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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Taubaté 
reabre inscrições para 
processo seletivo de 

motorista

Equipe de Ciclismo de 
Taubaté é destaque no 

Campeonato Metropolitano

Prefeitura de Pinda
retoma projeto para

fechamento e estuda 
mesanino para

feira livre

Professores municipais 
participam de palestra 
motivacional em Pinda

A Prefeitura de Taubaté 
informa que as inscrições 
para o Processo Seletivo nº 
001/2017 para a função de 
motorista estão abertas até 
o dia 19 de março, às 18h. 
As inscrições serão feitas 
somente via internet, atra-
vés do site: www.taubate.
sp.gov.br/processoseleti-
vo. As inscrições estavam 
suspensas por problemas 
técnicos na emissão de bo-
letos.
O processo é para a con-
tratação temporária de 10 
motoristas (habilitados na 
categoria D), bem como 
formação para cadastro de 
reserva pelo prazo de 180 
dias, podendo ser prorro-
gado a critério da admi-
nistração municipal, uma 
única vez, por igual perí-
odo (Lei Complementar 
361/15).
O salário é de R$ 1.350,77 
e a carga horária de 40 ho-
ras semanais. O candidato 

Marcio Bigai, ciclista 
taubateano, conquistou a 
1ª Etapa do Campeonato 
Metropolitano, na catego-
ria Elite Masculino, neste 
domingo, dia 12 de março, 
em Cubatão – SP. Além 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Ser-
viços Públicos, está  
retomando o projeto de 
fechamento lateral da área 
coberta da feira livre, loca-
lizada na Praça Eng. José 
Salgado Ribeiro, conheci-

Os professores das esco-
las municipais “Profª Ruth 
Azevedo” e “João Cesá-
rio”, localizadas respecti-
vamente nos bairros Delta 
e Feital, participaram de 
uma palestra motivacio-
nal, no dia 6 de março.
O evento foi realizado na 
escola do Delta, e a pales-
tra foi ministrada pela Fi-
sioterapeuta, Esteticista e 
pós-graduada em medici-
na chinesa, Elaine Ferrei-
ra, com o  tema “O quanto 

contratado deverá prestar 
serviços dentro do horário 
estabelecido pela adminis-
tração, diurno e noturno, 
em dias úteis ou não, em 
atendimento aos interesses 
da municipalidade.
A inscrição será efetivada 
após o pagamento da taxa 
de inscrição, nas casas 
lotéricas ou em qualquer 
agência bancária, durante 
os horários de funciona-
mento normal desses esta-
belecimentos. O valor da 
taxa de inscrição é de R$ 
20.
O pagamento da taxa de 
inscrição será realizado 
através de boleto bancá-
rio impresso. Não serão 
aceitos pagamentos de 
inscrições por meio de 
transferência bancária ou 
depósito bancário.
Ficam reservados 5% do 
número de vagas, para a 
contratação de portadores 
de necessidades especiais 

de Bigai, Valmir de Jesus 
venceu na categoria Más-
ter A e José Diógenes ficou 
com o 4º lugar na categoria 
Sênior B, ambos de Tauba-
té. A Equipe de Ciclismo 
tem o apoio da Prefeitura 

da como Praça da Liber-
dade.
Além do fechamento, 
que vai proteger os fei-
rantes e clientes das in-
tempéries, como sol,  
chuva e ventos fortes, a 
Prefeitura está iniciando 
um estudo para a constru-

somos responsáveis por 
aquilo que nós temos”.
De acordo com a profis-
sional, o objetivo do tema 
foi agregar valores na vida 
das pessoas mostrando 
numa nova abordagem 
sobre a como cada pessoa 
se relaciona com o meio e 
aquilo que cada um atrai 
para si mesmo.
Para a gestora da unida-
de, Edma Cardoso Bace-
lar Silva, a palestra pode 
oportunizar um momento 

