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A GAzetA dos Municípios

Tremembé volta a
integrar o Mapa

Nacional do Turismo

Município volta a integrar 
grupo de cidades com for-
te potencial turístico e se 
torna elegível a receber 
incentivos do Governo Fe-
deral
Tremembé passará a rein-
tegrar o Mapa Nacional do 
Turismo. Em 2016, após 
um processo do Governo 
Federal que visava otimi-
zar os recursos emprega-
dos no setor, a cidade ha-
via deixado de fazer parte 
do roteiro turístico.

Integrando a categoria 
“Rios do Vale”, o municí-
pio se torna elegível para 
receber incentivos do Go-
verno Federal destinados 
a fomentação do turismo 
na região. A novidade vem 
de encontro a outras ações 
implantadas pela Secreta-
ria de Turismo e Cultura 
que já está trabalhando no 
desenvolvimento do Plano 
Diretor de Turismo que 
tem como objetivo desta-
car os principais pontos 

turísticos do município e 
maneiras de torná-los mais 
atrativos, evidenciando a 
localização geográfica e 
todos os aspectos históri-
cos da cidade.
O mapa, que passa a ser 
atualizado a cada dois 
anos a partir desta edição, 
faz parte de uma estratégia 
do Plano ‘Brasil + Turis-
mo’, lançada este ano pelo 
ministro Marx Beltrão 
para fortalecer o setor de 
viagens no país.

Taubaté divulga
programação ambiental

Em comemoração ao Dia 
da Árvore, Dia do Rio 
Paraíba do Sul e início da 
primavera, a Secretaria de 
Meio Ambiente de Tauba-
té preparou uma progra-
mação especial com o 
objetivo de conscientizar 
e sensibilizar a população 
sobre a importância da 
preservação dos recursos 
naturais para o equilíbrio 
ambiental. As atividades 
serão realizadas de 21 a 28 
de setembro em diversos 
locais da cidade.
No dia 21, quinta-feira, 
data em que é comemora-
do o Dia da Árvore, será 
inaugurada a Horta Ur-
bana do Espaço Verde do 
Centro Cultural Toninho 
Mendes, na praça Coro-

nel Vitoriano, 1 – Centro. 
O local terá compostei-
ra, minhocário, canteiros 
para o plantio de hortali-
ças e plantas medicinais. 
Também haverá doação 
de mudas nativas da Mata 
Atlântica e intervenções 
artísticas e culturais, das 
8h30 às 17h. Na mesma 
data acontecerá um muti-
rão de plantio de árvores 
frutíferas na área verde 
do Conjunto Habitacional 
Sérgio Luchiari, das 8h às 
17h.
Em 22 de setembro é co-
memorado o Dia do Rio 
Paraíba do Sul e, das 8h às 
12h, haverá doação de mu-
das próprias para recom-
posição de matas ciliares e 
Áreas de Preservação Am-

biental no Centro Cultural 
Toninho Mendes.
O início da primavera será 
comemorado em 23 de se-
tembro com o 1º Passeio 
Ecológico de Conscienti-
zação da Mata do Bugio. 
Haverá caminhada, plan-
tio de árvores, bate papo 
ecológico e colocação de 
placas de conscientização. 
O evento acontece em par-
ceria com a Associação de 
Moradores e Amigos da 
Chácara Ingrid, com saída 
da escola Professor Ciniro 
Mathias Bueno às 8h30 e 
encerramento ao meio-dia.
Na mesma data, às 9h, ha-
verá plantio de mudas de 
pau-brasil na praça Santa 
Terezinha.
Também haverá plantio 
de espécies variadas nas 
seguintes datas e locais: 
dia 24 no Parque Jardim 
das Nações e dia 25 – no 
Quinta das Frutas.
A programação termina 
com uma palestra sobre 
Queimada Urbana no dia 
28 de setembro, das 9h30 
às 10h30, na base da De-
fesa Civil, no Parque do 
Itaim.

