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A GAzetA dos Municípios

Projeto Esporte do Bem
incentiva a prática de

esportes e consciência
ambiental em Pinda

A Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer (Se-
melp), em parceria com a 
Escola Skill e Faculdade 
Anhanguera, desenvolveu 
o Projeto Esporte do Bem, 
com o objetivo de incen-
tivar a prática de esportes 
sustentáveis que envolvam 
atividades recreativas, 
sustentabilidade e preser-
vação ambiental.
O projeto teve início no 
dia 24 de abril, e a ideia 
é juntar materiais reciclá-
veis como latinhas. Ele é 
direcionado aos alunos da 
Semelp, de 6 a 10 anos e, 
desde o início do projeto, 

as crianças participam de 
diversas ações para cons-
cientização sobre a impor-
tância da reciclagem. 
Existem seis pontos de co-
letas de latinhas, e toda a 
população pode contribuir. 
As gaiolas estão no CE 
João do Pulo, GE Cidade 
Nova, CE Zito, GE Ara-
retama, Quadra Coberta e 
Ginásio Tabaú. Os pontos 
são periodicamente esva-
ziados e, os objetos, vendi-
dos para serem revertidos 
em materiais esportivos 
para as aulas.
O Projeto busca levar a 
prática de esportes re-

creativos às crianças, en-
volvendo suas famílias, 
estimulando formação so-
cial com a educação am-
biental. De acordo com a 
gestora Priscila Mateus, 
uma das idealizadoras do 
projeto, o esporte deve ser 
um importante aliado para 
que as crianças despertem 
uma consciência crítica 
sobre causas ambientais, 
incentivando a acrescentar 
em sua rotina atitudes sus-
tentáveis, como coleta se-
letiva, evitar o desperdício 
da água e a importância de 
reciclar. 
No dia 24 de junho, às 15 
horas, haverá uma gincana 
na Praça do Quartel. Será 
apresentado um circuito 
de atividades que repre-
sentam as experiências 
que as crianças tiveram 
ao longo do processo.  
Entre as atividades da gin-
cana estão corrida com 
obstáculos, salto em dis-
tância, mini- basquete, 
vôlei, lutas e lançamento, 
tudo será feito com mate-
rial reaproveitado ou reci-
clado.

População deve
solicitar autorização do 

Trânsito para eventos em 
vias públicas em Pinda

Segundo o Código de 
Trânsito Brasileiro, todo 
evento, como procissões, 
obras, manifestações, pas-
seios ciclísticos e corridas, 
só podem ocorrer nas vias 
públicas com autorização 
prévia do órgão de trânsito 
municipal.
Para solicitar essa per-
missão, o organizador do 
evento deve se dirigir ao 
protocolo geral da Prefei-
tura e fazer a solicitação 
por escrito. O termo deve 
conter todas as informa-
ções necessárias para a 
avaliação do impacto no 
sistema de trânsito. A pri-
meira etapa deve ser feita 
20 dias antes da divulga-
ção do evento e, caso não 

haja interferências, o pro-
cesso será liberado e o re-
querente receberá a autori-
zação para a realização do 
evento. A próxima etapa, 
após a aprovação, é avisar 
a comunidade local que 
as vias serão interditadas, 
com a antecedência míni-
ma de 48 horas até a rea-
lização. Isso deve ser feito 
através da imprensa ou por 
meio de faixas e cartazes.
Durante o dia do evento, 
o organizador é respon-
sável por sinalizar o local 
com cones e cavaletes, e o 
Departamento de Trânsito 
disponibiliza o material 
necessário, que pode ser 
retirado na sede do Dep-
tran (Rua Dr. Monteiro de 

Godoy, n°405, bairro Bos-
que da Princesa), no dia 
útil antes da realização do 
evento, e devolvido no dia 
útil posterior.
Em caso de provas ou 
competições esportivas, 
é necessário apresentar 
autorização da respectiva 
confederação desportiva, 
além de seguro contra ris-
co de acidentes em favor 
dos participantes do even-
to, e o recolhimento dos 
custos operacionais, quan-
do for o caso.
Em caso de dúvidas, mais 
informações podem ser 
obtidas diretamente no 
Departamento de Trânsi-
to ou pelo telefone 3648-
4339. 

