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A GAzetA dos Municípios

Crianças de Pinda
aprendem química em 
peça de teatro gratuita

Guarda Municipal de Pinda
desenvolve ronda escolar

Aprender química é muito 
mais divertido quando se 
tem a companhia de cien-
tistas malucos! Crianças 
de 7 a 12 anos das escolas 
públicas de Pindamonhan-
gaba vão receber a peça 
“O Show da Química” e 
terão a oportunidade de 
participar de experimen-
tos químicos. O projeto é 
idealizado e realizado pela 
Ciência Divertida, em-
presa líder em atividades 
científicas interativas para 
crianças e adolescentes de 
4 a 17 anos. As apresenta-
ções contam com o apoio 
da Ministério da Cultura e 
da empresa química Dow 
e, em Pindamonhangaba, 
com a parceria da Prefeitu-
ra, por meio da Secretaria 
de Educação e Cultura.
As apresentações terão 

A Guarda Municipal de 
Pindamonhangaba está 
realizando a ronda escolar 
nas unidades municipais 
de ensino e em seu en-
torno. Essa ação vem em 
conformidade com as atri-
buições legais da institui-
ção e visa colaborar com 
a promoção da cultura de 
paz na comunidade esco-
lar da cidade.
De acordo com o coman-
dante da Guarda Munici-
pal, Sandro Faria Alva-
renga, a ronda escolar se 

início nesta semana e se-
rão realizadas nos centros 
comunitários dos bairros 
Cidade Nova, Vale das 
Acácias e Vila Rica, para 
os alunos da Rede Muni-
cipal.  
Durante a apresentação, 
as crianças irão assistir e 
participar de experiências 
químicas, descobrindo um 
mundo mágico de cores, 
sons e explosões. Ao final 
da peça, todos são nomea-
dos os mais novos Cientis-
tas Mirins.
 “Química pode parecer 
apenas mais uma matéria 
na escola, mas nós que-
remos mudar isso!”, ex-
plica o diretor da Ciência 
Divertida, Júlio Martinez. 
“Graças ao teatro, conse-
guimos gerar uma apro-
ximação com a platéia e 

dá  mediante a realização 
de ações preventivas na 
segurança escolar, zelando 
pelo entorno e interagindo 
com o corpo discente e do-
cente das unidades de en-
sino municipal.
“Com essas ações, a ron-
da escolar proporciona o 
aumento da sensação de 
segurança de alunos, pro-
fessores, pais, estabele-
cimentos de ensino e do 
perímetro escolar prede-
finido”, avaliou o coman-
dante.

mostrar como a química 
é, na verdade, muito inte-
ressante. Saímos de nossas 
apresentações com muitos 
‘Cientistas Mirins’, mas 
tenho certeza de que es-
tamos plantando uma se-
mentinha para que muitos 
deles busquem o caminho 
da Ciência como uma pro-
fissão no futuro. ”
A parceria da Dow com o 
Grupo Ciência Divertida 
está alinhada aos objetivos 
da estratégia de cidadania 
corporativa da empresa, 
que prevê, entre seus fo-
cos de atuação, desenvol-
ver iniciativas que buscam 
despertar o interesse e me-
lhorar a preparação dos 
alunos nas áreas da Ciên-
cia, Tecnologia, Engenha-
ria e Matemática, por meio 
de parcerias estratégicas.

Cerca de 20 unida-
des educacionais  
municipais são visitadas 
por dia, em horários de en-
trada e saída de alunos e até 
mesmo durante períodos  
de aulas, quando os 
guardas interagem com 
a equipe escolar e alu-
nos. A ronda escolar é 
realizada diariamente, 
nos períodos matutino,  
vespertino e noturno, 
abrangendo também os 
alunos do EJA - Educação 
de Jovens e Adultos.

