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A GAzetA dos Municípios

Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté
organiza Passeio

Turístico

Espaço Aventura é
excelente opção nas

férias de quarta a
domingo em Caraguá

Simube 2018 credencia 
instituições de ensino 

em Taubaté Fórum de Caçapava 
promove apresentação 

do Coral Municipal

A secretaria de Turismo 
e Cultura de Taubaté pro-
move no próximo sába-
do, dia 16 de dezembro,  
às 9h, um passeio turístico 
com concentração e saída 
da Praça Santa Teresinha. 
A proposta consis-

O Espaço Aventura, locali-
zada na Praia do Centro de 
Caraguatatuba, está com 
uma programação diferen-
ciada para a alta tempo-
rada de forma totalmente 
gratuita.
A área de lazer é voltada 
para moradores e turistas 
de todas as idades e ofe-
rece prática de arvorismo, 
tirolesa, escalada e rapel.
No arvorismo são três ní-
veis de dificuldade: nível 1, 
voltado para crianças; ní-
vel 2, para adultos; e nível 

O Conselho de Adminis-
tração do Fundo Municipal 
de Bolsas de Estudo – Si-
mube convoca instituições 
de Ensino Médio e Técni-
co Profissionalizante e En-
sino Superior de Taubaté 
para se credenciarem com 
o objetivo de atender alu-
nos matriculados em seus 
quadros com o benefício 
de bolsa de estudo para o 
ano de 2018.
As inscrições serão re-
alizadas até o dia 15 de 
dezembro, das 8h30 às 
11h30 e das 14h às 16h30 
no 2º andar do Prédio do 
relógio da CTI, que fica à 
Praça Félix Guisard, nº 11 
no Centro. Não serão ca-

Magistrados, servidores e 
advogados acompanharam 
na noite de ontem (13) 
a apresentação do Coral 
Municipal, no Fórum de 
Caçapava.
Sob a regência do maes-
tro Márcio Faria, o grupo 
se apresentou no salão do 
Júri, e emocionou todos 
que estavam presentes 
com músicas popular bra-
sileira e canções natalinas.
Segundo a juíza diretora 
da Comarca de Caçapava, 
Doutora Simone Cristina 
de Oliveira Souza da Sil-

te caminhar pelo cen-
tro da cidade com o  
m o n i t o r a m e n -
to de servidores da  
secretaria, alunos de ar-
quitetura e urbanismo 
que explanarão sobre 
os prédios históricos,  

3 (o mais alto), voltado a 
jovens em pleno vigor fí-
sico. Pessoas com deficiên-
cia (PcD), idosos e crian-
ças podem praticar no 
nível 2, acompanhados de 
monitores, que tem acesso 
por meio do elevador.
Na tirolesa, há uma para 
crianças e outra para adul-
tos. Cadeirantes podem 
participar desta ativida-
de por meio de material 
adaptado para suspensão. 
Há também escalada no 
paredão e descida de rapel.

dastradas instituições após 
o término deste prazo.
A documentação a ser en-
tregue no ato da inscrição 
é: comprovante que as 
instituições de Gradua-
ção, estão autorizadas ao 
funcionamento e a oferta 
dos referidos cursos, pelo 
Ministério da Educação, 
pelo Conselho Nacional 
de Educação e/ou pelo 
Conselho Estadual de 
Educação; comprovan-
te que as instituições de 
Ensino Médio e Técnico
-Profissionalizante, estão 
autorizadas ao funciona-
mento e oferta dos referi-
dos cursos, pela Secretaria 
Estadual de Educação e/

va, a iniciativa é do Tribu-
nal de Justiça do Estado de 
São Paulo, que todos os 
anos promove atividades 
culturais nos fóruns. “A 
minha felicidade é imen-
sa. Foi uma apresentação 
belíssima. Época natalina 
é época de congraçamento 
e confraternização, é uma 
forma de unir as pessoas de 
modo geral, os caçapaven-
ses, funcionários, convida-
dos e familiares através da 
música, que tem essa fun-
ção de aproximar as pes-
soas”, disse emocionada. 

além de especialistas que 
irão contextualizar histori-
camente as edificações de 
grande valor cultural para 
os taubateanos. 
Para mais informações, in-
teressados podem ligar no 
telefone 3621-6044.