Prefeitura de Taubaté
realiza audiência pública 
sobre a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias

Prefeitura de Taubaté lança I 
Campanha de Conscientização 

Contra a Violência a Pessoa 
Idosa

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Administração e Finanças, 
realizou nesta sexta-feira, 
9 de junho, uma a audi-
ência pública sobre a Lei 
de Diretrizes Orçamentá-
rias na Câmara Municipal. 
Secretários estiveram na 
audiência para explanar 
sobre o orçamento de suas 
respectivas pastas e para 
estabelecer a destinação 
dos recursos para melhor 
atender a população. A 

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio do Projeto Con-
viver da Secretaria de De-
senvolvimento e Inclusão 
Social lança, no mês de 
junho,  a “I Campanha de 
Conscientização Contra a 
Violência a Pessoa Idosa”.
A ONU (Organização das 
Nações Unidas) instituiu 
o dia 15 de junho como o 
Dia Mundial de Conscien-
tização da Violência à Pes-
soa Idosa e, para lembrar a 
data, o Projeto Conviver, 
que atende 1.700 idosos, 
irá promover uma exposi-

LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias) seleciona 
entre as ações previstas 
no PPA (Plano Plurianual) 
àquelas que terão priorida-
de na execução do orça-
mento do ano seguinte. A 
estimativa de Receita para 
o ano de 2018 correspon-
de a R$ 983.394.000,00. 
Deste valor, 22,95% deve 
ser proveniente de receita 
tributária (IPTU, ISSQN, 
ITBI) e a maior parte, 
64,47% de transferências 

ção itinerante com o tema 
“Envelheci e daí? Conti-
nuo a existir!”. Trata-se 
de uma mostra com foto-
grafias de idosos em dife-
rentes atividades e que terá 
início no próximo dia 14.
O objetivo do Projeto é 
proporcionar a sociedade 
um momento de reflexão 
e conscientização social e 
política da existência da 
violência contra a pessoa 
idosa e disseminar a ideia 
de não aceitação dessa si-
tuação que vem se tornan-
do frequente na sociedade 

correntes (FPM, ICMS, 
IPVA, etc). Além das re-
ceitas patrimonial, de ser-
viço, de contribuição, de 
capital e outras receitas 
correntes que compõem a 
estimativa. Em relação às 
despesas, a previsão é de 
que as mais significativas 
sejam as das secretarias de 
Educação, com 332 mi-
lhões; Saúde, com 231 mi-
lhões; e Serviços Públicos, 
com 110.710 milhões de 
reais. A Lei de Diretrizes 
Orçamentárias compreen-
de as metas e prioridades 
da administração munici-
pal para o exercício finan-
ceiro do ano de 2018. Sua 
elaboração é anual e passa 
por apreciação da Câmara 
Municipal, fixando as me-
tas fiscais da Prefeitura, do 
Instituto de Previdência do 
Município de Taubaté e da 
Universidade de Taubaté e 
suas Fundações.

atual. E também apresen-
tar formas de denúncias, 
evidenciar o crescimento 
da população idosa e forta-
lecer a luta pelos Direitos 
da População Idosa.
Com a exposição itineran-
te a intenção é divulgar e 
instigar o debate sobre o 
tema no município. Além 
da exposição, os interes-
sados poderão ouvir a o 
Coral Conviver e assistir 
a um monólogo que relata 
os tipos de agressões vi-
venciadas pelos idosos.
Programação da Exposi-
ção Itinerante:
Dia 14 de junho – 14h
Abertura Oficial – Praça 
Dom Epaminondas
De 22 a 26 de junho
Taubaté Shopping
Dia 29 de junho – 14h
Centro Dia do Idoso (aber-
ta somente a familiares e 
usuários do serviço)
Dia 30 de junho – 14h
Centro de Convivência 
(aberta somente para usu-
ários do serviço)
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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