Web rádio Voz de
Moreira promove
interação com os

munícipes em Pinda

O projeto “Voz de Morei-
ra”, uma web rádio, bus-
ca levar informações para 
os moradores do distrito 
de Moreira César. O pro-
jeto começou com o cur-
so desenvolvido no CEU 
das Artes sobre edição 
de vídeo e áudio, com o 
professor Kiko Noguei-
ra. Principal incentivador 
do projeto, Kiko decidiu 
focar no áudio para que o 
projeto se desenvolvesse e 
se concretizasse.
A web rádio é um proje-
to de rádio comunitário, 
sem fins lucrativos que já 
funciona há quatro me-
ses. “Nós buscamos dar 
visibilidade para Moreira, 
ajudando a população. Le-
vamos informação, notícia 
sobre a região, sobre even-
tos, fazemos a divulgação 
do comércio da cidade, 

buscamos fazer entrevistas 
e interagir com as pessoas 
pelo Facebook”, explica o 
vice-presidente da web rá-
dio, Evandro Alves.
Atualmente, seis pesso-
as fazem parte da equipe 
de voluntários que conta 
com o apoio do CEU das 
Artes. Eles trabalham ape-
nas com um notebook, 
celular e uma sala, sendo 
que todos os envolvidos 
se revezam nas etapas da 
produção. Os voluntários 
produzem alguns progra-
mas, entre eles o “Sala de 
Cinema”, em que Evandro 
escolhe um filme e traz 
informações sobre ele, dá 
sua opinião e provoca dis-
cussões com convidados. 
O programa “Bate-papo” 
é comandado por Douglas 
Silva, que busca falar so-
bre variados assuntos. Já o 

programa “Uma História 
Contada”, traz contos in-
fantis no período da noite, 
fechando a programação 
que é feita para todas as 
idades.
O coordenador do CEU 
das Artes, Claudio Gau-
de, comenta que a ini-
ciativa de levar o projeto 
adiante foi um grande ga-
nho para todos. “Várias 
pessoas da comunida-
de se interessaram pelo  
curso, por isso, o proje-
to se tornou um suporte 
a mais para o nosso tra-
balho, divulgando nossas 
oficinas e auxiliando nos-
sos projetos, além de levar 
informação para a popula-
ção”, disse.
Para acompanhar o pro-
jeto, basta acessar o site 
www.vozdemoreira.mi-
nharadio.fm.
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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

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 leite, queijo, iogurtes, brócolis, couve manteiga, 
soja, tofu, feijão, peixes (lambari, manjuba, pescada e sardinha), gergelim, 
ementes de chia, farinha de amaranto e quinua. O magnésio está presente 
nos cereais integrais, nas carnes, nas oleoginosas e nas verduras escuras. A 
principal fonte de vitamina D é a exposição ao Sol, mas na dieta é encon-
trada no óleo de bacalhau, nos pescados (sardinha e atum), n fígado bovi-
no, na gema de ovo e no leite integral e seus derivados. Além disso, estu-
dos recentes demonstram que o consumo de ômega 3, também influencia 
positivamente na formação e a manutenção da massa óssea. Quem sofre 
de intolerância à lactose, deve evitar ingerir leite e seus derivados. Então, 
como proceder nesses casos? Para essas pessoas a alternativa é buscar 
outros alimentos como pescados, alimento solúvel à base de soja, tofu, 
couve manteiga, brócolis, feijão, sementes de chia, quinua, além de evitar 
alimentos que impedem a absorção desses minerais, como o excesso de 
fibras nas refeições ricas em cálcio e o excesso de bebidas industrializa-
das, como refrigerantes. Alguns pacientes toleram o consumo de queijos e 
iogurtes em pequenas quantidades.

