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A GAzetA dos Municípios

Plantio de 75 mudas
frutíferas no Residencial

Campos do Conde I
de Tremembé

Prefeitura de Taubaté
realiza obras no túnel
do Campos Elíseos 

nesta semana

Feriado em Taubaté
mantém serviços básicos

Pinda: Quinta é dia de feira
orgânica noturna na cidade

Continuando o programa 
de educação e conscienti-
zação ambiental com plan-
tios de árvores em locais 
públicos e entidades do 
Município de Tremembé, 
a Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente realizou 
um ciclo de palestras com 
a Associação de Morado-
res do Residencial Cam-
pos do Conde, explanando 

Nesta semana o túnel do 
bairro Campos Elíseos 
passará por obras de repa-
ro. A Secretaria de Mobili-
dade Urbana trabalha para 
que não haja bloqueio no 
tráfego do acesso. Agentes 
de trânsito estarão no local 

A Prefeitura de Taubaté 
informa que não haverá 
expediente no dia 14 de 
abril (sexta-feira santa), e 
segunda-feira, dia 17 (Fe-
riado de São Benedito). 
Não haverá coleta de lixo 
na sexta-feira. Já os PEVs 
(Pontos de Entrega Volun-
tária) não terão expediente 
na sexta e na segunda-fei-
ra, mas no sábado dia 15 
funcionarão normalmente 
das 7h às 13h. Os serviços 
essenciais à população não 
serão interrompidos:
* Pronto Socorro Munici-

Desde a semana passada, 
quinta-feira é o dia da fei-
ra noturna de produtos or-
gânicos em Pindamonhan-
gaba. Com a novidade, o 
município ganhou mais 
um ponto de vendas dos 
produtos 100% orgânicos, 
produzidos por agriculto-
res locais. A feirinha acon-
tece no Shopping Pátio 
Pinda, das 18 às 21 horas.
Todos os produtores são 
todos de Pindamonhan-
gaba, certificados, e que 
passaram por capacita-
ção desenvolvida pelo 

sobre as benesses da arbo-
rização urbana, metodolo-
gia do plantio manutenção 
da árvore, escolha da espé-
cie correta para a calçada, 
entre outras questões.
Em tal etapa do programa, 
foram plantadas 75 mudas 
de árvores frutíferas divi-
didas entre acerola, caram-
bola, laranja, jabuticaba, 
pitanga, pêssego, e manga.

e painéis luminosos terão 
mensagens de aviso orien-
tando os motoristas.
A intervenção é necessária 
para que uma equipe da 
Secretaria de Obras pos-
sa remover uma grelha de 
ferro que fica sob a galeria 

pal – Adulto – Infantil;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) San 
Marino; * Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA 
24h) Santa Helena;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Cecap;
* Serviço de Verificação 
de Óbito;
* Guarda Municipal;
* Serviço de Cemitério;
* Serviço Funerário Muni-
cipal;
* Serviço de Limpeza Ur-
bana;
* Centro de Referência 

Senar (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural). 
São parceiros da inicia-
tiva a Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
do Departamento de Agri-
cultura, o Sindicato Rural 
e a Apep - Associação de 
Produtores Ecológicos de 
Pindamonhangaba.
Além da feira noturna no 
shopping, a Praça Emílio 
Ribas - conhecida como 
praça da igreja São Bene-
dito - também conta com 
uma feira de orgânicos, to-
das as terças e sextas-fei-

Nas próximas fases do 
projeto de arborização 
urbana, iremos abran-
ger outras áreas públicas 
não ocupadas em outros 
bairros. A Secretaria de  
Agricultura e Meio Am-
biente continuará implan-
tando Pomares Urbanos 
com frutas nativas em lo-
cais selecionais nos bair-
ros da cidade.

pluvial que passa no local. 
A grelha está danificada e 
precisa ser removida para 
não provocar incidentes. 
Uma chapa de aço será 
chumbada, provisoria-
mente, até que a nova peça 
fique pronta.