Confira algumas dicas importantes para manter a motivação em alta, seguir uma alimen-
tação equilibrada e perder peso de forma saudável. Estabeleça objetivos possíveis a longo 
prazo e acompanhe cada progresso. Se a idéia é perder alguns quilos, o ideal é determi-
nar pequenas metas de três a cinco quilos, por exemplo. Planeje uma rotina alimentar em 
horários regulares com três refeições principais (café da manhã, almoço e janta) e dois 
pequenos lanches. Isso ajuda a manter o metabolismo em pleno funcionamento e garante 
maior saciedade ao longo do dia. Livre-se de dietas com restrição excessiva. Prefira uma 
reeducação de forma gradativa e com um cardápio saudável e variado. Evite ter chocolates, 
balas, biscoitos recheados, doces e salgadinhos nos armários de casa ou do trabalho para 
não se render à tentação facilmente. Pratique atividades físicas, pelo menos três vezes por 
semana. Outras atitudes também contribuem para o bem estar, como usar escadas em vez 
de elevador e dispensar transporte nos percursos curtos e aproveitar para caminhar.
***
Quem nunca viu um cãozinho aguardando ansiosamente à porta à chegada dos donos se-
gundo antes deles entrarem em casa? Não é que ele tenha decorado o horário em que as 
pessoas chegam, mas sim que ele pode sentir a grandes distâncias o cheiro de quem está 
se aproximando. O olfato é um dos sentidos mais aguçados do cão, assim como a audição. 
Os cachorros possuem cerca de 220 milhões de células olfativas. O ser humano só possui 5 
milhões. Na hora de ouvir os sons, os bichinhos conseguem descobrir a direção de origem 
de um barulho e 6 centésimos de segundo e recebê-lo a uma distância até 4 vezes maior do 
que os humanos. Os sentidos caninos já são usados há muito tempo para ajudar o homem. 
Cães farejadores já é um fato corriqueiro. Mas agora, esses animais conseguem detectar 
pelo cheiro a presença do câncer de pulmão e até a chegada de uma crise epilética. Já com 
os ouvidos são capazes de reconhecerem sinais em uma freqüência tão alta que os outros 
seres não conseguem captar.

Humor

Vá entender por que as mulheres amam os gatos! Eles são independentes, não obedecem 
quando são chamados, gostam de passar as noites fora de casa e em casa ficam dormindo, 
sem querer que os incomodem. Assim, como é possível que as mulheres apreciam nos ga-
tos todo comportamento que detestam nos homens.
***
Corrigindo velhos ditados populares
A esperança e a sogra são as últimas que morrem.
A alegria de pobre nunca existe.
Antes tarde do que mais tarde.
Depois da tempestade vêm as enchentes.
Devagar nunca se chega.
Em casa de ferreiro só tem ferro.
Em terra de cego quem tem um olho é caolho.
Gato escaldado morre.
Há males que vem pra ferrar tudo mesmo.
Os últimos são os desclassificados.
Quando um não quer o outro insiste.
Quem cedo madruga fica com sono o dia todo.
Quem com ferro fere não sabe como dói.
Quem dá aos pobres tem que criar os filhos sozinha.
Quem espera sempre fica com o saco cheio.
Quem ri por último é retardado.
Quem tem boca fala, quem vai à Roma é quem tem dinheiro.
Se Maomé não vai à montanha é porque ele mudou pra praia.