Humor

Um brasileiro entra na Delegacia em pleno sul do Brasil e dirige-se ao 
delegado:
- Vim me entregar. Cometi em crime e desde então não consigo mais viver 
em paz.
- Mas o senhor sabe, aqui as leis são muitas severas e são cumpridas e se 
o senhor é mesmo culpado não haverá apelação, nem dor de consciências 
que o livre da prisão.
- Eu atropelei um argentino na estrada ao sul da cidade.
- Ora meu amigo, como o senhor pode se culpar se esses argentinos atra-
vessam as ruas e as estradas a todo momento!
- Mas ele estava no acostamento.
- Se estava no acostamento é porque queria atravessar, se não fosse o se-
nhor seria outro qualquer.
- Mas não tive a hombridade de avisar a família daquele pobre homem, 
sou um crápula.
- Meu amigo, se o senhor tivesse avisado, haveria manifestação, repú-
dio popular, passeata, repressão, pancadaria e morreria muito mais gente, 
acho o senhor um pacifista, merece uma estátua.
- Eu enterrei o pobre homem, ali mesmo, na beira da estrada.
- O senhor é um grande humanista, enterrar um argentino, és um benfeitor, 
outro qualquer o abandonaria para ser devorados pelos urubus ou outros 
animais, provavelmente até hienas.
- Mas enquanto eu o enterrava ele gritava: Estoy vivo! Estoy vivo! No 
estoy muerto!
- Tudo mentira, o senhor sabe que esses argentinos mentem muito! Vá em 
paz!

Mensagens

Cada um de nós, seja onde for, está sempre construindo a vida que deseja. 
A existência é a soma de tudo o que fizemos de nós até hoje. Toda idéia 
que você venha a aceitar influenciará seu espírito, escolha os pensamentos 
do bem para orientar-lhe o caminho e o bem transformará sua vida numa 
cachoeira de bênçãos. Se você cometeu algum erro não se detenha para 
lamentar-se, raciocine sobre o assunto e retifique a falha havida porque 
somente assim, a existência lhe converterá o erro em lição. É muito difícil 
viver bem se não aprendemos a conviver, A vida é lei da natureza, mas a 
vida pessoal é obra de cada um. Toda vez que criticamos a experiência 
dos outros, estamos apontando em nós mesmos os pontos fracos que pre-
cisamos entender em nossas próprias experiências. Seu ideal é o caminho, 
tanto quanto seu trabalho é viver.
***
A casa não é apenas um refúgio de madeira ou de alvenaria, ela é o lar 
onde a união e o companheirismo se desenvolve. A passagem social pela 
Terra se transformaria imediatamente para melhor se todos nós, quando 
na ocasião de espíritos encarnados nos tratássemos, dentro de casa, pelo 
menos com as cortesias que dispensamos aos nossos amigos.

Pensamentos, provérbios e citações

Ninguém duvida tanto como aquele que mais sabe.
Venho de tantas tempestades que até perdi o medo da chuva.
Amar é uma arte que nunca se aprende e sempre se sabe.
Quem sente saudades já conheceu a felicidade.
Faça com que a sua língua não vá além do vosso pensamento.
Quanto maior a força tanto maior perigoso o abuso.

Exposição “Maria Mãe
de Todos” chega ao

Sítio do Picapau Amarelo

A exposição “Maria Mãe 
de Todos” tem início a 
partir deste domingo, dia 
24 de setembro, no Mu-
seu Histórico, Folclórico e 
Pedagógico Monteiro Lo-
bato, que fica no Sítio do 
Picapau Amarelo.
“Maria Mãe de Todos”, do 
ceramista Carlo Cury, traz 
esculturas em argila para 
expressar a religiosidade 
e a materialidade da fé po-
pular em Maria.
São, ao todo, 10 santos 
representados em 12 pe-
ças de argila que estarão 
em exibição para visitação 
pública até o dia 31 de ou-
tubro, de terça a domingo, 
das 9h às 17h.  O endereço 
do sítio é Avenida Montei-
ro Lobato, s/nº, Chácara 
do Visconde.