Pelo quarto ano consecutivo
Taubaté adere ao Maio Amarelo

Buscando reduzir ainda 
mais o índice de aciden-
tes no trânsito, a Prefeitu-
ra de Taubaté adere pelo 
quarto ano consecutivo à 
campanha Maio Amarelo, 
que visa alertar a popula-
ção sobre os altos índices 
de acidentes e mortes no 
trânsito. O Cristo Reden-
tor, cartão postal da cida-
de, está com iluminação 
amarela por conta da cam-
panha. Durante o mês de 
maio a Secretaria de Mo-
bilidade Urbana progra-
mou ações, que envolvem 
pedestres e motoristas, 
além das atividades em 
parcerias com as escolas. 
Os motoristas serão abor-
dados em blitzes educa-
tivas em parceria com a 
Polícia Militar e Corpo de 

Bombeiros, e as crianças 
receberão atenção especial 
nas escolas municipais 
com palestras e atividades 
de educação no trânsito.
Os painéis de mensagem 
espalhados por Tauba-
té já estão divulgando a 
campanha e o tema deste 
ano: Minha escolha faz a 
diferença. Essa frase tem 
como objetivo levar o ci-
dadão a pensar nas suas 
atitudes no trânsito e como 
fazer a escolha certa pode 
evitar um acidente e salvar 
vidas.
Os resultados de redução 
de acidentes e mortes no 
trânsito são positivos em 
Taubaté. No ano de 2012 a 
cidade registrou o número 
preocupante de 4.853 aci-
dentes de trânsito, já em 

2016 foram 2.157, uma re-
dução de aproximadamen-
te 56%. Em 2015 foram 
registrados 2.383, uma 
redução de 9,5% compa-
rando com 2016. No com-
parativo do primeiro tri-
mestre de 2017 com o ano 
anterior, a redução é de 
20%, sendo 574 acidentes 
em 2016 e 456 em 2017.
O número de óbitos no 
trânsito também está di-
minuindo nas vias mu-
nicipais. Em 2015 foram 
registrados 27 mortes e 
em 2016 foram 19, o que 
representa uma redução de 
30%. Já na comparação do 
primeiro trimestre de 2016 
com 2017, a redução é de 
50%, onde foram registra-
dos 14 e 7 óbitos respecti-
vamente.
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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

Elas não têm cor interessante, textura atraente, nem sabor agradável, mas há quem 
não resista mordiscá-las e roê-las, santas unhas! Apesar do hábito ser prazeroso 
para várias pessoas, os seus efeitos no seu organismo são nada positivos. Afinal, 
muitos micro-organismos são ingeridos e também há risco para a saúde dos den-
tes. O ato pode estar relacionado a origens de auto-estima e ansiedade. Por isso, 
estratégias devem ser tomadas para dar fim a essa mania, progressivamente. Con-
fira algumas, mantendo-as sempre curtas e lixadas para evitar que apareça algum 
pedaço lascado e você fique tentado em arrancá-lo, busque fazer as unhas sema-
nalmente, a boa aparência diminui a tentação de roê-las. No entanto, é importante 
ficar uma semana por mês sem esmalte e amenizar o uso de acetona, pois ela faci-
lita a descamação das unhas. Alivie as crises mascando chiclete, esse ato substitui 
o movimento repetitivo e inconsciente de mordiscar as unhas. Como esse hábito 
é, geralmente, reflexo de ansiedade vale a pena investir em atividades em que ela 
possa ser extravasada como praticar exercícios físicos, ler livros e escrever.
***
Restrita a América Central, América do Sul e África, a febre amarela é doença 
típica de regiões tropicais e subtropicais. Sua transmissão se dá por meio da pi-
cada da fêmea do mosquito “aedes aegypti”, que passa aos seres humanos o “fla-
vivirus”, encontrado em primatas não humanos que habitam regiões de florestas. 
Os sintomas apresentados pela pessoa infectada são: febre alta, dor de cabeça, 
vômitos, problemas do fígado e hemorragia. Ao longo de duas semanas a pessoa 
pode permanecer com a doença em seu corpo, podendo vir a morrer devido ao seu 
agravamento. Como não há tratamento específico, os procedimentos visam evitar 
complicações. Recomenda-se repouso, ingestão de bastante água e boa alimenta-
ção, além de reposição sanguínea, no caso de hemorragia.  Doença recebeu esse 
nome devido a cor que a pessoa adquiri depois de contraí-la.