Mensagens

Sete belas lógicas
1 – Faça as pazes com o passado, assim você não estragará o seu presente.
2 – O que os outros pensam de você não lhe diz respeito.
3 – O tempo cura quase tudo... Dê tempo ao tempo.
4 – Ninguém é motivo para sua felicidade senão você mesmo.
5 – Não compare sua vida com a dos outros... Você não tem idéia de como os outros foram 
talhados.
6 – Pare muito de pensar... Você não precisa saber todas as respostas.
7 – Sorria, pois você não tem todos os problemas do mundo.
***
Aprendemos que para evoluir como ser humano é preciso praticar o bem. Por isso conhe-
cemos de cor as virtudes que englobam a bondade, como compaixão, generosidade, soli-
dariedade, tolerância e paciência, porém, nem todos sabem usar essas qualidades na hora 
certa. Há uma grande diferença entre ser bom ou ser ingênuo e, é muito importante que essa 
diferença seja estabelecida. Primeiro, lembre-se de que boa ação não pode prejudicar quem 
a pratica. Segundo, o ato não pode tirar do outro a responsabilidade de si mesmo.
***
Não perca a tua fé às sombras do mundo. 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 perma-
necerá. 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-te. Brilha a alvorada além da 
noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe e te atormente o ideal aguilhoando-te 
com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, que amanhã será um 
novo dia.    

Pensamentos, provérbios e citações

A distância separa dois olhares, mas nunca dois corações.
Quem encontra prazer na solidão ou é fera selvagem ou santo.
Queres que falem bem de ti? Então morra!
Não, eu não esqueci, eu só não quero me lembrar.
Não julgue sem conhecer.
O tempo é o relógio da vida.
Até Deus tem um inferno: É seu amor pela humanidade.
Correr não adianta é preciso partir antes.
A gente não faz amigos apenas os reconhece.
Nenhuma herança é tão rica quanto a honestidade.
Para saber falar é necessário saber ouvir.
Bem feito é melhor que bem explicado.
Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las.
Xadrez, jogo japonês que aumenta a capacidade de jogar xadrez.
O amor é a força mais sutil do mundo.
Sem amizade a humanidade não será feliz.
Toda força será fraca se não estiver unida.
Nunca pense no futuro, ele sempre chega rápido demais.

Museu Educativo do Santuário
confirma Exposição Comemorativa 
dos 300 anos da Imagem no MACC

em Caraguatatuba

O MACC – Museu de Arte 
e Cultura de Caraguata-
tuba recebeu, nesta quar-
ta-feira (7), dois gestores 
do Museu Educativo do 
Santuário de Nossa Se-
nhora de Aparecida para 
conhecer o espaço do Pólo 
Cultural Adaly Coelho 
Passos.  Com a visita, foi 
confirmada a vinda da Ex-
posição que conta em 300 
fotos os 300 anos de des-
cobrimento da imagem de 
Nossa Senhora de Apare-
cida.
Com elogios à organiza-
ção e recepção do MACC, 
a responsável técnica em 
conservação do acervo do 
Santuário, Erica Andreza 
Coelho, explica que a ideia 
veio de uma exposição fo-
tográfica feita pelo Santu-
ário na CNBB – Conferên-
cia Nacional de Bispos do 
Brasil.
“Como produzimos esta 
exposição com base em 
nosso acervo histórico, 
nós gostaríamos que mais 
pessoas pudessem ter 
acesso ao conteúdo, já que 
o encontro foi só para os 
bispos”. Segundo ela, o 
projeto começou em 2015, 
com o Centro de Docu-
mentação e Memória do 
Santuário e do Portal Ca-

tólico A12.com que reali-
zaram uma exposição vir-
tual publicando duas fotos 
por dia até totalizar as 300 
imagens.
Museu Educativo do San-
tuário confirma Exposi-
ção Comemorativa dos 
300 anos da Imagem no 
MACC
Museu Educativo do San-
tuário confirma Exposi-
ção Comemorativa dos 
300 anos da Imagem no 
MACC (Fotos: JC Curtis/
Fundacc)
O coordenador de Atendi-
mento do Santuário, Jona-
tas Veloso, explica que a 
ideia surgiu ao se pensar 
nas pessoas que não têm 
condições de chegar até 
uma exposição no Santuá-
rio. “Através da exposição 
digital surgiu essa ideia de 
realizarmos uma exposi-
ção itinerante em parceria 
com museus do Vale do 
Paraíba, Litoral Norte de 
São Paulo, Serra da Man-
tiqueira e Vale Histórico, 
para partilhar a exposição 
com a região”.
A agenda de exibições foi 
definida de acordo com o 
interesse de cada institui-
ção, diz Erica. “Alguns 
tiveram preferência em 
meses em que há um flu-