Todas as atividades serão 
supervisionadas por pro-
fissionais treinados, pre-
sentes no local. O horário 
de funcionamento é o se-
guinte: quarta-feira, das 8h 
14h; quinta-feira, das 13h 
às 19h; sexta-feira, das 16h 
às 22h; sábado, das 16h às 
22h; e domingo, das 10h às 
16h. Não será permitida a 
participação de menores 
sem autorização de res-
ponsáveis e nem a prática 
das atividades sem a su-
pervisão dos monitores.

ou Ministério da Educa-
ção; certidão negativa de 
tributos municipais, emiti-
da pela Prefeitura Munici-
pal de Taubaté; declaração 
que comprove estar em dia 
com as obrigações traba-
lhistas; certidão negativa 
de débitos com o Instituto 
Nacional de Seguridade 
Social – INSS e declaração  
de que cumprirão as nor-
mas constantes na Legisla-
ção municipal, que rege o 
Sistema Municipal de Bol-
sas de Estudo, Decreto e 
Ordem Interna que forem 
expedidas pelo Conselho 
de Administração do Fun-
do Municipal de Bolsas de 
Estudo.

Na ocasião também esti-
veram presentes, o juiz da 
Vara Criminal, Gustavo de 
Campos Machado, a juíza 
da Comarca de São Luiz 
do Paraitinga, Ana Letí-
cia Oliveira dos Santos, o 
oficial de Registro Civil, 
Urbano Cícero de Godoy 
Araújo e sua esposa Zilah 
Brito de Fleury Araújo, o 
chefe do Cartório Eleito-
ral, Graziano Leandro de 
Melo, o prefeito Fernando 
Cid Diniz Borges e a pri-
meira-dama Débora Maria 
Intrieri Borges.
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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.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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

Para desenhar nas cavernas, o homem pré-histórico tinha uma paleta com 
apenas duas cores: o preto e o vermelho. Sempre se acreditou que eles obti-
nham as tintas misturando água com óxido de ferro para o vermelho e óxido 
de magnésio para o preto, mas um novo estudo mostrou que os artistas das 
cavernas eram mais requintados. Depois de examinarem com microscópio 
eletrônico fragmentos de 1/10 milímetros dos desenhos feitos há cerca de 
doze mil anos, cientistas franceses concluíram que aqueles autênticos pinto-
res preparavam as tintas com misturas complexas ainda não identificadas. A 
surpresa maior, porém, foi descobrir traços de carvão sob a camada de tinta, 
sinal de que os artistas de então já faziam esboços de suas obras.

***

O kiwi é uma das frutas mais nutritivas que existe. Além de antioxidante, o 
kiwi é rico em fósforo, potássio, ferro, vitamina C e cálcio. Porém para apro-
veitar todos esses nutrientes é preciso consumir a fruta assim que ela é des-
cascada. As propriedades do kiwi regulam os níveis de colesterol do sangue, 
estimula o funcionamento do intestino e, assim melhora a prisão de ventre. 
Os médicos recomendam que o kiwi seja consumido diariamente, já que não 
existe nenhuma contra-indicação para a fruta.

Humor

Ontem à noite eu estava sentado no sofá, assistindo TV, quando ouvi a voz da 
minha mulher, vindo da cozinha:
- O que você vai querer para o jantar, meu amor? Peixe, carne ou frango?
Eu então respondi:
- Querida, vou querer carne... Obrigado.
E ela respondeu:
- Você vai tomar aquela sopa que sobrou do almoço. Eu estava falando com 
o nosso cachorrinho...

***

Classificados
Vendo um jazigo quase novo, pronto para receber a qualquer momento. Vista 
definitiva para os “quintos dos infernos” e, fechadura a prova de arromba-
mento. Acompanha uma caixa de foguetes e um engradado de cerveja. Mo-
tivo da venda: A minha sogra escapou, mais uma vez do enfarto e o médico 
garante que a velha viverá por muitos e muitos anos ainda.

***

A Maria desesperada:
- Manoel! Manoel! Corre, corre...
- O que foi Maria?
- A enxurrada está levando o seu carro!
- Deixa de ser besta, Maria! Pois a chave e os documentos do carro estão aqui 
comigo...
***
O Valdomiro estava querendo dançar e foi pra cidade. Logo que chegou avis-
tou uma placa que estava escrito: “Forro do gerso”. Aí Le pensou: É aqui 
mesmo que eu vou “bater as coxas”. Por horas esperou o estabelecimento 
abrir e nada. Então ele resolveu perguntar para uma senhora que estava den-
tro do portão:
- Dona, a que horas o gerso abre o forró?
- Gerso? Forró? Pergunta a dona espantada. Moço aqui nós trabalhamos com 
a colocação de forro de gesso!

