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A GAzetA dos Municípios

Eleição dos membros 
do Conselho Municipal 
de Saúde em Tremembé

Unidades de Saúde
recebem campanha de 
atualização de vacinas

em Caraguatatuba

Desfile de 7 de Setembro
reúne mais de 10 mil 

pessoas em Caçapava

Abertas inscrições para o
Conselho Municipal de

Educação em Caraguatatuba

Considerando a Lei 
Municipal nº 2.386 de 
07/05/1997, alterada pela 
Lei nº 2.443 de 21/08/1998 
e pela Lei nº 3.277 de 
18/10/2007, convidamos 
os trabalhadores de saúde 
da área pública e privada 
para participar da escolha 
dos membros do Conse-
lho Municipal de Saúde do 
segmento trabalhador de 
saúde que estejam cadas-

A Prefeitura de Caragua-
tatuba realiza até dia 22 
de setembro a campanha 
de atualização de cader-
neta de vacinação em to-
das Unidades Básicas de 
Saúde (UBS’s), sempre 
das 8h às 17h. Segundo a 
Secretaria de Saúde, no sá-
bado (16/9) haverá o “Dia 
D”, com um grande muti-
rão de imunização. Todas 
as vacinas da caderneta 
estarão disponíveis para 
aplicação. O público alvo 
para a mobilização são 
crianças e adolescentes até 

O público lotou as ruas do 
centro da cidade para as-
sistir ao desfile do Dia da 
Independência na última 
quinta-feira (7). Segundo 
a Secretaria de Defesa e 
Mobilidade Urbana mais 
de 10 mil pessoas compa-
receram ao evento.
A solenidade começou às 
8h30 com o Hasteamento 
das Bandeiras, na Praça 
da Bandeira. O desfile cí-
vico-militar teve início às 
9h com a participação das 
escolas do município, da 
Banda BAMAC (Banda 
Marcial de Caçapava), ór-
gãos de segurança pública, 
cavaleiros, moto clube e 
instituições da cidade. Ao 

Entre os dias 12 a 15 deste 
mês estão abertas as ins-
crições para o Conselho 
Municipal de Educação 
de Caraguatatuba. Pode-
rão participar agentes ad-
ministrativos, inspetores 
de alunos, professores em 
exercício, auxiliares de 
desenvolvimento infantil, 
agentes de apoio escolar 
e representantes dos se-
guintes segmentos: pais 
ou responsáveis da rede 
municipal, estadual, fede-

trados no Cadastro Nacio-
nal de Estabelecimentos 
de Saúde – CNES, e infor-
mando que:
Todos os trabalhadores da 
área de saúde poderão vo-
tar e ser votado;
O segmento trabalhador 
de saúde possui 06 vagas 
de representação sendo 03 
titulares e 03 suplentes;
As fichas de inscrições 
com os nomes dos candi-

15 anos de idade.  A ação 
será realizada em todo o 
país, segundo determina-
ção do Ministério da Saú-
de. Aproximadamente 130 
funcionários estarão en-
volvidos nessa iniciativa.
De acordo com o secre-
tário de Saúde, Amauri 
Toledo, essa ação é funda-
mental para garantir a saú-
de da população. “Agora 
é a hora de vacinar. Não 
existe desculpa dessa 
vez, porque vamos abrir a 
oportunidade para que os 
pais levem seus filhos para 

todo, três mil pessoas pas-
saram pela avenida.
O prefeito, Fernando Cid 
Diniz Borges, que já pres-
tou serviço como coronel 
do Exército Brasileiro, é 
quem abriu o desfile mili-
tar. Acompanhado da ban-
da do Exército foi recebi-
do com grande entusiasmo 
e aplausos da população 
caçapavense.
O ápice do evento foi à 
apresentação das três For-
ças Armadas do Brasil 
pela primeira vez na ci-
dade. Oficiais e praças da 
12ª Brigada de Infantaria 
Leve Aeromóvel (Exérci-
to Brasileiro), marinheiros 
do 8º Distrito Naval (Ma-

ral ou particular; segmen-
to das associações, coope-
rativas, clubes de serviços 
ou movimentos comunitá-
rios sediados no municí-
pio. Todos os interessados 
em participar do processo 
eleitoral seja como can-
didato ou eleitor deverão 
inscrever-se mediante pre-
enchimento das fichas no 
endereço eletrônico: ht-
tps://goo.gl/ZHb1eT.
Para o candidato, a ins-
crição será efetivada e 

datos deverão ser enviadas 
até o dia 15/09/2017, às 
10h na sala da Secretaria, 
no Centro de Saúde de 
Tremembé;
A eleição do representante 
esta prevista para o perío-
do de 25 a 29/09/2017 às 
15h na sala do Conselho 
Municipal de Saúde, no 
Centro de Saúde de Tre-
membé; A sua participa-
ção é muito importante.