xo maior de visitação, de 
acordo com a temporada”. 
No caso de Caraguatatuba, 
a abertura da exposição fi-
cou agendada para o dia 3 
de novembro.
O diretor do MACC, Ale-
xander Palaiologos, ava-
liou a visita como  mara-
vilhosa e muito frutífera. 
“Nós tívemos a oportuni-
dade de falar sobre a lo-
gística da exposição, as 
300 fotos e os 300 anos de 
Nossa Senhora Aparecida. 
Vai ser uma data marcante 
para Caraguatatuba, prin-
cipalmente para o povo 
católico”.
A visita contou com um 
tour pela Sala de Exposi-
ções Temporárias Antônio 
Carelli, pela Videoteca 
Lucio Braun, a Reserva 
Técnica e a sala Caragua-
tatuba onde fica a Casa 
Caiçara.
Nesta última sala, as per-
sonagens Léco Borba e 
Nhá Rita contaram causos 
e lendas típicos da cultura 
caiçara. O sucesso foi ga-
rantido e os gestores de-
monstraram interesse em 
levar os dois para Apare-
cida com o objetivo levar 
essas histórias típicas  do 
caiçara, que só vive em re-
giões litorâneas.
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Prefeitura de Caçapava
apoia celebração de 

Corpus Christi

Concessionária Tamoios realiza 
Campanha do Agasalho em

benefício a entidades
assistenciais da região

Corpus Christi é uma das 
celebrações religiosas 
mais importantes do ca-
lendário de eventos de Ca-
çapava, a tradição da or-
namentação das ruas com 
tapete feito de serragem, 
areia tingida, pó de café 
reusado e materiais reci-
clados é mantida viva na 
cidade.
A festa é conhecida pelo 
espetáculo de arte e reli-
giosidade, a beleza dos 
tapetes, confeccionados 
por fiéis da igreja católica 
e voluntários, encanta mi-
lhares de visitantes e turis-
tas desde o amanhecer até 
o horário em que é realiza-
da a procissão.
A tradição de enfeitar as 
ruas em Caçapava come-
çou no início dos anos 60, 

Usuários e população lin-
deira à Rodovia dos Ta-
moios podem doar nas 
bases do Serviço de Aten-
dimento ao Usuário
     Pelo terceiro ano con-
secutivo, a Concessioná-
ria Tamoios participa da 
Campanha do Agasalho 
promovida pelo Fundo 
Social de Solidariedade  
do Estado de São Paulo – 
FUSSESP e apoiada pela 
ARTESP – Agência de 

desde então o sucesso foi 
tão grande que as cidades 
vizinhas começaram a 
confeccionar os mesmos 
tapetes, seguindo a tradi-
ção religiosa de Caçapava.
A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Obras e Serviços Munici-
pais e DSM (Departamen-
to de Serviços Municipais) 
já começou a realizar lim-
peza nas ruas por onde a 
procissão passará. A pre-
feitura também apoiará 
com doação de material 
para confeccção do tapete, 
que terá inicio a meia-noi-
te do dia 14/06 (quarta-fei-
ra).
A Secretaria de Defesa e 
Mobilidade Urbana dará 
apoio interditando as ruas 
da região central da ci-

Transporte do Estado de 
São Paulo. As peças anga-
riadas pela concessionária 
serão doadas a entidades 
assistenciais nas regiões 
do Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte.
     Os usuários e a po-
pulação lindeira à Ro-
dovia dos Tamoios po-
dem contribuir doando  
peças de roupas e coberto-
res em bom estado nas ba-
ses do Serviço de Atendi-

dade, a partir das 21h da 
quarta-feira. É importante 
que os moradores das ruas 
São Bento, Santo Anto-
nio, avenidas Vera Cruz e 
avenidas Brasil, Ladeira 
São José, ruas Marquês do 
Herval e Capitão Carlos de 
Moura se programem para 
evitar transtornos com a 
interdição. Os organiza-
dores da Festa de Corpus 
Christi solicitam que os 
moradores retirarem ca-
çambas e veículos estacio-
nados por essas ruas.
Procissão
A procissão sairá do San-
tuário de Santo Antonio, 
na Vera Cruz, na quinta-
feira, às 17h e segue até 
o Campo do Padre, Vila 
Pantaleão, onde haverá a 
missa.