O artista – Carlo Cury é 
ceramista e artista plástico 
de Caraguá, formado em 
arquitetura pela Faculdade 
Belas Artes de São Paulo. 
Mas foi nas artes plásti-
cas que construiu carreira, 
com uma extensa produ-
ção.
Em 2011 descobriu a ce-
râmica como um rico 
caminho para criar me-
canismos visuais nos 
quais pode aprofundar  
seus diálogos com o tridi-
mensional, com participa-
ção em exposições coleti-
vas.
Em 2012 participou da 
formação do Grupo Ubun-
tu – Caraguatatuba, que 
reúne artistas plásticos na 
linguagem tridimensional. 
Este grupo desenvolve 

projetos coletivos como o 
“Projeto Origens”
Tem realizado pes-
quisas sobre cerâmi-
ca de povos nativos no  
Pará, Amazonas, Mato 
Grosso do Sul e São Paulo, 
visitando museus (arqueo-
logia) e aldeias indígenas.
SERVIÇO
Exposição “Maria Mãe de 
Todos”
Período – 24 de setembro 
a 31 de outubro de 2017
Horário – de terça a do-
mingo, das 9h às 17h
Entrada: Gratuita
Local: Museu Histórico, 
Folclórico e Pedagógico 
Monteiro Lobato – Sítio 
do Picapau Amarelo
Endereço: Avenida Mon-
teiro Lobato, s/nº, Chácara 
do Visconde

Saúde de Tremembé
realiza Campanha

do Coração
A Prefeitura de Tremem-
bé através da Secretaria 
Municipal de Saúde rea-
liza entre os dias 23/09 e 
29/09/2017, a Campanha 
do Coração, sendo de 25 à 
29/09 no Centro de Saúde, 
das 08h00 às 11h00, e nas 
Equipes de Saúde da Fa-

mília, das 08h00 às 15h00, 
onde serão oferecidos tes-
tes de glicemia, aferição 
de pressão arterial, IMC, 
circunferência abdominal, 
entrega de material edu-
cativo e brindes para po-
pulação da faixa etária a 
partir de 12 anos. No dia 

23/09/2017, das 08h00 às 
11h30, na Praça Geraldo 
Costa, onde também serão 
oferecidos testes de glice-
mia, aferição de pressão 
arterial, IMC, circunferên-
cia abdominal, entrega de 
material educativo e brin-
des para população.
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Moreira César recebe
mutirão de agendamento 

para kits de acesso ao
sinal digital

Nesta quarta-feira (20), às 
13 horas, o Cras de Morei-
ra César realiza o evento 
‘Primavera das Famílias’, 
no CEU das Artes. O even-
to, que visa levar informa-
ções para a população a 
respeito de seus direitos, 
terá um mutirão para es-
clarecimento de dúvidas 
sobre a distribuição de kits 
gratuitos para ter acesso ao 
sinal digital de televisão.
O Ceu das Artes fica na 
avenida das Orquídeas, 
Vale das Acácias.
Moradores de Pindamo-
nhanqaba inscritos em pro-
gramas sociais do governo 
receberão esses kits. A 
partir do dia 29 de novem-
bro, a programação ofere-
cida pelos canais abertos 
será transmitida somente 
através do sinal digital na 
região. O sinal analógico, 
utilizado pela população 
sem acesso à TV paga, não 

será mais utilizado.
Para ter acesso ao sinal é 
necessário ter um televisor 
digital ou ter um conver-
sor específico para as TVs 
mais antigas (de tubo, por 
exemplo).
Para que toda a população 
tenha acesso ao novo sinal 
de transmissão, a ‘Seja Di-
gital’ está operacionalizan-
do a migração, oferecendo 
para a população kits gra-
tuitos com antenas, con-
versores digitais, controles 
remotos e fazendo campa-
nhas e ações para informar 
e preparar o município. 
Todos os beneficiários dos 
programas sociais do Go-
verno Federal tem direito a 
receber o kit gratuitamen-
te. Aqueles que possuem o 
número do NIS (Número 
de Inscrição Social) e são 
cadastradas em programas 
como o Bolsa Família, Mi-
nha Casa Minha Vida, Pro-