Especializado para Popu-
lação em Situação de Rua 
(Centro POP) das 8h às 
20h (de domingo a domin-
go);
* Abrigo Institucional para 
População em Situação de 
Rua (24h);
* Mercado Municipal – 
Dia 14 (sexta-feira) das 7h 
às 13h, dDia 15 (sábado) 
das 7h às 14h, dia 16 (do-
mingo) das 7 às 13h e dia 
17 (segunda-feira) das 7 às 
13h;
* Abrigo Temporário – 
Casa Transitória (24h).

ras, das 7 horas ao meio-
dia. O Sindicato Rural 
promove sua feira orgâni-
ca, todas as quartas-feiras, 
no período da noite. 
Os alimentos orgânicos são 
aqueles livres de agrotóxi-
cos e insumos químicos. 
São considerados mais be-
néficos para a saúde, mais 
nutritivos, saborosos, são 
certificados, ajudam o de-
senvolvimento dos peque-
nos agricultores, protegem 
a qualidade da água e do 
solo em seu cultivo, entre 
outras qualidades.
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Miscelânea
Curiosidades

A ganância desenfreada do homem tem matado milhares de espécies e mudando 
o planeta de forma irreversível, mas não é só a natureza que sofre com isso. O 
homem também corre sério risco de deixar de existir. Sabe-se que o aquecimento 
global está acontecendo em ritmo muito acelerado, por causa das atitudes tomadas 
pelo homem. Antes mesmo da metade do Século 21, será impossível viver nos 
continentes que atualmente são habitados e a população migrará para os pólos. 
Porem, os pólos também estão sendo afetados pelo aquecimento global e poderá 
deixar de existir. O habitat, porém, não é o único problema que o ser humano deve 
enfrentar. Com o aquecimento, a agricultura e a pecuária serão cada vez mais 
escassas, matando muitos humanos de fome antes que o final do Século chegue. 
Apesar de catastrófica, muitos cientistas confirmam essas hipóteses e pedem pela 
mudança imediata de hábitos dos homens.
***
Uma das principais causas do desaparecimento de animais é o desmatamento. 
Quando eliminamos as árvores, estamos também eliminando o habitat natural dos 
pássaros, insetos e pequenos mamíferos. Sem ter lugar para viver, essas espécies 
entram em extinção prejudicando também outros animais maiores que se alimen-
tam deles e causando um grande desequilíbrio ecológico. Os cientistas acreditam 
que cerca de cem espécies de animais desaparecem todos os anos por causa do 
desmatamento das florestas. O principal motivo para que o desmatamento ocor-
ra é a falta de planejamento urbano e a busca incontrolável de riqueza que o ser 
humano tem. Só na América do Sul, cerca de quatro milhões de hectares são des-
matados todos os anos. Isso além da extinção de milhares de espécies de animais, 
também causa a extinção de árvores, frutos e flores e aumenta a força de desastres 
ambientais, como tsunami e aquecimento global, prejudicando irreversivelmente 
a natureza e, conseqüentemente, o ser humano. 

Humor

Quando o chefe te pegar dormindo, diga:

1 – Eles me disseram no banco de sangue que isso poderia acontece comigo.
2 – Isso é só um cochilo de quinze minutos pra recuperara as energias, como foi 
ensinado naquele curso de gerenciamento do tempo em que vocês me mandaram 
fazer.
3 – Eu estava imaginando como é a vida de um cego.
4 – Eu não estava dormindo! Eu estava meditando sobre a missão da empresa e 
tentando descobrir um novo paradigma.
5 – Eu estava verificando se meu teclado é resistente à baba.
6 – Eu estava fazendo um exercício altamente especifico de Yoga para aliviar o 
stress do trabalho... Vocês descriminam pessoas que pratica Yoga?
7 – Por que você me interrompeu? Eu estava quase chegando numa solução para 
o nosso maior problema.
8 – A máquina de café está quebrada.
9 – Alguém deve ter posto café descafeinado no pote errado.
10 - ... em nome o Pai, do Filho e do Espírito Santo... Amém!
***
Após saber que o marido havia sofrido um grave acidente, a mulher entra correndo 
no hospital e grita:
- Meu marido! Onde está o meu marido?
O médico logo aparece e diz:
- Não se preocupe minha senhora, da cintura pra baixo, seu marido não sofreu 
nenhum arranhão...
- Que ótimo doutor! E da cintura pra cima?
- Bem minha senhora, essa parte ainda não chegou...

