracionada por 
grupos.
Desde terça-feira (2), a 
vacinação está sendo di-
recionada para as pessoas 
portadoras de doenças crô-
nicas não transmissíveis e 
outras condições clínicas 
especiais independente-
mente da idade (conforme 
indicação do Ministério 
da Saúde) apresentando 
prescrição médica espe-
cificando o motivo da in-
dicação da vacina no ato 
da vacinação. São elas: 
respiratórias, cardíacas, 
renais, hepáticas, neuroló-
gicas, diabetes, imunossu-
pressão, obesidade grau 3, 
transplantados e portado-
res de trissomias.
Já foram atendidos os gru-
pos de profissionais da 
saúde que trabalham em 

hospitais, profissionais da 
saúde e idosos, grupo de 
gestantes, puérperas (mu-
lheres que deram à luz há 
menos de 45 dias), crian-
ças maiores de seis meses 
e menores de 5 anos, e in-
dígenas.
A etapa final será a eta-
pa 5, a partir do dia 8 de 
maio, voltada para profes-
sores das redes pública e 
particular, e para todos os 
outros grupos anteriores.
O dia 13 de maio 
será o Dia “D”,  
quando haverá um horário 
especial de atendimento 
em 11 postos pela cidade, 
além da Praça Monsenhor 
Marcondes.
Fora do Dia D, até o dia 26 
de maio, serão 25 locais 
de vacinação. Para tomar 
a vacina, além de ser do 
grupo prioritário, a pessoa 
deve levar o RG e a cartei-
ra de vacinação, se tiver.
Para a campanha deste 
ano, o Ministério da Saú-
de está enviando 44 mil 
doses da vacina para Pin-

damonhangaba, sendo 14 
mil doses a mais do que no 
ano passado.
Câncer bucal
Além da campanha de 
vacinação contra a In-
fluenza, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba está 
realizando a campanha de 
prevenção e diagnóstico  
precoce do câncer bucal, 
ao mesmo tempo. O públi-
co principal é o de idosos 
com fatores de risco, como 
dentes quebrados, próteses 
mal adaptadas, e ou que 
sejam alcoólatras, tabagis-
tas e trabalhem diretamen-
te no sol.
O diagnóstico está sendo 
feito em todos os postos, 
após a vacinação contra a 
gripe. O procedimento é 
rápido e indolor. 
Se diagnosticado preco-
cemente, o câncer bucal 
tem alto índice de cura, 
mas se estiver em estágio  
avançado, pode levar a 
óbito. Por isso, é impor-
tante a conscientização e 
participação de todos.

Feira de artesanato Arte 
Encanto agita final de

semana em Moreira César

No final de semana, Mo-
reira César recebeu sua 
primeira feira de artesa-
nato, na Praça do Cisas. 
Essa foi a segunda edição 
do Arte Encanto, realizada 
pela parceria entre Fundo 
Social de Solidariedade 
e Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Subprefeitura, Departa-
mento de Turismo e Coor-
denadoria de Eventos.
O evento foi realizado na 
sexta-feira (28) e sábado 
(29), das 17 às 22 horas, 
e domingo (30), das 14 às 
22 horas, com shows mu-
sicais, praça de alimenta-
ção, estande do Turismo e 
do Ceu das Artes e a par-
ticipação de cerca de 40 
artesãos expositores, com 
as mais diferenciadas téc-
nicas.
Segundo a presidente do 
Fundo Social de Solida-
riedade, Cláudia Vieira 
Domingues a movimen-
tação da feira foi muito 
boa e os artesãos tiveram 
a oportunidade de fazer 
muitos contatos e receber 
encomendas. “O Distrito 
de Moreira César deve-
rá receber outros eventos 
como estes que promovem 
não somente o social, mas 
incentivam a melhoria de 