Humor 

Um belo dia, o caboclo estava sentado na varanda, ao lado da mulher contemplan-
do a plantação e fala:
- Mulher, há quanto tempo nós estamos juntos?
- Faz um tempão, homem!
- Quando deu àquela praga na plantação, você estava do meu lado, não tava?
- Tava, homem!
- Quando o paiol pegou fogo e acabou com a nossa colheita de um ano, você tava 
do meu lado, não tava?
- Claro que tava, homem!
- Quando a nossa filha fugiu grávida com aquele capataz, você tava do meu lado, 
não tava?
- Tava sim, homem!
- Quando o nosso gado começou a morrer de aftosa, você tava do meu lado, não 
tava?
- Como sempre, homem!
- Sabe de uma coisa, mulher?
- O que é, homem?
- É que você me dá um azar dos diabos!
***
Um avião cai na floresta e restam apenas três sobreviventes. Um indiano, um 
judeu e um argentino. Caminhando entre as árvores da grande floresta, eles en-
contraram uma pequena choupana e pediram para pousar a noite. O dono da casa 
disse: Minha casa é muito pequena, posso acomodar apenas dois e um terá que 
dormir no curral. O indiano respondeu: Eu dormirei, sou indiano e hinduísta, 
necessito praticar o bem. E foi lá pro curral. Após trinta minutos alguém bate na 
porta da casa. Era o indiano que disse : Não posso dormir no curral, lá tem uma 
vaca que é animal sagrado e eu não posso dormir junto a um animal sagrado. 
Então o judeu respondeu: Eu dormirei no curral, somos um povo muito humilde 
e sem preconceitos. E foi lá pro curral. Após trinta minutos alguém bate na porta 
da casa. Era o judeu que disse: Não posso dormir no curral, lá tem um porco, que 
é um animal impuro e eu não posso dormir junto a um animal que não seja puro. 
Então, o argentino, nada satisfeito, aceitou a dormir no curral. E foi lá pro curral. 
Após trinta minutos, alguém bate na porta. Era a vaca e o porco.

Mensagens 

Você certamente já ouviu falar sobre a “lei da causa e efeito” que rege nossos 
atos. Ela ensina que cada ação desencadeia uma reação, então em vez de reclamar 
das relações, que tal controlar suas ações? Antes de agir ou falar sem pensar, tente 
prever as conseqüências desses atos. É certo de que ninguém deseja o mal para si 
mesmo, deliberadamente, mas ignorar os efeitos de suas atitudes está chamando 
para si as reações adversas e maus resultados. Portanto, esteja sempre preparado 
para as conseqüências de suas ações. É sempre bom pensar antes de agir ou falar.
***
Perdoe o passado, aprenda com ele e desapegue-se dele. As pessoas estão em 
constante crescimento de mudança, por isso você não deve fixar-se em uma ima-
gem antiga, limitada, o relacionamento está sempre vivo, sempre mudando. In-
vista seu amor na outra pessoa no presente. Não se arrependa, não lamente por 
erro do passado. O passado passou. Comece neste exato momento porque nunca 
é tarde para expressar o seu amor, sua dedicação, sua confiança e a sua lealdade.

Pensamentos, provérbios e citações

Uma pessoa para compreender tem que se transformar.
Um aposento sem livros é como um corpo sem alma. 
Os historiadores falsificam o passado e os idosos o futuro.
O tempo convence mais do que os argumentos.
É triste ter por amizade alguém que se tem por amor.
O difícil fazemos na hora, o impossível demora um pouco mais.
Mesmo o mais nobre dentre nós cede perante a carga do amor.
Velhas canções são como o vinho melhoram com o tempo.
Quando Deus fecha uma porta, Ele estará abrindo uma janela.
Culto é aquele que sabe encontrar aquilo que não sabe.