a vacinação durante um 
sábado, no “Dia D”. Esse 
é o meio de prevenir di-
versas doenças”, afirmou 
o secretário.
Além disso, haverá o re-
forço da vacinação contra 
a meningite e o HPV. A va-
cina contra HPV pode ser 
aplicada em meninas entre 
9 e 14 anos, meninos en-
tre 11 e 14 anos e homens 
ou mulheres que sejam 
portadores de HIV/AIDS. 
Receberão a vacina contra 
a meningite crianças com 
idade entre 12 e 13 anos.

rinha do Brasil) e cadetes 
da Academia Militar das 
Agulhas Negras (Exército 
Brasileiro) desfilaram pela 
avenida, além dos alunos 
da Escola de Especialistas 
de Aeronáutica (Força Aé-
rea Brasileira) que fizeram 
uma demonstração de or-
dem unida sem comando 
para os presentes.
O desfile foi organizado 
pela Prefeitura de Caça-
pava, por meio das se-
cretarias de Educação e 
Cultura Esporte e Lazer, 
com o apoio da Secretaria 
de Saúde, Defesa Civil, 
Fiscalização de Trânsito, 
Guarda Civil Municipal e 
Polícia Militar.

finalizada após a compro-
vação do segmento o qual 
pertence e com a entrega 
das cópias dos documen-
tos exigidos. Como eleitor 
também é preciso atestar 
a qual categoria pertence 
e apresentar documen-
to oficial com foto no dia 
da votação. A eleição será 
no dia 19 de setembro, às 
19h30, na EMEF Dr. Car-
los de Almeida Rodrigues, 
na Avenida Pernambuco, 
1.101, no bairro Indaiá.
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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

Pelo dia que você nasceu, o que você é?

Dia 1... Exigente
Dia 2... Teimoso (a)
Dia 3... Perfeccionista
Dia 4... Divertido (a)
Dia 5... Tolerante
Dia 6... Apaixonado (a)
Dia 7... Desconfiado (a)
Dia 8... Romântico (a)
Dia 9... Calmo (a)
Dia 10... Hilário (a)
Dia 11... Sonhador (a)
Dia 12... Simpático (a)
Dia 13... Ciumento (a)
Dia 14... Paquerador (a)
Dia 15... Impaciente
Dia 16... Corajoso (a)
Dia 17... Carinhoso (a)
Dia 18... Simples
Dia 19... Sincero (a)
Dia 20... Esquecido (a)
Dia 21... Tímido (a)
Dia 22... Caprichoso (a)
Dia 23... Vaidoso (a)
Dia 24... Lutador (a)
Dia 25... Observador (a)
Dia 26... Desastroso (a)
Dia 27... Amável 
Dia 28... Criativo (a)
Dia 29... Líder
Dia 30... Namorador (a)
Dia 31... Dominador

Humor

A professora, após a lição, solicita para que três alunos façam uma frase 
que tenha as seguintes palavras: com certeza.
A riquinha da classe, faz a seguinte frase: Hoje o nosso motorista me 
trouxe à escola de BMW, com certeza a nossa Mercedes está na revisão.
A aluna que pertence à classe média, faz a seguinte frase: Mamãe, hoje, 
preparou o nosso café da manhã, com certeza a nossa empregada está de 
folga.
O aluno pobrezinho da classe, faz a seguinte frase: Ontem à noite vovô 
pegou o jornal e foi ao banheiro, com certeza ele foi fazer outra coisa 
porque ele não sabe ler.