(Lei Complementar Muni-
cipal nº 001/90, e do De-
creto Federal nº 3.298/99). 
Haverá perícia médica de 
acordo com a legislação 
vigente, conforme estabe-
lecido no Item 3.9 do edi-
tal.
O processo seletivo será 
realizado em etapa única, 
através da aplicação de 
uma prova prática. A pro-
va visa aferir a capacida-
de funcional e situação do 
candidato às exigências e 
ao desempenho eficiente 
das atividades do cargo.
A avaliação será realizada 
em Taubaté, às 8h, com 
abertura dos portões às 
7h20 e fechamento dos 
portões, às 07h45h em 
dias a serem divulgados 
pela administração.
O edital completo também 
está disponível no endere-
ço eletrônico: www.tauba-
te.sp.gov.br/processosele-
tivo.

e é patrocinada por Arroz 
e Feijão Tarumã, Grupo 
Saud, Comevap, Hospital 
Dia Ubarana, JL Indústria 
de Peças Técnicas, Colé-
gio Cotet, Mauro Ribeiro 
Sports e Spiuk.

ção de um mesanino na-
quela área.
Com esse mesanino, o lo-
cal da feira ganhará mais 
um pavimento, pratica-
mente duplicando o espa-
ço da feira livre existente 
hoje, dentro da área cober-
ta.

reflexivo para equipe do-
cente.
Os professores aprovaram 
a iniciativa. “A palestra 
foi muito rica e gratifi-
cante”, disse a professora 
Silvia. “Achei muito in-
teressante e pertinente a  
palestra com a fisiotera-
peuta Elaine, pois hoje 
vivemos em uma rotina 
tão desgastante que esque-
cemos de nós mesmos”, 
completou a professora 
Ana Paula.
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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.

Curiosidades

A importância da alimentação

A osteoporose possui diversas causas, mas a alimentação inadequada pode ser um 
fator de risco. Muitos nutrientes são necessários para a saúde dos ossos. Alguns 
deles merecem especial atenção, pois são componentes chaves para o processo, 
como o cálcio, o magnésio e a vitamina D. O cálcio está presente nos leites, 
queijos, iogurtes, brócolis, couve-manteiga, soja, tofu feijões, peixes (lambari, 
manjuba, pescada e sardinha), gergelim, sementes de chia, farinha de amaranto 
e quinua). O magnésio está presente nos cereais integrais, nas carnes, nas ole-
oginosas e nas verduras escuras. A principal fonte de vitamina D é a exposição 
ao Sol, mas na dieta é encontrada no óleo de bacalhau, nos pescados (sardinha 
e atum), no fígado bovino, na gema de ovo e no leite integral e seus derivados. 
Além disso, estudos recentes demonstram que o consumo de ômega 3, também 
influencia positivamente a formação e a manutenção da massa óssea. Quem sofre 
de intolerância à lactose, deve evitar ingerir leites e seus derivados. Então, como 
proceder nesses casos? Para essas pessoas a alternativa é buscar outros alimentos 
como pecados, alimento solúvel à base de soja, tofu, couve-manteiga, brócolis, 
feijões, sementes de chia, quinua, além de evitar alimentos que impedem a ab-
sorção desses minerais, como o excesso de fibras nas refeições ricas em cálcio 
e o excesso de bebidas industrializadas, como os refrigerantes. Alguns pacientes 
toleram o consumo de queijos e iogurtes em pequenas quantidades.