Cras de Ilhabela abre
pré-inscrição para
diversas oficinas

A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e 
o Cras (Centro de Referên-
cia de Assistência Social), 
abrem inscrições para vá-
rias oficinas do Serviço de 
Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos.

Os cursos oferecidos são 
de: – Artesanato;
– Karatê e Tai-Chi-Chuan;
– Música: Percussão, so-
pro e cordas;
– Nautimodelismo – cons-
trução de modelos redu-
zidos de veleiros, transa-
tlânticos, barcos e navios 

(civis e militares).
– Pintura em Tie-Dye.
Os interessados devem se 
dirigir ao balcão de atendi-
mento do Cras, para reali-
zar a pré-inscrição, de 8 a 
12 de maio, das 8h às 16h, 
na Rua Gerson Peres de 
Araújo, 275 – Barra Velha.

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Li-
citação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 09/2017,para Registro de Preços 
nº09/2017, Processo nº 16/2017, para Contratação de Empresa para possível For-
necimento de Gênerol Alimentícios. Abertura da Sessão Pública dia 22/05/2017 às 
08:30 horas. Os interessados poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, na 
sede da Prefeitura Municipal até o dia 19/05/2017, na Av. XV de Novembro, 829, 
Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital estará disposto no 
site www.redencaodaserra.sp.gov.br . RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito 
Municipal

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro 
Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000

Tel: (12) 3676-1600
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Prefeitura de Taubaté
altera inscrições para

1º Festival “Celly Campello”

Mais unidades do Conjunto 
Habitacional Olegário
Frozino entregues em

Campos do Jordão

Mudança visa melhor en-
tendimento do edital por 
parte dos participantes
As datas das inscrições 
para o 1º Festival Nacio-
nal de MPB de Taubaté 
“Celly Campello” sofre-
ram alterações para um 
melhor entendimento do 
edital, que foi reformulado 
e será publicado em Diário 
Oficial neste sábado, dia 
5 de maio. Agora os inte-
ressados devem realizar as 
inscrições de 8 de maio a 
8 de junho, na Secretaria 
de Turismo e Cultura ou 
via Correios. As pessoas 
que já baixaram o edital 
no site da Prefeitura irão 
receber um comunicado 
com as novas instruções 
por e-mail.
O festival, que terá elimi-
natórias nos dias 23 e 24 
de junho e final no dia 25 
de junho, sempre às 20h, 
na praça Santa Terezinha.

A Prefeitura e a CDHU 
– (Companhia de Desen-
volvimento Habitacional 
Urbano), entregam no dia 
9 de Maio, às 9h, mais seis 
unidades do Conjunto Ha-
bitacional Olegário Frozi-
no, localizado na Vila Pau-
lista Popular.
A cerimônia também mar-
ca a assinatura de contra-
to dos 38 moradores com 
a CDHU. Este é mais um 
passo no sonho da Casa 
Própria.
As primeiras 32 unidades 
foram entregues no dia 5 
de Agosto de 2016 e en-
cerram uma longa espera 
de cerca de 12 anos, perío-
do em que as obras come-
çam e paravam.
Desde 2013, o prefeito 
Fred Guidoni vem traba-
lhando para que este so-
nho se tornasse realidade.  
“O governador Geraldo 
Alckmin atendeu ao nos-
so pedido e as obras foram 
retomadas do alicerce em 
2014. Para nós é uma ale-
gria compartilhar este mo-
mento, com as famílias”, 
afirma o Prefeito.
Na inauguração em 2016, 
o presidente da CDHU, 
Marco Pedido foi enfático 
ao falar da importância de 
um governo honesto. “É a 
honestidade, a lisura que 
torna as obras possíveis” 
disse na ocasião.
Todas as unidades foram 
destinadas às famílias que 
moravam na Cachoeirinha 
e que foram desabrigadas, 
em 2010. São moradores 
com renda familiar entre 1 Os interessados em par-