Mensagens

Não perca a tua fé. Ainda que os teus pés estejam sangrando, siga em 
frente, erguendo-se por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalhe. 
Esforça-te no bem e espere com paciência. Tudo passa e tudo se renova 
na Terra, mas o que vem do Céu permanecerá. De todos os infelizes, os 
mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, 
porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. 
Eleve seu olhar e caminhe. Lute e sirva. Aprenda e adianta-se. Brilha a 
alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te atormente o 
ideal aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a mente. Não te 
esqueça, porém, que amanhã será um novo dia.
***
A dor alheia pode servir de exemplo a quem enfrenta dificuldades sérias. 
Se esse for o seu caso, observe que outras pessoas têm resistência e a 
sua luta lhe dará melhor noção das próprias dificuldades, passando a não 
considerá-las difíceis e insolúveis. Avançando mais, imagine-se livre de 
sofrimentos e problemas, o que trará um grande alívio. Para ter forças de 
assim fazer. Acredite-se com sorte, com tempo a seu favor, com saúde e 
uma grande perfeição divina. O tamanho do buraco é que faz o medo e a 
providência para nele cair.

Pensamentos, provérbios e citações

Herege não é quem morre na fogueira, herege é quem a acende.
É admirável quanto pode ser feito se não pararmos de fazer.
Os que mais falam, pouco fazem de bom.
A ausência aumenta o amor e a presença o fortalece.
Os erros são mais proveitosos quando nos educam.
Sempre mire os objetivos e esqueça o sucesso.
Nunca pare de sonhar, pois o sonho pode se tornar realidade.
O pensamento é escravo da vida e a vida é o bobo do tempo.
Mas vale um pássaro na mão do que dois voando.
A memória é o cofre da história.

Campanha de Vacinação 
Anti-Rábica em

Santo Antônio do Pinhal
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO  
CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO MUNICÍPIO REFERENTE  

AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2017

Em atendimento ao artigo 9º, parágrafo 4º, da Lei Complementar nº 101, 
de 04 de maio de 2000, a Câmara Municipal de Monteiro Lobato e a 
Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa, torna pública a con-
vocação para que o Executivo Municipal demonstre e avalie o cumprimento 
das metas fiscais do Município referente ao Segundo Quadrimestre de 2017, 
em AUDIÊNCIA PÚBLICA que será realizada, a partir das 18 horas do dia 
28 de setembro de 2017, na Câmara Municipal, convidando os interessados 
e a população do município.

Vereador Ailton Rodolfo Martins - Presidente da Câmara
Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa - 1ª Secretária

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão N°041/2017. Objeto: Registro 
de Preços para aquisição futura e parcelada de Medicamentos III. Data da 
realização: 25/09/2017 às 10h00min - Início do credenciamento. Local da 
realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, 
Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Lici-
tações ou retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão N° 048/2017. Objeto: Registro 
de Preços para aquisição futura e parcelada de Equipamentos Permanen-
tes para o CAPS I. Poderão participar deste pregão apenas Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte conforme Artigo 47, § 1º da Lei 123/2006.  
Data da realização: 26/09/2017 às 10h00min - Início do credenciamento. 
Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 
nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor 
de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão N°049/2017. Objeto: Registro 
de Preços para aquisição futura e parcelada de Urnas Funerárias. Pode-
rão participar deste pregão apenas Microempresas e Empresas de Peque-
no Porte conforme Artigo 47, § 1º da Lei 123/2006.  Data da realização: 
27/09/2017 às 10h00min - Início do credenciamento. Local da realização: 
Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Po-
tim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou 
retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

Termo de Retificação de Edital:
Processo Adm. nº 182/2017 – Pregão nº 046/2017 – Edital nº 058/2017
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de 
programas de informática.
Sobre a Conversão de Bases de Dados. Os dados que compõem as bases 
de informações do exercício atual deverão ser convertidos para a nova 
estrutura de dados proposta pelo licitante que for vencedor do certame. A 
Prefeitura não fornecerá as estruturas dos dados a serem convertidos. O 
licitante vencedor deverá realizar engenharia reversa para obter os dados 
a partir das bases atuais que são utilizadas. Esses dados serão disponibi-
lizados imediatamente após a assinatura de contrato ou a critério da con-
tratante.
Tendo em vista a necessidade de alteração do Edital, referente a Cláusula 
11 – a), onde menciona o prazo máximo para conversão de todos os dados 
dos sistemas a serem implantados é de 30 dias, bem como na Cláusula 
Terceira da Minuta do Contrato, segue novo cronograma de prazos para 
conversão:
Software para gerenciamento e exec. da contabilidade (exerc. atual) ......... 
60 dias;
Software para gerenciamento e exec. da contabilidade (exerc. anteriores) 
......... 120 dias; Software para folha de pagamento....... 60 dias; Software 
para almoxarifado...... 60 dias; Software Controle Patrimonial..... 90 dias; 
Software Compras e Licitações...... 90 dias; Software Protocolo.... 60 dias; 
Software ouvidoria.... 60 dias; Portal Transparência... 60 dias. As demais 
Cláusulas se mantém inalteradas.
Devido as alterações no presente Edital, fica designada a data do dia 
22/09/2017 às 10:00 horas para inicio da sessão do Pregão.
André Luis Almeida Guimarães - Pregoeiro