vida das pessoas”, comen-
ta a Cláudia Vieira Domin-
gues.
 A programação musical 
foi variada e agitou o pú-
blico presente. A abertura, 
na sexta-feira, foi com o 
Projeto de Cordas CME, 
da Corporação Musical 
Euterpe e, em seguida, se 
apresentou o grupo Reu-
nião de Amigos, com sam-
ba e pagode. No sábado, 
Josias Magrim levou o 
sertanejo para o evento, 
encerrando com MPB de 
Júlio Batista. O domingo 
teve ainda o DJ Yago e a 
Banda Ichtus, fechando o 
evento.
A solidariedade também 
esteve presente neste 
evento em Moreira Cé-
sar: todos os artesãos 
participantes doaram 5kg 
de arroz para o Fundo 
Social de Solidarieda-
de, que irá encaminhar às  
instituições assistenciais 
da cidade.  
De acordo com os organi-
zadores do Arte Encanto, a 
intenção é realizar outras 
feiras de artesanato em di-
ferentes locais da cidade, 
além de eventos que valo-
rizem também outras for-
mas de arte.
“Essa é a primeira vez que 

uma feira exclusiva para 
o artesanato acontece em 
nosso distrito, movimen-
tando o final de semana 
na nossa região e dando 
oportunidade de geração 
de renda para os artesãos, 
além de ser uma opção de 
lazer para os moradores”, 
avaliou o subprefeito de 
Moreira César, Nilson 
Luis de Paula Santos.
Além de dar oportunida-
de para os artesãos co-
mercializarem seu traba-
lho, o intuito do Fundo 
Social de Solidariedade,  
com a iniciativa do even-
to, foi despertar o inte-
resse para a profissiona-
lização. “Nossa intenção 
em levar o Arte Encanto 
para Moreira foi valori-
zar o artesão do distrito e 
incentivar o  desenvolvi-
mento de todas as pessoas 
que pretendem trabalhar 
com artesanato, para que  
procurem fazer o cadastro 
no Turismo e a carteirinha 
da Sutaco, que irão permi-
tir que esse artesão possa 
participar de eventos e fei-
ras dentro e fora da cidade, 
gerando renda e autoesti-
ma”, explicou a voluntária 
do Fundo Social de Soli-
dariedade, Maria Letícia 
Fujarra de Paula Santos.

COMUNICADO
Aquisição de Aventais 

Descartáveis
em Paraibuna

A Prefeitura de Paraibuna 
comunica que a licitação 
sobre a aquisição de aven-
tais descartáveis para utili-
zação na Unidade de Pron-
to Atendimento – UPA, 
Centro de Saúde e UBS 
rurais da Diretoria Muni-
cipal de Saúde, iniciou-se 
no dia de hoje (04/05), ás 
09:00 (nove) horas e seu 
término será na segunda-
feira, dia 08/05. A licita-
ção ocorrerá por meio da 
modalidade Pregão Pre-
sencial mediante Sistema 
de Registro de Preços n° 
0013/2017, conforme pu-
blicado no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo, e 
nos Jornais O Vale e Agora 
São Paulo.

Sistema de Registro de 
Preços
      Sistema de Registro 
de Preços é o conjunto de 
procedimentos para regis-
tro formal de preços relati-
vos à prestação de serviços 
e aquisição de bens, para 
contratações eventuais. 
Em outras palavras, signi-
fica que a Administração 
Pública tem os preços dos 
itens registrados, porém 
NÃO TEM A OBRIGA-
ÇÃO DE COMPRÁ-LOS. 
No caso em questão, a 
Administração poderá 
comprar 01 (um) Aven-
tal, 100 (cem) aventais, 
ou até mesmo nenhum, A 
AQUISIÇÃO DEPEN-
DERÁ DA DEMANDA. 

Por oportuno, informamos 
que o Sistema de Registro 
de Preços não impacta o 
orçamento público, tendo 
em vista que NÃO É NE-
CESSÁRIA A RESERVA 
ORÇAMENTÁRIA.
    Atualmente, todas as 
aquisições para abasteci-
mento do departamento 
farmacológico da Direto-
ria Municipal de Saúde, 
são realizadas pela moda-
lidade Pregão Presencial 
mediante Sistema de Re-
gistro de Preços.
  Quaisquer dúvidas e es-
clarecimentos, entrar em 
contato com o Setor de Li-
citações através do telefo-
ne (12) 3974-2080 ramal 
201.