ticipar devem verificar o 
edital completo, que es-
tará disponível no site 
www.taubate.sp.gov.br, 
na barra “Licitações” e 
no item “Chamamento”. 
O edital oferecerá todas 
as informações sobre os 
documentos necessários, 
regras para inscrições, ca-
chês e premiação. Os 10 
selecionados de Taubaté e 
região (raio de até 100 km 
de distância) irão receber 
um cachê de R$ 1.500 e os 
10 escolhidos das demais 
regiões do país receberão 
R$ 2.000. Festival O even-
to irá priorizar o estímulo 
à criatividade, abrindo a 
oportunidade para todos 
os gêneros, ritmos e os 
diversos estilos presentes 
na música brasileira va-
lorizando a diversidade 
cultural do país, desde que 
a musica (melodia e le-

a 3 salários mínimos.
As moradias têm dois e 
três dormitórios, sala, co-
zinha e banheiro, distri-
buídos em 48,43m² e duas 
unidades para portadores 
de deficiência, com 61,04 
m² de área construída. Os 
imóveis foram projetados 
conforme conceitos do 
Desenho Universal, arqui-
tetura que permite facilida-
des no uso da moradia por 
qualquer indivíduo com 
dificuldade de locomoção, 
temporária ou permanente. 
Todas as residências têm 
piso cerâmico em todos 
os cômodos, revestimento 
de azulejo no banheiro e 
nas paredes hidráulicas da 
cozinha, medidores indivi-
duais de consumo de água 
e sistema de aquecimento 
solar, que economiza em 
até 30% o consumo de 
energia elétrica.
As ruas do Conjunto Habi-
tacional Olegário Frozino 
estão todas pavimentadas 
e têm guias, sarjetas, pas-
seios públicos, paisagismo 
e completa infraestrutura 
com redes de água, esgoto, 
drenagem, iluminação pú-
blica e playground infan-
til. O residencial também 
possui playground.
O empreendimento é re-
sultado de uma parceria 
entre a CDHU e o mu-
nicípio. Por meio dela, a 
Companhia repassou os 
recursos financeiros à pre-
feitura, que doou o terreno 
e administrou a obra.
Quem foi Olegário Frozi-
no que dá o nome ao com- tra), seja inédita, original 

e interpretada em língua 
portuguesa. A comissão 
organizadora entende por 
inédita, a música que não 
tenha sido gravada, editada 
ou divulgada publicamen-
te em tiragem comercial 
em nenhum tipo de mídia 
ou meios de comunicação. 
Entende-se por original, 
a música não plagiada de 
outra já existente, consi-
derando tanto a melodia, 
como a letra, adaptações 
ou citações poéticas e mu-
sicais de obras de outros 
autores e compositores. 
As composições que não 
se adequarem nos critérios 
previstos serão automati-
camente desclassificadas.
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
(12) 3629-5868. A Secre-
taria de Turismo e Cultura 
fica na praça Coronel Vito-
riano, 1, no Centro.

plexo
Olegário Frozino, nasceu 
em Campos do Jordão em 
18/10/1917 na Fazenda 
Bazen em Vila Jaguaribe. 
Passou sua infância na 
Vila Ferraz e aos quator-
ze anos foi morar em São 
Paulo, e lá trabalhou no 
ramo cerealista. Voltou 
para Campos do Jordão e 
casou-se com a Sra. Maria 
José Frozino. Com quem 
teve oito filhos, dezessete 
netos e dezesseis bisnetos.
Começou sua vida nesta 
cidade trabalhando com 
o Sr. Floriano Rodrigues 
Pinheiro, na construção 
civil. Depois de alguns 
anos fundou sua própria 
empresa, “Olegário Frozi-
no Construções”, depois a 
Sercarp Olegário Frozino, 
e assim foi empregando 
muitas pessoas. Construiu 
muitas das obras que hoje 
são consideradas cartões 
postais da cidade, como o 
Palácio do Governo, Mer-
cado Municipal, diversos 
sanatórios, e inúmeras re-
sidências.
Foi vereador de 1960 a 
1963 e criou vários pro-
jetos que beneficiaram o 
povo jordanense. Traba-
lhou também na admi-
nistração pública como 
secretário de serviços pú-
blicos. Olegário Frozino 
trabalhou até os 80 anos, 
procurando sempre fazer 
tudo com muito amor e 
dedicação. Se considerava 
um homem realizado pro-
fissionalmente, e também 
na sua vida familiar.