Humor

Um francês, um inglês e um brasileiro estão no Museu de Louvre, em Paris, dian-
te de um quadro de Adão e Eva no Paraíso.
E o francês diz:
- Olhem como os dois são bonitos! Ela é alta e magra, ele másculo e bem cuidado. 
Devem ser franceses!
E o inglês retruca:
- Que nada! Veja os olhos deles, frios e reservados, só podem ser ingleses!
E o brasileiro se explica:
- Discordo totalmente de vocês! Olhem bem, eles não têm roupas para vestir, não 
têm casa para morar, só têm uma maçã pra comer e ainda dizem que estão no 
Paraíso! Só podem ser brasileiros!
***
Dois amigos se encontram depois de muitos e muitos anos:
- Caramba Maurício! Como é que você vai rapaz? Que você fez da vida em todos 
esses anos?
- Ah! Vou indo Luiz. Eu casei, tive filhos, mas me separei e já foi feita até a par-
tilha dos bens.
- E as crianças? 
- Bem, o Juiz decidiu que ficariam com aquele que mais bens recebeu.
- E então elas ficaram com a mãe?
- Não, na verdade elas ficaram com o nosso advogado...
***
A avó pergunta pra neta:
- Netinha, como é mesmo o nome daquele alemão que me deixa louca?
- Alzheimer, vovó...
***
Ao ver a filha saindo pra uma festa, a mãe aconselha:
- Divirta-se minha filha, mas porte-se bem, ouviu?
- Ora mamãe! Ou uma coisa ou outra...

Mensagens 

Cara ou coroa, são os dois lados de uma moeda. Não se esqueça de que, qualquer 
que seja sua posição na vida, há sempre dois níveis a se observar, os que estão 
acima e os que estão abaixo de você. Procure colocar-se algumas vezes na posi-
ção de seus chefes e outras vezes na posição de seus subordinados. Assim você 
poderá compreender ao vivo os problemas que surgem dos dois lados. E dessa 
maneira poderá ajudar melhor uns e outros.
***
Quando não havia psicoterapeuta, nem antidepressivo, os problemas eram resol-
vidos com bom senso, inspirados na sabedoria do povo, transmitida pelos ditados 
populares. Eu chorava porque não tinha sapatos novos e quando olhei para traz 
vi um homem que não tinha os pés. Nem todos se conformam com os sofrimen-
tos alheios. Os menos egoístas podem se lembrar do ditado quando se sentirem 
injustiçados.
***
Não inveje os outros, como se fossem mais felizes e vitoriosos do que você. A 
vida, a esperança e o sucesso que estão neles, estão também com você. Com 
pensamentos sadios e disposição para lutar, você terá progresso que não refluirá 
jamais. Dê a seu coração o sinal de confiança no futuro e esteja certo de que as 
forças da vida, o tempo e as pessoas trabalharão para seu benefício. Abra um 
sorriso. Faça uma imagem positiva de sua vida e vencerás. O dia da vitória está 
acontecendo dentro de você.
***
Às vezes é preciso esquecer um pouco a pressa e prestar mais atenção em todas as 
direções ao longo do caminho. A pressa cega e deixamos de observar todas as coi-
sas boas e belas que acontecem ao nosso redor. Às vezes o que precisamos estão 
tão próximo. Passamos, olhamos, mas não enxergamos. Não basta apena olhar. É 
preciso saber olhar com os olhos, enxergar com a alma e apreciar com o coração.

Pensamentos, provérbios e citações

Um defeito meu é não ver maldades nas pessoas.
Julgue os homens pelas suas perguntas e não pelas respostas.
A timidez é para o espírito o que a vertigem é para o corpo.
Com o tempo você aprende que não deve confiar em todo mundo.
A gente não se cansa de amar, a gente se cansa de não ser amado.
Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.
Somente amamos a justiça quando sofremos injustiças.
Se quiseres prever o futuro, estude o passado.