mento ao Usuário ao longo 
da Rodovia dos Tamoios.  
No prédio onde está ins-
talada a sede da conces-
sionária, The One Office 
Tower, em São José dos 
Campos, também há um 
ponto de coleta. A cam-
panha contará com as do-
ações dos empregados da 
Concessionária Tamoios.
Locais para doação:
SAU 1 – Rodovia dos 
Tamoios, km 19,6, pista 
sentido Litoral Norte, em 
Jambeiro.
SAU 2 – Rodovia dos Ta-
moios, km 48,4, pista sen-
tido Vale do Paraíba, em 
Paraibuna.
The One Office Tower – 
Avenida Cassiano Ricar-
do, nº 601, em São José 
dos Campos.
     A Concessionária Ta-
moios pretende coletar 
uma boa quantidade de 
peças já durante o mês de 
junho para iniciar a entre-
ga das doações no mês de 
julho e aquecer o inverno 
da população carente.
     Informações sobre a 
Rodovia dos Tamoios po-
dem ser obtidas por meio 
do Site: www.conces-
sionariatamoios.com.br 
e Twitter: https://twitter.
com/Tamoios099.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/17

Encontra-se aberta a Tomada de Preços nº 01/17 – Processo nº 08/2017, visan-
do a contratação de empresa especializada para a realização de reforma do 
prédio da Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí. O edital estará à dis-
posição a partir de 13/06/2017 pela internet www.camarasbs.sp.gov.br ou poderá 
ser retirado de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na Secretaria da Câmara 
Municipal situada na Rua Sargento José Lourenço, 190, piso superior, Centro, 
São Bento do Sapucaí – SP. A abertura dos envelopes ocorrerá às 14:00hs do 
dia 03/07/2017 na Sala de Reuniões, localizada na Rua Sargento José Lourenço, 
190, piso superior, Centro, São Bento do Sapucaí – SP. Informações pelo telefone 
(12) 3971-1144 ou pelo e-mail: secretaria@camarasbs.sp.gov.br.

Cláudia Costa Cassettari - Presidente da Comissão Permanente de Licitações.
Fábio Luiz dos Santos Silva - Presidente da Câmara.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DOS 
PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO Nº 17 E 18/2017

Em atendimento ao Artigo 48, Parágrafo Único, da Lei Nº 101, de 04 de 
maio de 2000, e visando proporcionar a transparência da gestão fiscal, me-
diante incentivo à participação popular na discussão dos Projetos de Leis do 
Executivo nº 17 e 18/17 e anotações necessárias na Lei do Plano Plurianual 
– PPA 2014/2017, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária 
Anual, a Câmara Municipal de Monteiro Lobato torna público que será 
realizada, a partir das 18hs do dia 19 de junho de 2017, no Plenário da Câ-
mara Municipal, a AUDIÊNCIA PÚBLICA, convidando os interessados e a 
população do município.

Ver. AILTON RODOLFO MARTINS – Presidente da Câmara
Ver. GISLENE APARECIDA BARRETO COSTA – 1ª Secretária