Guarda Civil de Taubaté 
participa de treinamento

ministrado pela
Polícia Militar

Cerca de 200 servidores 
municipais da Guarda Ci-
vil de Taubaté participa-
rão, desde do dia  03 de 
maio, de um treinamento 
da Polícia Militar, no 5º 

BPMI, no bairro Indepen-
dência.
O treinamento intensivo 
acontecerá todas as quar-
tas-feiras, até que a última 
turma, composta por 25 

GCMs , conclua o curso 
em 21 de junho. Entre os 
temas abordados estão: Lei 
11.343/06 (Lei de Drogas) 
Tráfico e porte (diferença,  
condutas do tráfico pre-
vistas no artigo 33); es-
crituração de relatório, 
partes envolvidas, víti-
mas, testemunhas, etc,  
apresentação de ocorrên-
cias; uso de algemas (De-
creto Federal 8.858/2016), 
legalidade para abordar 
pessoas e técnicas de abor-
dagem.

Prefeitura de Caraguatatuba
abre licitação para

contratação de empresa
de limpeza pública

A Prefeitura de Caragua-
tatuba abriu licitação para 
contração de uma empresa 
para execução de serviços 
na área de saneamento am-
biental e limpeza pública. 
O valor do contrato é R$ 
16.526.400,00.
A documentação de habi-
litação e as propostas po-
dem ser entregues até às 
9h30 do dia 5 de junho, na 
Seção de Licitação da Se-
cretaria de Administração. 
A abertura dos envelopes 
será às 10h, no mesmo dia 
(5/6). Prefeitura de Cara-
guatatuba abre licitação 
para contração de empresa 
de limpeza pública
Prefeitura de Caraguata-
tuba abre licitação para 
contração de empresa de 
limpeza pública (Fotos: 
Claudio Gomes/PMC)

Pelo edital da concorrên-
cia, a empresa vencedora 
será aquela que oferecer o 
menor preço. A ganhadora 
executará varrição, limpe-
za, capina, desobstrução 
de bocas-de-lobo, poda e 
roçada em praias, praças, 
córregos e vias públicas de 
Caraguatatuba.
A firma vencedora deve 
fornecer pessoal, equipa-
mento e maquinário. A 
empresa terá 272 funcio-
nários, entre encarregados, 
operadores de máquinas, 
operadores de motosser-
ra, motoristas, roçadores, 
capinadores, varredores e 
ajudantes gerais.
O contrato tem a dura-
ção de um ano e pode ser 
prorrogado. A assinatura 
ocorrerá dentro de 30 dias, 
após a homologação do 

resultado do certame. Os 
trabalhos devem começar 
em cinco dias após deter-
minação da Secretaria de 
Serviços Públicos (Sesep).
A visita técnica precisa ser 
previamente agendada na 
Secretaria de Serviços Pú-
blicos pelo telefone (12) 
3885-4564. O represen-
tante legal da empresa li-
citante tem até o dia 2 de 
junho para agendar a vis-
toria.
O edital completo pode ser 
retirado das 9h às 16h30, 
na Seção de Licitação, 
mediante a entrega de um 
CD virgem para gravação 
do edital. A Secretaria Mu-
nicipal de Administração 
fica na Avenida Siqueira 
Campos, 44 – Centro. O 
telefone é o (12) 3897-
8176.
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Cinco atletas de Taubaté
disputam mundial pela 
Seleção Brasileira de

Kickboxing

Alunas da Escola do
Trabalho de Taubaté
realizam feira para o

Dia das Mães

Pega-Tudo estará no
Terra dos Ipês 2 em Pinda

Cinco atletas de Taubaté 
embarcam no dia 10 de 
maio para compor a Sele-
ção Brasileira de Kickbo-
xing, que irá disputar o 
mundial da modalidade, 
na Argentina.
Os taubateanos Johnny 
Kabeça, Dayane Cristine, 
Sofia Lizasso, Monique 
Adriane e Bruna Wing es-
tarão no selecionado bra-
sileiro, em Buenos Aires, 
e disputam a competição, 