Mensagens

Nos momentos mais graves, use a calma. A vida não pode ser um bom estado de 
luta, mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Não delibere apressada-
mente. As circunstâncias, filhas dos Desígnios Superiores, modificam-nos a expe-
riência minuto a minuto. Evite as lágrimas importunas. O pranto pode complicar 
os enigmas ao invés de resolvê-los. Se você errou desastrosamente, não se pre-
cipite no desespero. O erguimento é a melhor medida para aquele que cai. Tenha 
paciência. Se você não chegar a dominar-se, debalde buscará o entendimento de 
quem não o compreende ainda. Se a questão é excessivamente complexa, espere 
mais um dia ou uma semana a fim de solucioná-la. O tempo não passa em vão. A 
pretexto de defender alguém, não penetre no circulo barulhento. Há pessoas que 
fazem muito ruídos por simples questão de gosto. Seja cometido nas resoluções e 
atitudes. Nos instantes graves, nossa realidade espiritual é mais visível. Em qual-
quer apreciação, abusiva a segundas e terceiras pessoas, tenha cuidado. Em outras 
ocasiões, outras pessoas serão chamadas a fim de se referirem a você. Em hora 
alguma proclamar seus méritos individuais, porque qualquer qualidade excedente 
é muito problemática no quadro de nossas aquisições. Lembre-se de que a virtude 
não é uma voz que fala e sim um poder que irradia.
***
 Ninguém é ruim por completo e as decepções também não são exclusividade de 
algumas pessoas, o melhor é ponderar, relaxar e deixar as mágoas do lado. Perdoar 
ajuda a recuperar o equilíbrio e traz paz interior. Perdoar não significa necessa-
riamente se reconciliar. Significa, antes de tudo, se reconciliar consigo mesmo. 
Se o que vale é recuperar o equilíbrio interior, o perdão pode ser um simples ato 
simbólico, mas fingir que perdoou só para fugir do problema não adianta nada e 
se o orgulho pesar? Lembre-se de que o maior beneficiado pelo perdão será você.

Pensamentos, provérbios e citações

Pesquisas apontam que acordar cedo é sacanagem.
A democracia não é algo que acontece uma vez só na vida.
Não há marcas que o tempo não apaga.
Nem tudo que reluz é ouro.
É fácil ditar regras, difícil é segui-las.
Afligir-se antes do tempo é afligir-se duas vezes.
Quem não tem cão caça com gato.
O amor não se define, apenas sente-se.
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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.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 129, Termo nº 6527
Faço saber que pretendem se casar MATHEUS FERREIRA SCOTTON e 
RHAYSA CRISTINA DA SILVA LAZARIM, aprensentando os documentos ne-
cessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 15 de fevereiro de 1992, de profissão 
técnico em eletrônica, de estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo 
endereço da contraente, filho de HELIO RICARDO SCOTTON, de 52 anos, 
nascido na data de 3 de janeiro de 1965, residente e domiciliado em Taubaté/SP, 
natural de Rio Claro/SP e de ANDRÉIA FERREIRA SCOTTON, de 49 anos, 
nascida na data de 30 de novembro de 1967, residente e domiciliada em Tauba-
té/SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natural de São Paulo - SP, nascida em 29 de 
fevereiro de 1992, de profissão nutricionista, de estado civil solteira, residente 
e domiciliada na Rua Antenor Vargas, nº 271, Jardim dos Eucaliptos, nesta ci-
dade, filha de DIOGENES LAZARIM FILHO, de 63 anos, nascido na data de 
8 de setembro de 1953 e de ELAINE CRISTINA DA SILVA LAZARIM, de 52 
anos, nascida na data de 26 de junho de 1964, residentes e domiciliados em Tre-
membé/SP, naturais de Tremembé/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. 

Livro D- 24, FLS. nº 129, Termo nº 6526
Faço saber que pretendem se casar PAULO JOSÉ DA COSTA e MARIA DA 
CONCEIÇÃO PINHEIRO, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Guaratinga - BA, nascido em 27 de junho de 1968, de profissão autônomo, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço da contraente, 
filho de JOSÉ LÁZARO DA COSTA, falecido em Santo Antonio do Jacinto/
MG na data de 8 de março de 1989 e de RITA ALVES DE ALMEIDA, de  82 
anos, nascida na data de 1 de outubro de 1934, residente e domiciliada em Santo 
Antonio do Jacinto/MG, natural de Santo Antonio do Jacinto/MG. Ela é natural 
de Santo Antônio do Jacinto - MG, nascida em 7 de dezembro de 1977, de pro-
fissão empregada doméstica, de estado civil solteira, residente e domiciliada Rua 
Esperança, nº 111, Nova Vida, Chácara Canaã, nesta cidade, filha de ADELICIA 
PINHEIRO REAL, de 66 anos, nascida na data de 30 de maio de 1950, residente 
e domiciliada em Santo Antonio do Jacinto/MG, natural de Santo Antonio do 
Jacinto/MG. 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. 