CÂMARA MUNICIPAL DE
MONTEIRO LOBATO
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População do Perequê-
Mirim participa de
pré-Conferência de
Assistência Social

em Ubatuba

Centro de Educação
Infantil é reinaugurado 

no Sertão da Quina
em Ubatuba

Cerca de 50 pessoas par-
ticiparam da pré-Con-
ferência de Assistência 
Municipal, realizada na 
quarta-feira, 7, no Pere-
quê-Mirim, na sede da 
Associação Comunitária 
Ubatuba em Foco.
O objetivo do encontro 
foi mobilizar a população 
e as lideranças do bairro 
para participarem da VII 
Conferência Municipal 
de Assistência Social, que 
acontecerá no dia 14 de ju-
lho, sob o tema “Garantia 
de Direitos no Fortaleci-
mento do SUAS – Sistema 
Único de Assistência So-
cial”, no Teatro Municipal 
de Ubatuba, das 8 às 18 
horas.
A equipe da secretaria de 
Cidadania e Desenvolvi-
mento Social da Prefeitura 
de Ubatuba e do Conselho 

A Prefeitura Municipal de 
Ubatuba reinaugurou  na 
noite da quarta-feira, 7, o 
Centro de Educação In-
fantil “Ana Paula Prado”, 
no bairro Sertão da Quina. 
O espaço foi revitalizado 
por meio de parceria com 
a comunidade. Foram re-
alizadas ações como lava-
gem e pintura dos muros 
e pilares, melhorias no 
tanque de areia, pintura de 
rampa e telhado, reparos 
no portão e piso, reforma 
na parte hidráulica, além 
de pintura geral. A unidade 
de ensino também recebeu 
uma placa oficial.
A noite foi de homenagens 
para a patrona da escola, a 
merendeira Ana Paula do 

Municipal de Assistência 
Social abriu o evento com 
dois vídeos, o primeiro 
que explica o que é Con-
ferência e o outro sobre o 
que é o SUAS.
Após os vídeos, foram fei-
tas rodas de conversa nas 
quais a população parti-
cipante pôde tirar várias 
dúvidas em relação aos 
programas, projetos e be-
nefícios sociais existentes.
“Garantia de direitos e 
fortalecimento do SUAS 
significa garantir que a po-
pulação tenha acesso aos 
equipamentos de assistên-
cia social, fazer com que 
ela saiba de seus direitos 
como cidadãos e a quem 
recorrer quando dela ne-
cessitarem. Mais impor-
tante, significa fazer valer 
a Política Nacional de As-
sistência Social”, destacou 

Prado, falecida em 2013 
aos 38 anos de idade.  A 
diretora da CEI, Otília Fer-
reira, disse que Ana Paula 
foi uma pessoa que cuidou 
de todos com muito cari-
nho. “É um prazer traba-
lhar nessa unidade com 
pessoas comprometidas, 
com muito amor e carinho 
pelo próximo, assim como 
era a Ana Paula”, afirmou.
O secretário municipal de 
Educação, Hélio José de 
Paula, destacou o trabalho 
dos pais na CEI. “É um 
orgulho para nós a partici-
pação voluntária dos pais 
nessa unidade, no zelo 
com o bem público. Sem a 
comunidade não existe es-
cola”, declarou Hélio.

Vanderlei Amorim, secre-
tário adjunto da pasta e vi-
ce-presidente do Conselho 
Municipal de Assistência 
Social.
O secretário-adjunto agra-
deceu à Associação Co-
munitária Ubatuba em 
Foco, que disponibilizou a 
estrutura para que o even-
to acontecesse e foi res-
ponsável pela mobilização 
da população. A entidade 
é devidamente inscrita no 
Conselho Municipal de 
Assistência Social e exe-
cuta trabalhos de prote-
ção social básica no Pere-
quê-Mirim e no Sertão da 
Quina, atendendo crian-
ças, adolescentes, adul-
tos e pessoas idosas. Para 
mais informações sobre a 
associação, visitar o site: 
http://www.ubatubaemfo-
co.org.br/

Presentes à solenidade es-
tiveram o prefeito de Uba-
tuba, Délcio Sato (PSD), o 
vereador Osmar de Souza 
(PSD), a primeira-dama 
Sandra Sato, padre Mano-
el,  além de familiares da 
homenageada, pais, pro-
fessores e moradores do 
Sertão da Quina.  “Sou fi-
lho de merendeira e tenho 
orgulho disso.  Minha mãe 
sempre tratou os alunos 
com muito carinho e amor. 
Ana Paula deixou um le-
gado para nós, de amor, 
carinho e respeito ao pró-
ximo. Quero parabenizar a 
comunidade pelo envolvi-
mento e a parceria com a 
escola”, disse o prefeito de 
Ubatuba.