Mensagens

Esqueça os dias de nuvens escuras, mas lembre-se das horas passadas ao Sol. 
Esqueça as vezes que você foi derrotado, mas lembre-se das suas conquistas 
e vitórias. Esqueça os erros que já não podem ser corrigidos, mas lembre-se 
das lições que você aprendeu. Esqueça as infelicidades que você enfrentou, 
mas lembre-se de quando a felicidade voltou. Esqueça os dias solitários que 
você atravessou, mas lembre-se dos sorrisos amáveis que encontrou. Esqueça 
os planos que não deram certo, mas lembre-se sempre de ter um sorriso.

***

Nunca é tarde para resgatar um relacionamento em que houve uma afeição 
sincera de ambas as partes. Desde que exista uma vontade verdadeira, pesso-
as que passaram muito tempo afastadas podem voltar a se entender e a ficar 
juntas. No entanto, o sucesso desse propósito exige humildade para dar o pri-
meiro passo, conscientes de contribuição pessoal para a situação, capacidade 
para esquecer o passado e disposição para aceitar as diferenças individuais. 
Atitudes que precisam ser manifestadas em todos os momentos, pois como 
diz o velho ditado: De boas intenções o inferno está cheio.

Pensamentos, provérbios e citações

Aprender sem pensar é tempo perdido.

O despertador é um acidente de percurso do sono.

A alma tem segredos que o comportamento não revela.

Termo de Retificação de Publicação de Homologação de Pregão - 
N°071/2017 - Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada 
de Cestas Básicas - Na publicação à página de nº 215 do Diário Oficial do 
Estado de São Paulo, do dia 13/12/2017, com referência a homologação 
do objeto à Empresa CLMT TRANSPORTES, SERVIÇOS E COMÉRCIO 
LTDA ME, no Valor Total, onde se lê: R$898.713,60; leia-se: R$837.120,00. 
Publique-se. Potim, 14 de dezembro de 2017. Erica Soler Santos de Olivei-
ra - Prefeita Municipal.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N°079/2017 – No dia 14 de 
dezembro de 2017, depois de constatada a regularidade dos atos procedi-
mentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLI-
VEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, Resolve HOMOLOGAR a Adjudi-
cação proferida pelo pregoeiro referente ao Pregão Nº079/2017, referente 
aos itens do pregão em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aqui-
sição Futura e Parcelada de Colchonete, Mesa e Cadeira de Plástico, às 
empresas: ELIO DA SILVA PIÃO ME, com valor total de R$19.370,00; CT. 
ARAUJO MOVEIS ME, com valor total de R$45.220,00; NOEMIA SILVA 
DOS SANTOS DE ASSIS ME, com valor total de R$15.575,00. Ficam as 
empresas convocadas a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 
05 dias úteis a partir desta publicação.
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Pacientes devem ficar 
atentos a coleta de
exames em Taubaté

A Prefeitura de Taubaté 
alerta os pacientes com 
exames laboratoriais 
agendados para o compa-
recimento às unidades de 
saúde e a realização das 
coletas.
Pacientes com exames 
que tinham sido agenda-
dos para os dias 29 e 30 
de novembro, 1,6,7 e 8 
de dezembro devem ficar 
atentos a ligações para a 
remarcação em dia e hora 
pré-determinados.
Quem estiver seu exame 
agendado para os meses de 

dezembro e janeiro deve 
fazer a coleta no mesmo 
dia e hora marcados no 
protocolo. Exames inicial-
mente agendados para o 
laboratório da rua Portugal 
serão realizados na Casa 
da Mãe Taubateana. Exa-
mes inicialmente agenda-
dos para o laboratório do 
Parque Três Marias serão 
realizados na UBS+ Fa-
zendinha. Exames inicial-
mente agendados para o 
laboratório do Mourisco 
serão realizados na UBS+ 
Mourisco. Em caso de dú-

vida, os pacientes podem 
procurar suas unidades de 
saúde de referência, assim 
como a Ouvidoria da Saú-
de, localizada à avenida 
John Kennedy, 488, Jar-
dim das Nações (telefones 
3632-2040 ou 3632-2244).
A empresa CientíficaLab 
assumiu em 29 de no-
vembro a realização dos 
exames laboratoriais em 
Taubaté. A coleta dos exa-
mes ocorre no período da 
manhã e no período da tar-
de é destinado aos agenda-
mentos. 