Livro D- 24, FLS. nº 130, Termo nº 6528
Faço saber que pretendem se casar OTHON APARECIDO COUTO MONTEI-
RO DOS SANTOS e QUELE CRISTINA SANTOS SILVA, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código 
Civil Brasileiro. Ele é natural de Pindamonhangaba - SP, nascido em 27 de junho 
de 1986, de profissão soldador, de estado civil solteiro, residente e domiciliado 
na Rua Nicolau Couto Ruiz, nº 170, Retiro Feliz, filho de EXPEDITO VICEN-
TE DOS SANTOS, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Cam-
pos do Jordão/SP e de REGINA CELIA COUTO MONTEIRO DOS SANTOS, 
residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de São Paulo/SP. Ela é natural 
de Ilhéus - BA, nascida em 11 de setembro de 1992, de profissão do lar, de estado 
civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha 
de IVANETE SANTOS SILVA, residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural 
de Ilhéus/BA. 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.

Relação de Vagas – Balcão de 
Empregos de Taubaté

AJUDANTE DE MARCENEIRO
CONFEITEIRO
CAMAREIRA
MAITRE
CARPINTEIRO
COPEIRA
COZINHEIRO – EXP. EM REDE 
HOTELEIRA
ESTAMPADOR – COM EXPERI-
ÊNCIA
GARÇON
GERENTE DE RESTAURANTE
MECÂNICO DE EMPILHADEIRA
MEIO OFICIAL DE COZINHA
PIZZAIOLO
TÉCNICO DE AR CONDICIONA-
DO AUTOMOTIVO
SERRALHEIRO DE ALUMINIO
TÉCNICO EM ELETRÔNICA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
TÉCNICO DE P.A.B.X.
TÉCNICO ÓTICO
TUTOR – CURSO DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA
TUTOR – CURSO DE ESTÉTICA E 
EMBELEZAMENTO PESSOAL
PROMOTORA DE VENDAS
MARCENEIRO
MECÂNICO DE AUTOS
SERRALHEIRO INDUSTRIAL
OVERLOQUISTA

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA CADASTRO:

* RG E CPF (OU CNH);

* COMPROVANTE DE ENDERE-
ÇO;

* CARTEIRA DE TRABALHO.

ENDEREÇO DO BALCÃO DE EM-
PREGOS

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

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 29/03/2017 e 29/03/2017.

Livro D- 24, FLS. nº 126, Termo nº 6520
Faço saber que pretendem se casar JHONATAN WELLINGTON DA SILVA 
e RAFAELLA DE TOLEDO MACHADO, aprensentando os documentos ne-
cessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 23 de fevereiro de 1997, de profissão 
controlador de acesso, de estado civil solteiro, residente e domiciliado Rua José 
Benedito de Alvarenga Filho, nº 97, dos Guedes, nesta cidade, filho de ROBER-
TO DA SILVA, 42 anos, nascido na data de 4 de setembro de 1974, residente e 
domiciliado Tremembé/SP, natural de Ubatuba/SP e de ROSELI DOS SANTOS 
DA SILVA, falecida em Taubaté/SP na data de 2 de agosto de 2001. Ela é natural 
de Taubaté - SP, nascida em 18 de julho de 1996, de profissão auxiliar técnica, 
de estado civil solteira, residente e domiciliada Rua Doutor Álvaro Braga, nº 
151, Esplanada Santa Terezinha, Taubaté/SP, filha de ALESSANDRO JORGE 
MACHADO, 42 anos, nascido na data de 23 de abril de 1974, residente e domi-
ciliado Tremembé/SP, natural de Lorena/SP e de SABRINA DE TOLEDO, 38 
anos, nascida na data de 19 de agosto de 1978, residente e domiciliada Taubaté/
SP, natural de Paraisópolis/MG. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia 
para a imprensa local desta cidade. 