A partir desta semana, será 
aberta a Feira de Artesana-
to da Escola do Trabalho 
de Taubaté, unidade Jabo-
ticabeiras I, que fica na Av. 
Monte Castelo, 15.
As peças produzidas pe-
las alunas estarão à venda 
e expostas na própria sala 
de aula. A feira permane-
cerá montada das 8h30 às 
21h30 até o dia 12 maio.
Em Patch Aplique podem 
ser encontrados caminhos 
de mesa, jogo americano, 
toalha quadrada e redon-
da, toalhas de lavabo, jo-
gos de banho e panos de 
prato. Feitos em crochê 

A equipe do Pega-Tudo da 
Subprefeitura de Moreira 
César estará no bairro Ter-
ra dos Ipês 2, a partir desta 
semana. 
A coleta será até o dia 19 de 
maio. A Subprefeitura de 
Moreira César orienta que, 
nesta semana, os morado-
res desse bairro coloquem 

que acontece nos dias 13 e 
14 de maio.
A equipe de Taubaté 
vem de dois Campeona-
tos Paulistas, diversos 
eventos de divulgação do  
esporte e tem agenda cheia 
após o mundial. Na volta 
ao Brasil, o time se pre-
para para os próximos tor-
neios.
Agenda
13 e 14/05 – Mundial de 
Kickboxing – Argentina

serão expostos tapetes, 
caminhos de mesa, jogos 
de banheiro, barrados nos 
panos de prato e toalhas.  
De Cartonagem, podem 
ser adquiridas bolsas, 
carteiras, caixas para em-
balagem, caderno de re-
ceitas, agendas, blocos 
de anotações e caixas de 
costuras. Em Decoupage  
haverá peças em técnicas 
em vintage, quadros e cai-
xas.
Estarão expostos tam-
bém caminhos de mesa 
bordados. Do curso de 
Hardanger podem ser 
compradas toalhas e jo-

o entulho de seus quintais 
nas calçadas, afastados  
do muro, para que a equi-
pe da Subprefeitura pos-
sa fazer o recolhimento. 
Não será retirado entulho 
de dentro dos quintais 
ou terrenos particula-
res, apenas das calçadas,  
por isso a  

20/05 – WGP Kickboxing 
37 (o evento será transmi-
tido ao vivo na Fox Sports, 
Canal Combate e Band 
Sports)
27/05 – Paulista de Muay 
Thai
28 /05 – Luta profissional 
de MMA – Johnny Kabeça 
(Rio de Janeiro)
03/06 – Thunder Fight 
MMA – Dayane Cristine, 
Mauro Gomes e André 
Carvalho

gos americanos. Da téc-
nica de tear, haverá gorro,  
cachecol, echarpes e al-
mofadas. Em aplicação de 
macramê, serão vendidas 
toalhas, bolsas e bijuterias.
O objetivo da feira é ofe-
recer opções de presentes 
para o Dia das Mães, que 
será comemorado no dia 
14, segundo domingo de 
maio.
Serviço Feira de Artesa-
nato – Escola do Trabalho 
Jaboticabeiras I
De 8 a 12 de maio
Das 8h30 às 21h30
Endereço: Av. Monte Cas-
telo, 15 – Jaboticabeiras

participação da popula-
ção é de grande impor-
tância. Lembrando que 
o entulho depositado nas 
calçadas fora do perío-
do do Pega-Tudo é pas-
sível de multa. O Pega-
Tudo é um programa de  
recolhimento de entulho 
dos quintais, um aliado 
dos moradores da cidade e,  
atualmente, em especial, do 
distrito de Moreira César.  
A ação combate a proli-
feração de animais peço-
nhentos e colabora para 
exterminar os criadouros 
do mosquito Aedes aegyp-
ti, transmissor da dengue, 
zika vírus e chikungunya. 
O disk-denúncia para 
entulho depositado  
em locais inapropriados 
no distrito de Moreira Cé-
sar é o 3641-2060.