Conselho Municipal de 
Cultura é constituído 

oficialmente em
Taubaté

Fundo de Solidariedade faz 
balanço de 2017 e planeja 
ações para o próximo ano

em Caraguatuba

A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté promo-
veu na manhã desta quarta-
feira, dia 13 de dezembro, 
a posse dos integrantes do 
Conselho Municipal de 
Cultura. Os membros, re-
presentantes da sociedade 
civil, foram eleitos em ou-
tubro. As diretrizes do pro-
cesso eleitoral foram defi-
nidas em uma audiência 
pública no dia 22 de julho 
deste ano e regulamenta-
das pelo decreto nº 14.086, 
de 4 de agosto de 2017. O 

O Conselho do Fundo So-
cial de Solidariedade es-
teve reunido esta semana 
para fazer um balanço das 
ações de 2017 e iniciar o 
planejamento para 2018. 
O ano foi considerado 
por todos como positivo e 
também de muito aprendi-
zado.
Entre os dados apresen-
tados, o Fundo de Solida-
riedade conseguiu atender 
779 famílias encaminhadas 
pelos CRAS com roupas e 
sapatos, roupas de cama e 
banho, totalizando a doa-
ção de 26.244 peças e mais 
144 enxovais para gestan-
tes (dados atualizados em 
30/11), sem contar com as 
385 famílias assistidas em 
emergências na época das 
chuvas de março.
Nos primeiros meses do 
ano, a presidente do Fun-
do Social e primeira-da-
ma, Samara Fraschetti 
Bastos de Aguilar, visitou 
oficialmente vinte e cinco 
instituições de diversos 
segmentos, aproximando-

processo passou por seis 
reuniões e os participantes 
tiveram oportunidade de 
se candidatarem a conse-
lheiros dos setores, uma 
vez cumprindo com as 
exigências documentais. 
Foram nomeados 10 con-
selheiros da sociedade ci-
vil, ficando duas setoriais 
sem representação. Do po-
der público municipal as-
sumiram 12 conselheiros 
titulares e seus respectivos 
suplentes representando as 
secretarias municipais e a 

se dos trabalhos e credi-
bilizando assim todas as 
ações que transcorreram 
ao.longo.do.ano.
Para Samara , o mais im-
portante foram todas as 
parcerias e contatos feitos 
ao longo do ano: “Pude-
mos contar com o apoio 
de vários empresários em 
campanhas e com diversas 
secretarias municipais, nas 
ações. No ano que vem, 
queremos fazer o mesmo 
com os Conselhos Munici-
pais de nossa cidade. Esse 
trabalho em conjunto e as 
parcerias só fortalecem as 
ações”.
Samara garante que em 
2018, o foco continua-
rá sendo a valorização da 
pessoa humana, a capa-
citação profissional e não 
o assistencialismo. “E é 
claro, não podemos nos 
esquecer das necessidades 
emergenciais”, completou.
Este ano, a Prefeitura, em 
parceria com o Fundo 
Social municipal, Fundo 
Social do Estado, Senai e 

Universidade de Taubaté. 
A composição do conselho 
é de 24 membros titulares 
e igual número de suplen-
tes. O conselho é um dos 
componentes do Sistema 
Municipal de Cultura de 
Taubaté, institucionaliza-
do pela Lei Complementar 
nº 328 de 24 de novem-
bro de 2016. É o órgão 
de participação social que 
representa a sociedade ci-
vil junto ao poder público 
para tratar de assuntos re-
lacionados à cultura.

Sinthoresp (Sindicato dos 
Hotéis e Pousadas de São 
Paulo) prepararam para o 
mercado de trabalho 207 
pessoas, nos segmentos da 
construção civil, panifica-
ção e tempero caseiro, cos-
tura e artesanato, hotelaria 
e garçom.
Para 2018
Uma das novidades para 
o início do ano será a des-
centralização dos aten-
dimentos encaminhados 
pelo Social, ficando uma 
base de atendimento na 
Subprefeitura do Porto 
Novo e uma outra no cen-
tro da cidade, onde tam-
bém funcionarão cursos 
de artesanato, a Escola de 
Moda e os cursos da Pada-
ria artesanal, melhorando 
o acesso dos munícipes do 
centro e região norte da ci-
dade. “Tenho muitos pla-
nos para 2018, mas sei que 
todos os passos devem ser 
firmes e seguros, buscando 
sempre melhor qualidade 
de vida das pessoas”, disse.
Samara.
Compõem o Conselho do 
Fundo Social de Solida-
riedade de Caraguatatuba: 
Alcione Aparecida Vitó-
rio Ribeiro dos Santos, 
Alessandra Melges Saker 
Mapelli, Andréa Parleta, 
Denise Cristina Peixoto, 
Nadia Regina Grazioli, 
Rosângela Leite Carrijo de 
Aguilar, Rosana Campos e 
Silvana Carolina Giorgeti 
Santos.
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Museu de Taubaté
realiza seminário sobre 