Tremembé, 10 de abril de 2017. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT
DE TAUBATÉ

AUXILIAR DE LOGÍSTICA 
(PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA)
AUXILIAR DE COZINHA 
(PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA)
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 
(PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA)
BORDADEIRA
AUXILIAR DE MECÂNICO DE 
MOTOCICLETA
MENSAGEIRO (PARA ONG)

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA 
CADASTRO
-RG -CPF -CARTEIRA DE TRABALHO 
-NÚMERO DO PIS

ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária Velha
TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: SE-
GUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08H ÀS 
17H
Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o interesse em cadas-
trar vagas abertas  entrar em contato pelo 
e-mail: taubatepatvagas@gmail.com

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Licitação na modali-
dade CONVITE nº 05/2017, Processo nº 18/2017, para Contratação de Empresa para realização das 
fetividades do Arraial da Gente. Abertura da Sessão Pública dia 20/04/2017 às 08:30 horas. Os in-
teressados poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, na sede da Prefeitura Municipal até o 
dia 19/04/2017, 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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Munícipes conquistam novo 
espaço para exercícios, na 

reinauguração da Academia 
Municipal de Ginástica e 

Musculação em Paraibuna

A Prefeitura de Paraibuna, 
por intermédio do seu De-
partamento de Esportes, 
reinaugurou a Academia 
Municipal de Musculação 
e Ginástica, na manhã des-
ta segunda-feira (03), na 
Rua Coronel Nabor No-
gueira Santos, local onde 
funcionava o auditório da 
Diretoria de Educação, 
após uma ampla reforma 
e melhorias realizadas no 
prédio.
     O evento aconteceu por 
volta das 7h30 e contou 
com a presença de alunos, 
professores de educação 
física da Prefeitura e auto-
ridades municipais, dentre 
elas o prefeito do municí-
pio, Victor Miranda, que 
em seu discurso de reaber-
tura das atividades exaltou 
a importância das novas 
instalações da academia, 
como também a economia 
que será proporcionada 
aos cofres públicos com 
a utilização de um prédio 
próprio, visto que o antigo 
local de treinamento, loca-
lizado ao lado do Banco 
Santander, era alugado.
     O senhor José Camargo, 
68 anos, é um dos benefi-
ciários da academia; se-
gundo ele, o novo espaço 

ficou muito bonito. “As 
novas instalações ficaram 
excelentes! Só tenho de 
agradecer pela oportuni-
dade de fazer minha ginás-
tica com tranquilidade e a 
segurança de contar com a 
atenção dos profissionais 
de educação física, que 
são sempre prestativos e 
nos orientam muito bem”, 
afirma.
     De acordo com o De-
partamento Municipal de 
Esportes, vinculado à Di-
retoria de Educação de 
Paraibuna, o novo espaço 
recebeu o nome de Hélio 
de Paula “Zulu”, falecido 
em 2015, o qual foi um 
importante defensor do 
esporte paraibunense, res-
ponsável pela equipe mas-
culina de basquete. Zulu, 
como era carinhosamente 
chamado, também foi pro-
fessor do Instituto Santo 
Antônio por muitos anos, 
onde realizava o trabalho 
de iniciação esportiva para 
crianças do município.
     Segundo Everton 
William Cassiano de Sou-
za “Ratão”, responsável 
pelo Setor de Esportes da 
Prefeitura, o novo espa-
ço representa uma grande 
conquista à população pa-

raibunense. “Os frequen-
tadores da nova academia 
agora contam com uma 
melhor infraestrutura, uma 
vez que conseguimos am-
pliar o número de apare-
lhos, por conta da doação 
de equipamentos de mus-
culação e ginástica feitos 
por um empresário de São 
José dos Campos, o qual 
recebeu os agradecimen-
tos do Governo Municipal, 
em nome de todos os usu-
ários do espaço”, ressalta 
Everton.
     Ainda de acordo com 
Everton William, a nova 
academia terá seu horário 
de atendimento estendi-
do em duas horas diárias, 
aumentando também o pú-
blico a ser atendido, com 
regras a serem cumpridas 
pelos usuários da acade-
mia. Outra novidade é o 
acompanhamento da fi-
sioterapeuta de Paraibuna, 
Júlia Reis, que prestará um 
atendimento voluntário e 
gratuito aos alunos - uma 
vez por semana - sem ne-
nhum custo para a Prefei-
tura.     Os treinamentos na 
Academia Municipal são 
gratuitos e podem ser rea-
lizados de segunda a sex-
ta-feira, conforme os ho-
rários abaixo: De segunda 
a sexta, das 08h às 12h e 
das 14h às 20h; Segundas, 
quartas e sextas, a partir 
das 06h30.
     Para saber como se 
inscrever e participar das 
atividades na Academia 
Municipal, entre em con-
tato na própria academia 
ou ligue para o telefone: 
3974-2100.