MISCELÂNEA Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 120, Termo nº 6508
Faço saber que pretendem se casar GILMAR LEONEL DA CONCEIÇÃO e 
SILVIA AMARO MALAQUIAS, aprensentando os documentos necessário exi-
gidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de São Paulo - SP, nascido em 25 de fevereiro de 1974, de profissão ope-
rador de máquinas, de estado civil divorciado, residente e domiciliado no Acesso 
Particular Isabel da Conceição, nº 1230, Berizal, nesta cidade, filho de GONÇA-
LINO DA CONCEIÇÃO, falecido em Tremembé/SP e de ABIGAIL LEONEL 
DA CONCEIÇÃO, de 79 anos, nascida na data de 5 de maio de 1937, residente 
e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Pindamonhangaba/SP. Ela é natural 
de Guararema - SP, nascida em 6 de setembro de 1969, de profissão trabalhadora 
rural, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do 
contraente, filha de MANOEL AMARO MALAQUIAS, de 68 anos, nascido na 
data de 30 de agosto de 1948, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural 
do estado de Pernambuco e de MARIA ALVES DOS SANTOS, falecida em 
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.
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Pinda Vários pontos de
Moreira César recebem 

limpeza e roçada

Taubateano busca índice 
para Troféu Brasil e Pan 

de Marcha Atlética

IMPORTANTE: Prorrogado pagamento 
da Cota Única e/ou 1ª Parcela do IPTU 

para até o dia 20 de março de 2017

A Subprefeitura de Mo-
reira César está realizando 
serviços de capina, roçada, 
varrição e remoção de lixo 
em vários pontos do dis-
trito. Nos últimos dias, as 
áreas beneficiadas incluem 
a avenida Adhemar César 
Ribeiro, estrada do Ata-
názio, Mantiqueira, Vale 
das Acácias, CDHU Cíce-
ro Prado, além de campos 
de futebol.
A estrada do Atanázio re-
cebeu limpeza e roçada 
nas laterais, o que facilitou 
a visibilidade dos condu-
tores - evitando acidentes.
O bairro do Mantiqueira, 
que já havia recebido lim-
peza, capina e roçada na 
região próxima à quadra 
esportiva, agora teve roça-
da no canteiro central, pas-
sarela,  além da entrada do 
bairro - próximo à estátua 

O atleta de Taubaté, An-
dreus Nogueira, par-
ticipou neste final de 
semana do torneio da Fe-
deração Paulista de Atletis-
mo, na modalidade marcha  
atlética, categorias adulto 
e sub-20, em São Bernar-

DECRETO  Nº  5.055,  
DE  09  DE  MARÇO  DE  
2017.
“Dispõe sobre prorroga-
ção de prazo em regime 
especial parra pagamento 
de Cota Única e 1ª parcela 
do IPTU e TRL/2017.”
MARCELO VAQUELI, 
Prefeito Municipal da Es-
tância Turística de Tre-
membé, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atri-
buições legais, e
CONSIDERANDO que 
por motivo de reclamação 
de contribuintes não re-

do guardião.
No Vale das Acácias, os 
serviços foram executa-
dos ao lado da escola mu-
nicipal Raquel de Aguiar 
Loberto, na área verde da 
região ao lado do CEU das 
Artes e atrás da igreja de 
Santa Rita de Cássia.
Outras áreas verdes bene-
ficiadas foram a do CDHU 
Cícero Prado - ao lado da 
reciclagem - e do Liber-
dade - no acesso ao lotea-
mento.
Os campos de futebol tam-
bém foram cuidados com 
corte e aparição de grama 
em vários deles, incluin-
do Vista Alegre, Taipas, 
Moreira César e Colora-
do. A Subprefeitura ainda 
concluiu as melhorias na 
quadra esportiva do ‘Leão 
da Vila’, que ganhou novas 
grades de proteção.

do do Campo. As provas 
aconteceram na sexta-fei-
ra, sábado e domingo, dias 
10, 11 e 12 de março.
No último final de sema-
na, o taubateano ficou em 
4º lugar na categoria sub-
18, da Copa do Brasil de 

sidentes no município de 
Tremembé, quanto ao não 
recebimento dos carnês do 
Imposto sobre a Proprie-
dade Predial e Territorial 
Urbana – IPTU e da Taxa 
de Remoção de Lixo Do-
miciliar – TRL, do exercí-
cio de 2017, e
CONSIDERANDO o que 
dispõe o Artigo 374 do 
Código Tributário Muni-
cipal,
D E C R E T A:                  AR-
TIGO 1º – Fica prorrogado 
o prazo para o pagamen-
to da Cota Única e/ou 1ª 