Organização do UB 515 
Brasil Ultra Triathlon

instala iluminação para 
quadra do Sesmaria

Na ultima semana, a orga-
nização do UB515 Brasil 
Ultra Triathlon fez a entre-
ga da reforma do parqui-
nho infantil (doada tam-
bém por eles em 2016) e 
a instalação de iluminação 
da quadra de esportes para 
a comunidade do bairro 
Sesmaria.
Na ocasião, estiveram 
presentes o vice-prefeito 
Jurandir de Oliveira Velo-
so – Pelé, o secretário de 
Esportes e Lazer, Marcelo 
Surcin- Marcelinho Cario-
ca, o secretário adjunto da 
pasta, Richard Ricardo dos 
Santos além da equipe da 
organização do UB 515, 
contando ainda com a pre-
sença do americano Curtis 
Tyler, criador do Ultraman 
havaiano.
“É mais importante dar 
que receber. É fé, família 
e amigos, principalmente, 
investir nas crianças, que 
são o futuro. O playground 
é uma forma dessas crian-
ças crescerem com o foco 
para o que é bom. Elas es-
tão sorrindo e quando há 
sorrisos nos rostos é por-
que há esperança”, decla-
rou Tyler.
O vice-prefeito comparti-

lhou que durante o diálo-
go que teve com Tyler, o 
americano disse que eles 
estão plantando uma se-
mente mas quem colherá 
os frutos é a população 
de Ubatuba. “Estamos à 
disposição para oferecer o 
melhor para a comunidade 
do Sesmaria e para toda a 
cidade. Fiquei emociona-
do de ver alguém de fora 
empenhado em plantar 
essa semente. E temos cer-
teza que vai crescer muito, 
principalmente, investindo 
em iniciativas como esta, 
que tira as crianças da 
rua”, concluiu Pelé.
A comunidade comemo-
rou as melhorias, pois com 
a iluminação agora, os jo-
vens poderão usufruir da 
quadra no período notur-
no.
Tradição
É uma política da organi-
zação da prova empreen-
der ações solidárias pelas 
cidades por onde passa 
oferecendo, anualmente, 
algum pequeno empreen-
dimento como forma de 
gratidão à receptividade 
que o município propor-
ciona – uma espécie de 
contrapartida.

“Apenas chegar e realizar 
a prova é fácil. A gente 
entende que diante da for-
ma que Ubatuba recebe a 
gente, temos obrigação de 
retribuir um pouco o que a 
cidade nos dá. É simples 
mas de coração”, explicou 
um dos organizadores do 
UB515, Alexandre Luna.
O secretário de esportes 
demonstrou sua alegria 
ao ver a revitalização do 
parquinho, iluminação do 
campo e o preenchimento 
com areia da área esbura-
cada. “A criançada brin-
cando, as famílias presen-
tes, a presença do pessoal 
do UB 515 que revitalizou 
o parque. Estamos muito 
felizes com esse trabalho, 
não só da secretaria de 
Esportes mas de todas as 
secretarias da atual gestão 
para que a gente possa, 
realmente, fazer a diferen-
ça”, valorizou Marcelinho 
Carioca.
A prova
A 4ª edição do Erdinger 
Alkoholfrei UB515 Brasil 
Ultra Triathlon, único tria-
thlon da América do Sul na 
distância Ultraman, acon-
tece a partir de sexta-feira, 
5, com largada na avenida 
Iperoig, em Ubatuba.
Durante o percurso, os 28 
triatletas terão de nadar 
10km, pedalar 421km e 
correr 84,4km; a compe-
tição é feita nos mesmos 
moldes do Campeonato 
Mundial, que é realiza-
do há 34 anos na ilha de 
Kailua-Kona, no Havaí 
(EUA). As largadas acon-
tecem sempre às 6h e o 
tempo final para concluir 
cada etapa deste triathlon 
é de 12 horas.