Prefeitura de Tremembé 
abre concorrência

pública para Box do 
Mercado Municipal

CONCORRÊNCIA PÚ-
BLICA N° 02/2017
PROCESSO INTERNO 
Nº 1.254/2017
EDITAL
A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé, com sede na Rua 
Sete de Setembro, 701 
– Centro – CEP: 12.120-
000 – Tremembé–SP, 
inscrita no CNPJ sob nº 
46.638.714/0001-20, por 
intermédio da Comissão 
Permanente de Licitação, 
constituída através da Por-
taria nº 6.779 de 15 de fe-
vereiro de 2017, torna pú-
blico aos interessados que  
fará realizar, licitação 
sob a modalidade CON-
CORRÊNCIA, do tipo 
MAIOR OFERTA, sobre 
a taxa mensal de ocupa-
ção que tem como objeto 
a outorga de permissão 
de uso onerosa de espa-
ço físico (Box) do Mer-

cado Municipal Vergílio 
Tirelli Neto (Giló), con-
forme especificações e  
condições constantes deste 
edital e seus anexos, a ser 
regida pela Lei Orgânica 
Municipal, Lei Municipal 
nº 4.061 de 20 de junho 
de 2014, Lei nº. 8.666/93 
de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores, e 
demais normas legais fe-
derais, estaduais e munici-
pais vigentes.
1. DAS DATAS, LOCAIS 
E HORÁRIOS.
1.1. – Os envelopes com 
a documentação para ha-
bilitação e proposta co-
mercial deverão ser en-
tregues até as 09h15min 
do dia 10/04/2017, na 
sala da Diretoria de  
Licitações e Contratos, 
localizada no piso supe-
rior do Paço Municipal. 
A abertura dos envelopes 
dar-se-á no mesmo dia, às 

09h30min na sala da Dire-
toria de Licitações e Con-
tratos, localizada no piso 
superior do Paço Munici-
pal, no endereço descrito 
no preâmbulo deste edital.
2. Cópia deste Edital e 
seu(s) Anexo(s) ficarão à 
disposição no site www.
tremembe.sp.gov.br/lici-
tacoes, bem como infor-
mações e esclarecimentos 
sobre a presente licitação 
serão prestadas pela Prefei-
tura Municipal da Estância 
Turística de Tremembé,  
Rua Sete de Setembro, 
701 – Centro – Tremem-
bé – São Paulo, de segun-
da a sexta-feira, durante 
o horário de expediente, 
das 08:00 às 11:30 ho-
ras e das 13:30 às 17:00 
horas, ou pelo telefone 
(0xx12) 3607-1000, ra-
mal 1013 ou pelo e-mail  
licitacoes@tremembe.sp.
gov.br.

Prefeitura faz serviço 
de reparos em ruas, 
limpeza nas praias e 

drenagem no Jetuba e 
Golfinho em Caraguá

Manutenção de ruas, lim-
peza de praias e drenagem 
de canais estão sendo rea-
lizadas em diversos pontos 
da cidade por funcionários 
da Secretaria de Serviços 
Públicos (Sesep).
O trabalho preventivo de 
desassoreamento de va-
las prossegue em toda a 
cidade. Na região Norte, 
as valas de drenagem do 
bairro Jetuba, passaram 
por limpeza durante toda 

a semana. No bairro Gol-
finho, região Sul, a Sesep 
também faz a limpeza das 
valas para evitar transbor-
damento durante os dias 
de chuva.
Por causa dos feriados no 
mês de abril, a Sesep in-
tensificou a limpeza nas 
praias da cidade. Equipes 
de garis e roçadeiras es-
tão em diversos pontos da 
orla, desde o Porto Novo 
até a região do Camaro-