Na Adhemar César Ribei-
ro - as trabalhadoras do 
programa PEAD fizeram 
varrição na ciclovia e nas 
calçadas, deixando o local 
limpo para ciclistas e pe-
destres. De acordo com a 
Subprefeitura, os PEADs 
têm um trabalho funda-
mental na limpeza do dis-
trito, pois a cada semana 
eles estão em um ponto 
e colaboram com a ma-
nutenção da harmonia. 
Pega Tudo chega ao Ipê 
1 e Carlota  O serviço do 
Pega Tudo vai percorrer as 
ruas do Ipê I e Jardim Car-
lota entre os dias 13 e 17 
de março. A Subprefeitura 
solicita aos moradores que 
retirem o entulho e mate-
rial inservível do quintal 
e deixe na porta de casa, 
para que a equipe do Pega 
Tudo possa recolher.

Marcha Atlética (10 km), 
em Bragança Paulista.
A competição do pró-
ximo final de sema-
na vale índice para o  
Troféu Brasil e Campeo-
nato Panamericano sub-
20.

Parcela do Imposto sobre 
a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana – IPTU 
e da Taxa de Remoção de 
Lixo Domiciliar – TRL, 
do exercício de 2017, ex-
cepcionalmente para até o 
dia 20 de março de 2017.
                  ARTIGO 2° 
– Este decreto entrará em 
vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as dispo-
sições em contrário.
Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé, em 09 de março 
de 2017.

Taubaté Vôlei conhece 
datas das quartas de
final e joga primeira 

fora de casa

A Confederação Brasileira 
de Voleibol divulgou nes-
ta segunda-feira, dia 13 de 
março, as datas e horários 
dos confrontos das quar-
tas de final da Superliga 
2016/2017.
A Funvic Taubaté, segun-
da colocada na fase classi-
ficatória, vai enfrentar o JF 
Vôlei, que terminou a fase 
em sétimo lugar. A disputa 
será feita com a série me-
lhor de cinco jogos.
A primeira partida acon-
tece no sábado, dia 18, às 
15h30, em Juiz de Fora, 
com transmissão do Spor-
TV.

As próximas duas partidas 
serão no ginásio do Abae-
té. Dia 23, quinta-feira, às 
21h55, com transmissão 
da RedeTV e Sportv.com. 
O segundo confronto, tam-
bém em casa, acontece na 
segunda-feira, dia 27, às 
18h30, com transmissão 
do SporTV.
Se forem necessários os 
quarto e quinto jogos, as 
datas serão em 1º de abril, 
em Juiz de Fora, e no dia 
6 de abril em Taubaté. Os 
horários ainda serão defi-
nidos.
A Funvic Taubaté tem o 
apoio da Prefeitura, Re-

sitec, Hotel Continental, 
Ademir Fresca, Guisard 
Empreendimentos, Bauer-
feind, Pró Imagem, Villar-
ta Elevadores, Grupo Tu-
barão, Gatorade, Milclean, 
MRV Engenharia, Via 
Vale Garden Shopping, 
Hydrostec, Instituto CCR 
e CCR NovaDutra, Sa-
fran Morpho, Viapol Po-
liclin Saúde, Labclin, Coli 
Empreendimentos, Eco 
Taubaté, Marcondes Lima, 
Sesé Logística, Elefe, Me-
taflora, Essencial Medi-
cina, Hoffmannia Sport 
Wear e Lei de Incentivo ao 
Esporte.