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO PLURIA-
NUAL DO QUADRIÊNIO 2018/2021

Em atendimento ao artigo 165, da Constituição da República Federativa do 
Brasil e do artigo 48, da Lei Complementar nº 101, 04 de maio de 2000, a 
Câmara Municipal de Monteiro Lobato e a Comissão de Finanças e 
Orçamento desta Casa, torna pública a convocação para que o Executivo 
Municipal apresente o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021, em 
AUDIÊNCIA PÚBLICA que será realizada, a partir das 18 horas do dia 10 
de outubro de 2017, na Câmara Municipal, convidando os interessados e a 
população do município.

Vereador Ailton Rodolfo Martins - Presidente da Câmara
Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa - 1ª Secretária

CÂMARA MUNICIPAL DE
MONTEIRO LOBATO

CÂMARA MUNICIPAL DE
MONTEIRO LOBATO
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Senado aprova
empréstimo de Taubaté 

junto ao CAF

Atleta de Taubaté é
destaque em evento

de kickboxing

FLIT 2017 mobiliza a
Capital Nacional da
Literatura Infantil

A Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado 
Federal aprovou na sessão 
da manhã desta terça-feira, 
dia 5 de setembro, a con-
cessão do empréstimo de 
US$ 60 milhões pela Pre-
feitura de Taubaté junto ao 
CAF (Banco de Desenvol-
vimento da América Lati-
na). Também foi aprovada, 
a pedido do senador Ricar-
do Ferraço, a inclusão da 
pauta para leitura em regi-
me de urgência na sessão 
plenária do Senado. Isto 
deve ocorrer na próxima 
semana, o que homologa a 
decisão da comissão.
A MSF (Mensagem do Se-
nado Federal) 52/2017 foi 
o primeiro item analisa-
do pela CAE, cuja sessão 
teve início por volta das 
10h. Coube ao relator, se-
nador Flexa Ribeiro, fazer 

A equipe de Taubaté de 
kickboxing fez bonito no 
último sábado (2), em 
São José dos Campos, no 
evento The King  que reu-
niu 100 atletas da região. 
O destaque ficou por con-
ta de Dayane Cristine que 
além de vencer seu duelo 

Com o objetivo de conso-
lidar a cidade de Taubaté 
como detentora do título 
de Capital Nacional da Li-
teratura Infantil, a Prefei-
tura de Taubaté realiza a 
FLIT – Feira de Literatura 
Infantil de Taubaté, de 11 a 
17 de setembro na Avenida 
do Povo.
O projeto da Flit 2017 (Fei-
ra de Literatura Infantil de 
Taubaté) é promovido por 
meio do Proac (Programa 
de Ação Cultural), através 
da Secretaria de Estado da 
Cultura. Com isso, o Icult 
(Instituto de Cultura e Ci-
dadania) passa a fazer a 
curadoria da Feira, tendo 
como curador o pianista, 
empresário e produtor cul-
tural, Antonio Ribeiro.
A Flit 2017 conta com o 
patrocínio oficial da EMS, 
maior laboratório farma-
cêutico no país, que tem 
um histórico de apoio a 
diversos projetos de res-
ponsabilidade social com 
o objetivo de promover 
saúde, qualidade de vida 
e bem-estar. Além disso, 
a Flit tem também o apoio 
da CBL (Câmara Brasilei-
ra do Livro), ABC Trans-
portes, CCR Nova Dutra, 
Net e Varanda Espetinhos.
O tema geral da FLIT é 
“O Saci – Ética e Cidada-
nia na Literatura Infantil”.  
O tema escolhido segue o 
que estabelece a Década 
Internacional de Afrodes-
cendentes, proposta pela 
Unesco (Organização das 

a leitura. Ao se posicionar 
favoravelmente, o parla-
mentar apenas se posi-
cionou quanto à retirada 
da equivalência em reais 
de valores constantes nos 
incisos 4 e 6 do artigo 2º 
conforme orientação do 
Banco Central.
Já o senador Ricardo Fer-
raço parabenizou o mu-
nicípio por sua situação 
fiscal, que permite a con-
cessão do empréstimo. 
“Minha breve manifesta-
ção, senhor presidente, é 
para enaltecer o município 
de Taubaté porque, vez 
por outra, nós vemos bons 
exemplos de gestões fis-
cais e esses bons exemplos 
precisam ser enunciados. 
O esforço é grande, o de-
safio é maior, mas existem 
estados e municípios que 
estão fazendo o dever de 

foi eleita a melhor atleta 
do evento. Dayane e Ala-
na Veronese venceram as 
atletas da casa também, 
após três rounds, por de-
cisão dos árbitros.  Já Le-
andro Castro nocauteou 
Everton Erbas. A atleta 
Maria Clara venceu por 

Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a 
Cultura), que vai de 2015 
a 2024, com o tema “Afro-
descendentes: reconheci-
mento, justiça e desenvol-
vimento”. De acordo com 
a Unesco, o principal ob-
jetivo da Década Interna-
cional consiste em promo-
ver o respeito, a proteção 
e a realização de todos os 
direitos humanos e liber-
dades fundamentais de 
afrodescendentes, como 
reconhecidos na Declara-
ção Universal dos Direitos 
Humanos.
Em 1921 o escritor Mon-
teiro Lobato lançou o livro 
O Saci e nele apresentou 
este personagem folclóri-
co para a turma do Sítio do 
Picapau Amarelo. O meni-
no travesso de uma perna 
só mostrou para Pedrinho 
e Narizinho os segredos da 
floresta e várias lendas do 
Folclore Brasileiro.
A estrutura da feira conta-
rá com stands de editoras, 
formação de professores, 
palestras, sessões de con-
tação de história, atrações 
artísticas (teatro, música e 
dança), oficinas, apresen-
tações de artistas locais, 
saraus e outros.
Durante o evento serão re-
alizadas atividades de for-
mação dos professores e 
orientações que propiciem 
a multiplicação do con-
teúdo após a feira. Além 
disso, todos os dias 200 
crianças da rede municipal 

casa e são esses estados e 
municípios que merecem 
o nosso aval.”
Conforme consta do Ane-
xo B da minuta de Contra-
to, o financiamento soli-
citado pela prefeitura tem 
por objetivo contribuir 
para a melhoria das con-
dições de acesso ao trans-
porte público e ao fluxo de 
tráfego urbano no Muni-
cípio, por meio de inves-
timento em infraestrutura 
viária, mobilidade urbana, 
segurança pública e con-
servação de áreas verdes.
Entre outras intervenções 
no município estão o alar-
gamento da Avenida João 
Batista Ortiz Monteiro, no 
Bonfim, a criação de nove 
parques ambientais line-
ares, central semafórica 
inteligente e obras de sa-
neamento.

W.O. Os quatro esportis-
tas treinam na Academia 
Calasans Camargo e são 
apoiados pela Prefeitura 
Municipal de Taubaté. No 
próximo sábado, dia 09 de 
setembro, a equipe repre-
sentará Taubaté na compe-
tição de MMA amador.

serão levadas para a Flit, 
no período da manhã e da 
tarde, para participar de 
atividades como contação 
de história e encenações 
teatrais. Será fornecido 
transporte para os estudan-
tes da zona rural e locali-
dades mais afastadas.
A FLIT abrigará, em todos 
os dias da feira, na “Bi-
blioteca do Visconde de 
Sabugosa”, os stands das 
editoras: Autêntica, Bam-
bolê, Brasiliense, Callis, 
Casa Cultura, Ciranda 
Cultural, Companhia das 
Letras, Cortez, Edelbra, 
Girassol, Melhoramentos 
e Paulus, além dos espa-
ços dedicados a Academia 
Taubateana de Letras e 
Academia Valeparaibana 
de Letras e Artes.
A Praça de Alimentação 
“Tina Anastácia” contará 
com diversificados food 
trucks, sendo eles: Açúcar 
Queimado Food Bike, Bob 
Classic Burgues, Bolonhe-
sa Food Truck, Churreria, 
El Chivito, Enrolados Ice 
– Sorvete na Chapa, Jdog’s 
Hot Dog, Kompizza Food 
Truck, Mitsuo Sushi, Pas-
tel de Feira, Raspadinhas 
Ice Colored, Street Bur-
guer e Tico Churrasco 
Grego.
O público interessado po-
derá conferir as atrações 
da Feira no www.flit.
taubate.sp.gov.br e na pá-
gina www.facebook.com/
feiradeliteraturainfantilde-
taubate/.