eiro. Outras equipes de 
limpeza atuam na Prainha, 
Martim de Sá, Cocanha e 
Tabatinga. Todas as praias 
da cidade serão limpas du-
rante os próximos dias.
Na Rua Sebastião Nepo-
muceno, no bairro Suma-
ré, região central, a Sesep 
faz uma ação importante 
de rebaixamento da via e 
reparos na tubulação. Até 
o final da semana, a equi-
pe fará o reassentamento 
dos bloquetes que foram 
retirados para os serviços.
Na região Sul, a Rua Emí-
lio Marcondes Ribas, no 
Perequê Mirim, está re-
cebendo serviços de nive-
lamento e cascalhamento 
com bica corrida. A mes-
ma melhoria está sendo 
levada para a Rua Olím-
pia Inácia de Moraes, no 
Travessão. Até amanhã, 
o trabalho nas vias estará 
encerrado.
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INDOMIT 2017 – São Bento no pódio
O mês de abril começou com o frescor do outono e clima de confraternização: no 
dia 1º tivemos a quarta edição do Pedra do Baú INDOMIT Ultra Trail, sendo esta 
a terceira em nosso município. Foram quase seiscentos atletas superando seus pró-
prios limites em busca do tão sonhado pódio. Por se tratar de uma corrida interna-
cional, muitos atletas de elite já consideram esta prova um dos principais eventos de 
montanha do Brasil por conceder 3 pontos para o UTMB – Ultra TrailMont Blanc, 
corrida que acontece nos alpes franceses em área com perfil topográfico semelhante 
ao do nosso percurso de 50km.
Parabenizamos a todos os corredores pela disciplina, persistência e coragem. Desde 
aqueles que simplesmente conseguiram finalizar a prova, até aos que não subiram 
ainda ao pódio, mas superaram suas próprias marcas anteriores.
Segue abaixo a listagem de atletas sambentistas que se destacaram nesta edição 
nos quatro percursos. Para verificar o resultado completo, basta acessar a página 
www.cronoserv.com.br/resultados, com a relação de todos os atletas por percurso 
e modalidade.

Por Jane Soldtner

Ceu das Artes está com
inscrições abertas para

oficinas gratuitas em Pinda

O Centro de Esportes 
Unificado - Ceu das Ar-
tes está com inscrições 
abertas para oficinas gra-
tuitas. São mais de 10 mo-
dalidades entre artesanato, 

canto, dança de rua, circo, 
fanfarra, RG Jogos, teatro, 
entre outras. Cada oficina 
conta com cerca de 20 va-
gas, ou seja, são mais de 
250 vagas oferecidas. As 

aulas são realizadas em 
dias e horários de acor-
do com cada modalidade. 
Serão formadas turmas 
de segunda a sexta-feira, 
nos períodos da manhã, 
tarde e noite. Para partici-
par, basta se inscrever no 
Ceu das Artes, localizado 
entre o Liberdade e Vale 
das Acácias, em Moreira 
César. Para a inscrição é 
preciso apresentar CPF e 
RG e, se o aluno for me-
nor de idade, precisa estar 
acompanhado de seus pais 
ou responsáveis. Mais in-
formações poderão ser ob-
tidas pelo tel.: 3637-1715.

Prefeitura de Pinda finaliza 
obras de galerias pela cidade

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Serviços 
Públicos, com apoio da 
Subprefeitura de Moreira 
César, está realizando um 
levantamento de todas as 
obras de galerias, que fica-
ram inacabadas, na cidade. 

A intenção é finalizar os 
serviços, beneficiando os 
moradores do entorno des-
sas obras.
Nesta semana, as obras 
de galeria de águas plu-
viais do Mantiqueira fo-
ram retomadas. A equipe 
da Prefeitura está no final 

do bairro, para concluir a 
galeria, que contará com 
rede de águas pluviais e 
bocas de lobo. As obras 
foram iniciadas pelas ruas 
34, 36 e 45 e irão abranger 
toda a extensão final do 
bairro, já na divisa com a 
área verde.
A obra estava incompleta 
e causando muitos trans-
tornos para os moradores 
daquela região. Com a fi-
nalização do serviço, será 
melhorada a condição de 
mobilidade e acessibilida-
de da população, além da 
finalidade da galeria, que é 
acabar com as enchentes e 
alagamentos causados por 
chuvas intensas. 

Trânsito muda no
sábado para desfile
cívico em Caçapava

O trânsito de Caçapava 
ficará alterado na região 
central até o início da tar-
de, no dia 8 de abril, para 
o desfile cívico em come-
moração aos 162 de eman-
cipação política.
A Prefeitura de Caçapava 
recomenda atenção, prin-
cipalmente, aos motoristas 
que precisam passar pelas 
ruas e avenidas abaixo, 
das 7h às 13h.
Ficarão interditadas às 
ruas e avenidas:
- Avenida Coronel Alcân-
tara, entre a Rua Cônego 
Rodovalho e a Rua José 