EM SANTO ANTÔNIO
DO PINHAL
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Cisamu exclui Pinda
por inadimplência

CE Zito recebe limpeza 
e melhorias em Pinda

Prefeitura de Pinda busca 
ampliar número de

bancos para recebimentos
de tributos municipais

Handebol Taubaté
apresenta elenco para 

temporada 2017

Em assembleia extraordi-
nária realizada nesta ter-
ça-feira, dia 7 de março, 
prefeitos que integram o 
Cisamu (Consórcio In-
termunicipal do Serviço 
de Atendimento Móvel 
de Urgência) do Vale do 
Paraíba e Região Serrana 
deliberaram pela exclusão 
de Pindamonhangaba por 
falta do pagamento de re-
passes mensais desde no-
vembro de 2016.
A decisão da assembleia 
será publicada em diário 
oficial e seguirá o que de-
termina o estatuto, com a 
suspensão do município 
inadimplente por um pra-
zo de 180 dias e seu poste-
rior desligamento.

O Centro Esportivo José 
Ely Miranda ‘Zito’ está 
recebendo diversos servi-
ços de limpeza e roçada 
- especialmente na região 
do campo de futebol, que 
também abrange as late-
rais, vestiários - e cantei-
ros.
Um trator está removendo 
pedaços de galhos caídos, 

Neste ano, títulos e boletos 
bancários de tributos mu-
nicipais devem ser pagos 
por meio de DAM - Do-
cumento de Arrecadação 
Municipal - apenas nas 
agências do Santander, 
Caixa Econômica Fede-
ral e Itaú. Com esse novo 
padrão de recebimento, 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba atende as novas 
exigências da Febraban 
- Federação Brasileira de 
Bancos - implantadas em 
todos os municípios do 
país.
Conforme determinam es-
ses novos procedimentos, 

O Handebol Taubaté apre-
senta na próxima quarta-
feira, dia 15 de março, às 
19h, o elenco para a tem-
porada 2017, no Via Vale 
Garden Shopping.
O primeiro desafio da 
equipe será no dia 8 de 
abril pelo Campeonato 
Paulista contra a equipe de 
São Carlos.
Além do Campeona-
to Paulista, o time ainda 
disputa a Liga Nacional, 
Jogos Regionais, Jogos 
Abertos e o Panamericano 
de Clubes.
A equipe tem apoio 

As atividades de regulação 
das urgências, transporte 
de pacientes graves e aten-
dimento pré-hospitalar 
móvel pelo Samu serão in-
terrompidas a partir do dia 
10 de março, com a desati-
vação da base local, remo-
ção da conexão do serviço 
192 com a base regional e 
demissão de funcionários.
O Iesp (Instituto Espe-
rança), responsável pela 
operação do Samu, será 
notificado oficialmente 
da decisão da assembleia. 
Com a saída de Pinda, os 
municípios consorciados 
irão alinhar-se com a pro-
posta de corte de gastos, 
com a redução de cargos 
administrativos que per-

enquanto funcionários 
estão fazendo a roçada e 
capina nas laterais e áreas 
próximas aos vestiários.
A expectativa da Subpre-
feitura de Moreira César é 
concluir os serviços até a 
próxima semana, inclusive 
com o corte da grama do 
campo.
Ginásios ganham cortinas

a Prefeitura teve que abrir 
um chamamento públi-
co para todas as agências 
bancárias da cidade, que 
se interessassem em rece-
ber esses pagamentos de 
tributos do município.
De acordo com o diretor do 
Departamento de Receitas 
e Fiscalização Fazendá-
ria da Prefeitura, Vicente 
Corrêa, todas as agências  
bancárias de Pindamo-
nhangaba foram convida-
das, inclusive com reforço 
por telefone, mas apenas 
se interessaram em partici-
par essas três agências que 
hoje estão aptas a realiza-