São João de
Caçapava 2017

De 21 a 25 de junho, a 
Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Cultura, Esporte e Lazer, 
realizará o “São João de 
Caçapava”, uma das mais 
tradicionais e beneficentes 
festas juninas típicas do 
estado de São Paulo. Este 
ano o principal objetivo do 
evento é resgatar a tradi-
ção e a essência do projeto 
original, que é patrimônio 
cultural da cidade e de 
toda região.
Uma programação espe-
cial foi preparada com 
shows musicais, quadrilha 
e grande variedade de co-
midas típicas. O evento é 
totalmente beneficente e 
conta com a participação 
de 21 entidades assisten-
ciais, responsáveis pela 
comercialização de co-
midas típicas da culinária 
junina. Toda a renda será 

destinada às atividades 
desenvolvidas pelas enti-
dades.
O São João de Caçapava 
ocorrerá na avenida Brasil, 
próximo à estação rodovi-
ária, a partir das 19h30, 
com entrada gratuita.
Confira a programação 
completa:
Dia 21 - Orquestra Canto 
da Viola - 30 violeiros de 
Caçapava fazem a aber-
tura da festa de São João 
tocando o melhor do serta-
nejo raiz e moda de viola
Dia 22 - Peixe Elétrico 
- Muito forró pé de ser-
ra agitará o segundo dia 
de festa, com versões de 
compositores consagrados 
como Luiz Gonzaga, Do-
minguinhos, Alceu Valen-
ça, Sivuca, Gilberto Gil e 
Jackson do Pandeiro.
Dia 23 - Tuia Lencioni, 
Tavito e Guarabyra - O 

trio vai embalar a noite 
com grande encontro folk 
e rock rural brasileiro
Dia 24 – Quadrilha de Bo-
necões da Mantiqueira e 
Moraes Moreira – O ápice 
da programação fica por 
conta do show do cantor 
e compositor Moraes Mo-
reira, que agitará a noite 
tocando seus maiores su-
cessos. A abertura do show 
fica por conta da apresen-
tação da Quadrilha de Bo-
necões da Mantiqueira.
Dia 25 - Fuá Rabeca-
do - O grupo encerra 
a programação com a 
apresentação do show  
“São João Brasileiro”, um 
passeio pelos principais 
ritmos que embalam os 
festejos juninos no Bra-
sil, com pequenas inter-
venções teatrais e ainda 
um quadrilhão vem quem 
quer.

Arraiá do Nhô Bento 
volta a acontecer na
cidade de São Bento

do Sapucaí

O Arraiá do Nhô Bento é 
uma das festas mais tra-
dicionais do município, 
momento no calendário 
sambentista para o resgate 
da culinária e costumes ju-
linos. A festa teve sua últi-
ma edição em 2013, retor-
nando este ano com muitas 
atrações nos dias 01 e 02 
de julho, das 19h às 01h, 
no Espaço de Eventos da 
Praça Dr. Adhemar de 

Barros.
O evento contará com gas-
tronomia caipira típica das 
festividades juninas e juli-
nas, além do artesanato lo-
cal e muitas manifestações 
culturais, como a Congada 
São Benedito com suas 
danças tradicionais e o ri-
tual do mastro dos santos, 
a quadrilha com a Comis-
são de Formatura dos alu-
nos dos terceiros anos da 

Escola Estadual Dr. Gené-
sio Cândido Pereira, a pre-
sença do Bloco Zé Pereira, 
o retorno do Festival da 
Viola, competição famosa 
na região que irá premiar 
os representantes da músi-
ca raiz, além das atrações 
musicais que acontecerão 
nos dois dias.
Venha reviver as tradições 
sambentistas e fazer parte 
desta grande festa!