Bonifácio;
- Avenida Coronel Mano-
el Inocêncio, entre a Rua 
Marquês do Herval e a 
Avenida Coronel Alcânta-
ra;
- Rua Coronel José Gui-
marães, entre a Rua Cône-
go Rodovalho e a Travessa 
Francisco Emídyo Pereira;
- Rua 14 de Abril, entre a 
Rua Cônego Rodovalho e 
a Rua Prudente de Morais;
- Travessa Francisco Emí-
dyo Pereira, entre a Aveni-
da Coronel Alcântara e a 
Praça da Bandeira;
- Ruas no entorno da Praça 

da Bandeira.
- Rua 13 de Maio, entre a 
Avenida Coronel Alcân-
tara e o calçadão da Rua 
Sete de Setembro.
Em virtude da interdição 
da Rua 13 de Maio, entre 
a Avenida Coronel Alcân-
tara e o calçadão da Rua 
Sete Setembro, os veí-
culos que se deslocarem 
pela Rua 13 de Maio serão 
desviados para a Rua Sete 
de Setembro, sentido cal-
çadão – Travessa Doutor 
Freitas. Por esse motivo, 
o fluxo de veículos na Rua 
Sete de Setembro será in-
vertido.
Já os ônibus que circulam 
pela Avenida Coronel Al-
cântara, entre a Rua Cô-
nego Rodovalho e a Rua 
José Bonifácio, serão des-
viados para a Rua Cônego 
Rodovalho.
Os agentes de trânsito fa-
rão o bloqueio e ajudarão 
a orientar os motoristas e 
pedestres.

Prefeitura de Ilhabela realiza 
Oficina de Ovos de Páscoa

A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio de uma parce-
ria entre o Fundo Social 
de Solidariedade e a Se-
cretaria Municipal de De-
senvolvimento Social de 
Ilhabela, realizou no últi-
mo sábado, uma oficina de 
ovos de páscoa, no Centro 
de Referência de Assis-
tência Social – CRAS, na 

Barra Velha.
O workshop contou com 
quatro turmas, em aulas 
com duas horas de dura-
ção. No período, as 38 alu-
nas que participaram da 
oficina, aprenderam com 
a professora Selma Silva a 
confeccionar ovos de pás-
coa, bombons e trufas com 
diversos recheios.

“É muito gratifican-
te ver os olhos des-
sas mulheres brilhando  
depois que terminam de 
confeccionar os ovos e 
percebem que são capa-
zes de fazer perfeitinho. 
Depois deste aprendizado, 
elas podem fazer os qui-
tutes tanto para a família 
como para vender, garan-
tindo uma renda extra”, 
disse a presidente do Fun-
do Social, Júlia Tenório.
No final da oficina, 
as alunas receberam 
certificado e um kit  
com forminhas para conti-
nuar a produção dos ovos 
em casa. Os chocolates 
produzidos durante o cur-
so serão doados à Casa da 
Criança de Ilhabela.

Time do Emprego abre inscrições em Pindamonhangaba
O Time do Emprego, pro-
grama estadual coorde-
nado pela Secretaria do 
Emprego e Relações do 
Trabalho (SERT), em par-
ceria com a Prefeitura Mu-
nicipal de Pindamonhan-
gaba, abre inscrições para 
formação de uma nova tur-
ma em Pindamonhangaba. 
São 30 vagas disponibili-
zadas para maiores de 16 
anos que estão à procura 
de capacitação na busca de 
oportunidades no mercado 
de trabalho.

Os interessados podem se 
inscrever até 17 de abril, 
no Posto de Atendimento 
ao Trabalhador – PAT, que 
fica na Avenida Albuquer-
que Lins, 138. O atendi-
mento é realizado de se-
gunda a sexta-feira, das 8h 
às 16h. É necessário apre-
sentar CPF, RG, carteira 
de trabalho e número do 
Programa de Integração 
Social (PIS) – caso pos-
sua. O início desta turma 
será em 25 de abril, às 8 
horas, no PAT.

Time do Emprego
O Time do Emprego é um 
programa para orientar 
e preparar o trabalhador 
na busca de um empre-
go compatível com seus 
interesses, habilidades e 
qualificação profissional. 
Os participantes formam 
um “time”, um grupo, para 
troca de experiências e 
procura conjunta por em-
prego ou ocupação. Du-
rante esses encontros, eles 
recebem orientações sobre 
elaboração de currículo e 

preparação para entrevis-
tas de emprego, são incen-
tivados a conhecerem a si 
mesmos e suas habilidades 
e competências e estabele-
cem metas de trabalho e 
de vida – para que tenham 
sucesso na busca por uma 
colocação no mercado de 
trabalho. O conteúdo do 
Time do Emprego é desen-
volvido durante 12 encon-
tros (uma ou duas vezes 
por semana), de três horas 
cada um, com grupos de 
20 a 30 pessoas.