arquivos históricos

Desfile comemorativo 
da Famuta agita final de 

semana em Taubaté

A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté realiza 
nesta quinta-feira, dia 14 
de dezembro, o seminário 
“A contribuição dos arqui-
vos históricos na constru-
ção da história regional”. 
O seminário acontece às 
19h na sede da Área de 
Museus, Patrimônio e Ar-
quivos Históricos e será 
ministrado pela professora 
e ex-paleógrafa  Lia Ma-
riotto.
Também participam do 
seminário a professora 
Amanda Oliveira Mon-

A Famuta (Fanfarra Mu-
nicipal de Taubaté) realiza 
às 10h deste sábado, dia 
16 de dezembro, um desfi-
le comemorativo com con-
centração na Avenida do 
Povo e dispersão na Praça 
Dom Epaminondas.
O desfile celebra os resul-
tados alcançados no mun-
dial nos Estados Unidos, 
em que a Famuta apresen-
tou o espetáculo “A Divi-
na Comédia Brasileira” e 
conquistou os títulos de 
campeã mundial nas ca-
tegorias Banda Sinfônica 
e Batalha de Percussão. A 
fanfarra ficou ainda com 

teiro, mestre em filo-
logia pela USP e atual 
responsável pelo Ar-
quivo Municipal “Félix 
Guisard Filho”, além do 
professor Tiago Doni-
zette da Cunha, mestre e  
doutorando em “Educa-
ção: História, Política, So-
ciedade” pela PUC (SP), 
que explanará a respeito 
do conteúdo do Centro de 
Documentação de Pesqui-
sa Histórica da Universi-
dade de Taubaté.
O evento é gratuito e aber-
to ao público geral, mas 

o vice-campeonato geral 
no World Band Cham-
pionships 2017, evento 
promovido pela WAMSB 
(World Association of 
Marching Show).
No sábado, o público 
taubateano poderá apre-
ciar, além de parte do que 
foi apresentado nos Esta-
dos Unidos, músicas do 
repertório da fanfarra que 
promete alegrar a manhã 
dos que comparecerem à 
Avenida do Povo. Na se-
quência, o desfile seguirá 
pela rua Emílio Winther 
até a praça Santa Teresi-
nha, ruas Engenheiro Fer-

principalmente a estudan-
tes, interessados em his-
tória, paleografia e docu-
mentos antigos.
Serviço: Seminário “A 
contribuição dos arquivos 
históricos na construção 
da História Regional”
Local: Área de Museus, 
Patrimônio e Arquivo His-
tórico
Endereço: Avenida Thomé 
Portes Del Rey, nº 925 – 
Jardim Ana Emília
Dia: 14 de dezembro 
(quinta-feira)
Hora: 19h

nando de Matos e Sacra-
mento até chegar à praça 
Dom Epaminondas.
A Fanfarra Municipal de 
Taubaté é formada por 
130 jovens músicos e 
bailarinos com faixa etá-
ria entre 12 e 28 anos.  
Em mais de 40 anos de h 
istória possui 146 títulos 
regionais, oito nacionais, 
sete estaduais, um sul-a-
mericano, quatro meda-
lhas de ouro, um mundial 
na categoria percussão, 
um mundial na categoria 
banda especial, um Open 
Europa e um título mun-
dial geral.

Praça Monsenhor
Marcondes terá Wi-fi 

gratuito para população
em Pindamonhanga

Dentro do programa Cida-
de Inteligente e Humana, 
que tem entre os objetivos 
a inclusão digital, a Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
vai disponibilizar Wi-fi 
gratuito para a população, 
também na Praça Monse-
nhor Marcondes. Atual-
mente, o Parque da Cidade 
já conta com o serviço.
De acordo com informa-
ções do diretor do Depar-
tamento de Tecnologia da 
Informação da Prefeitura, 
Caio Coutinho, as adequa-
ções e instalações na Pra-
ça estão em fase final e a 
intenção é disponibilizar 
o serviço já a partir desta 
quinta-feira (14). Para uti-
lizar o Wifi, basta se co-

nectar - em princípio, não 
haverá a necessidade de 
senha. “Esse projeto de in-
clusão digital permite com 
que as pessoas tenham 
acesso à internet mesmo 
sem plano de dados de em-
presa telefônica. Por isso, 
a ideia é instalar pontos de 
acesso em vários locais da 
cidade”, adiantou Caio.
O funcionamento do sis-
tema de internet gratuito 
foi realizado através de 
uma parceria com a ini-
ciativa privada - empresa 
América Net, operadora 
de telecomunicações - por 
meio do decreto nº 5431, 
de 2017, que permite a do-
ação da iniciativa privada 
para a Prefeitura.