da Prefeitura, For-
ça Aérea Brasileira,  
Via Vale, Universidade de 
Taubaté, FeComerciários, 
Milclean, Grupo Verguei-
ro, RT Sports e CrossFit 
Taubaté.
Confira a lista dos atletas 
e comissão técnica, con-
firmados para a temporada 
2017:
Atletas:
Goleiro: Michael e Rick
Central: André Silva e 
Matheus Perrella
Lateral Direito: Marcio, 
Nailson, Comerlatto e Ze-
pan

mita a manutenção do cus-
teio do serviço sem ônus 
aos cofres públicos.
Pinda também será notifi-
cada da decisão e da ne-
cessidade do pagamento 
dos débitos pendentes.
Com isto, o Cisamu pas-
sa a atender chamadas de 
emergência de oito mu-
nicípios, totalizando uma 
população de 433,8 mil 
pessoas. As atividades do 
Cisamu tiveram início no 
dia 24 de novembro do ano 
passado. Taubaté, Campos 
do Jordão, Tremembé, 
Santo Antonio do Pinhal, 
Lagoinha, Redenção da 
Serra, Natividade da Serra 
e São Luiz do Paraitinga 
integram o consórcio.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está instalando 
cortinas nos dois salões do 
‘Zito’: o da academia e o 
que funciona com esportes 
com tatame. Os artefatos 
vão impedir que o sol atin-
ja atletas e equipamentos, 
sobretudo no período da 
tarde - que tem registrado 
elevadas temperaturas.

rem o recebimento. Mes-
mo assim, a Prefeitura está 
buscando abrir um  novo 
chamamento público, para 
voltar a insistir que ou-
tras agências bancárias da 
cidade se interessem em 
participar.
O diretor esclarece, ain-
da, que todos esses no-
vos procedimentos im-
plantados pela Febraban 
tiveram como objetivo 
principal evitar fraudes  
e todos os antigos métodos 
de recebimentos de tribu-
tos, como fichas de com-
pensação por exemplo, 
foram proibidos. 

Lateral Esquerdo: Thiago, 
Denys Barros, Guila
Pivô: Toko, Escóssia, Vini 
e Porquinho
Ponto Direita: Hidalgo e 
Wesley
Ponta Esquerda: Alemão, 
Cleryston, Guizinho e Tor-
riani
Comissão Técnica:
Técnico: Marcus Ricardo 
“Tatá”
Assistente Técnico: Rafael 
Akio
Preparador: Luiz Manfre-
dini
Fisioterapeuta: Fabrício 
Lisboa

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 
Tremembé, com sede 
na Rua Sete de Setem-
bro, 701 – Centro – CEP: 
12.120-000 – Tremembé–
SP, inscrita no CNPJ sob 
nº 46.638.714/0001-20, 
por intermédio da Comis-
são Permanente de Lici-
tação, constituída através 
da Portaria nº 6.779 de 
15 de fevereiro de 2017, 
torna público aos interes-
sados que fará realizar, li-
citação sob a modalidade 
CONCORRÊNCIA, do 
tipo MAIOR OFERTA, 
sobre a taxa mensal de 
ocupação que tem como 
objeto a outorga de per-
missão de uso onerosa de 
espaço físico (Box) do 

Mercado Municipal Ver-
gílio Tirelli Neto (Giló), 
conforme 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 superior do Paço 
Municipal. A abertura 
dos envelopes dar-se-á no 
mesmo dia, às 09h30min 

na sala da Diretoria de Li-
citações e Contratos, loca-
lizada no piso superior do 
Paço Municipal, no ende-
reço descrito no preâmbu-
lo 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 Pre-
feitura Municipal da Es-
tância Turística de Tre-
membé, Rua Sete de 
Setembro, 701 – Centro 
– Tremembé – São Paulo, 
de segunda a sexta-feira, 
durante o horário de expe-
diente, das 08:00 às 11:30 
horas e das 13:30 às 17:00 
horas, ou pelo telefone 
(0xx12) 3607-1000, ramal 
1013 ou pelo e-mail lici-
tacoes@tremembe.sp.gov.
br.