Além do serviço de Wi-Fi, 
outra iniciativa do Projeto 
Cidade Inteligente e Hu-
mana será a parceria com 
o comércio e indústrias 
na área de segurança, em 
que a Prefeitura poderá re-
ceber no COI as imagens 
de câmeras privadas de 
vigilância, para auxiliar a 
polícia nas investigações 
de delitos. O programa 
também prevê aplicativo 
de celular para disponibi-
lizar horários de ônibus, 
implantação de portais de 
monitoramento de acesso 
à cidade, aluguel gratuito 
de bicicletas por meio de 
aplicativo de celular, en-
tre outras ações dentro do 
conceito de “smart cities”.

Última doação de mudas 
de árvores do ano será 
nesta semana em Pinda

O Departamento de Meio 
Ambiente da Prefeitura 
realiza, nesta semana, a 
última doação de mudas 
de árvores deste ano. Será 
nos dias 13 e 14, sendo 
que na quarta-feira serão 
entregues as mudas exóti-
cas, ornamentais e frutífe-
ras para moradores da área 

urbana e, na quinta-feira, 
as nativas e frutíferas para 
moradores da área rural de 
Pindamonhangaba. Serão 
distribuídas 30 senhas por 
dia, a partir das 7 horas, e 
cada pessoa pode retirar 
até 20 mudas, sendo cinco 
de cada espécie. Para fa-
zer a retirada, é importante 

apresentar o comprovante 
de endereço. As mudas se-
rão distribuídas no Vivei-
ro Municipal, que fica na 
rua Noel César Pires, sem 
número, próximo à entra-
da para o bairro Maricá. 
Mais informações podem 
ser obtidas pelos telefones 
3645-1494 e 3643-2477.Prefeitura de Pinda continua 

pavimentação da estrada de 
acesso ao Bem Viver

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está realizando 
as obras de pavimentação 
da Estrada Carlos Lopes 
Guedes Filho, no Arareta-
ma, que dá acesso ao em-
preendimento habitacional 
“Bem Viver”.
Nesta semana, estão sendo 
finalizados o preparo e re-
forço do subleito e execu-
ção de base do pavimento 

com BGS (Brita Graduada 
Simples), para receber a 
pavimentação com CBUQ 
(Concreto Betuminoso 
Usinado a Quente) faixa 
3, que é mais denso devi-
do à drenagem do local e 
também ao trânsito de veí-
culos pesados que passam 
por ali. O serviço está sen-
do realizado por etapas e 
mais de 800 metros estão 

preparados para recebe-
rem a massa asfáltica, em 
cerca de 2 km de estrada.
De acordo com infor-
mações do secretá-
rio de Serviços Públi-
cos, Josué Bondioli,  
o serviço está sendo rea-
lizado com recursos pró-
prios da Prefeitura, em um 
investimento total em tor-
no de R$1 milhão. 

Prefeitura de Pinda entrega 
revitalização do paisagismo 

da Praça Emílio Ribas
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realiza, nesta 
sexta-feira (8), às 10 ho-
ras, a cerimônia oficial de 
entrega da revitalização 
do paisagismo da Praça 
Dr. Emílio Ribas, conhe-
cida também como Praça 
São Benedito. A Praça, 
que fica em frente à sede 

do COI, recebeu serviços 
de paisagismo, poda de 
árvores, corte de gramado, 
e ganhou novos jardins e 
flores. Os jardins em fren-
te ao COI também foram 
beneficiados com o pai-
sagismo. Essas melhorias 
estão sendo possibilitadas 
pela aplicação do decreto 

5431/2017, que permite a 
doação da iniciativa priva-
da para a Prefeitura.
Além da Praça Emílio Ri-
bas, a Praça Monsenhor 
Marcondes - também co-
nhecida como Praça da 
Cascata - é outro local 
que está sendo beneficiado 
com um novo paisagismo.