natec e entre outros podem 
realizar um agendamento 
online para a retirada do 
Kit.
O agendamento pode ser 
feito pelo site sejadigital.
com.br/kit ou pelo tele-
fone 147, com o número 
do NIS. Estes meios estão 
disponíveis também para 
se obter mais informações 
e/ou para saber se tem di-
reito ao kit gratuito.
Após o agendamento, o lo-
cal para retirada do kit é na 
agência Correios localiza-
da na praça Barão do Rio 
Branco, no centro. Podem 
retirar, o responsável fa-
miliar ou algum membro 
da família, portando um 
documento de identidade 
com foto. É necessário le-
var também, o número do 
NIS do responsável fami-
liar e o protocolo adquiri-
do durante o agendamento 
realizado pelo site.

Taubaté promove
campanha “Primaverão 

sem mosquito”
O fim do inverno e a che-
gada da primavera nesta 
sexta-feira, dia 22 de se-
tembro, lançam um novo 
alerta em Taubaté para o 
combate ao mosquito Ae-
des aegypti.
A época é de reforçar as 
ações de prevenção até o 
final do ano, já que tanto 
a primavera como o verão 
têm como características o 
aumento das temperaturas 
e a ocorrência de chuvas. 
Esta é uma combinação 
que favorece a prolifera-
ção de focos de larvas do 
mosquito, vetor dos vírus 
da dengue, zika e chikun-
gunya.
Para isto, o CAS (Contro-

le de Animais Sinantrópi-
cos) de Taubaté promove 
a campanha “Primaverão 
sem mosquito”. A ideia é 
manter o envolvimento da 
comunidade por meio de 
ações de conscientização 
e prevenir a ocorrência de 
novos casos das doenças.
Palestras, fiscalizações 
casa a casa, monitoramen-
to de pontos estratégicos, 
ações de bloqueio e aten-
dimento a denúncias da 
população integram as 
estratégias dos agentes 
de controle de vetores. A 
parceria com os agentes 
comunitários de saúde das 
unidades de ESF (Estraté-
gia de Saúde da Família) 

também será reforçada.
Mesmo com uma que-
da histórica nos casos de 
dengue na última tempo-
rada, o risco de uma nova 
epidemia sempre existe. 
Além disto, também existe 
a preocupação do aumento 
de casos de zika e chikun-
gunya.
De janeiro até agos-
to deste ano, Tauba-
té registrou 56 casos 
de dengue contra 3.295  
casos no mesmo período 
do ano passado. O mu-
nicípio não tem nenhum 
caso de zika em 2017. Até 
o momento foram confir-
mados 5 casos de chikun-
gunya.

Programação em
comemoração a V

Semana Municipal do 
Idoso conta com

diversas atividades

O Conselho Municipal do 
Idoso, as Associações do 
Centro de Convivência 
para Idosos e as Institui-
ções de Longa Perma-
nência para Idosos, em 
parceria com a Secretaria 
de Saúde e Assistência 
Social, irão comemorar a 
V Semana Municipal do 
Idoso, entre os dias 23 de 
setembro a 2 de outubro.
Durante a semana, diver-
sas atividades serão pro-
movidas para o público da 
3ª idade. A abertura no sá-
bado (23) será realizada na 
praça Monsenhor Marcon-
des, das 9h às 12h, e terá 
diversos jogos recreativos. 
Já no domingo (24), a par-
tir das 14 horas, os ido-
sos poderão se reunir no 
Centro Esportivo Zito e, 
na segunda (25), também 
a partir das 14h, no ACCI 
Campinas, para uma tarde 
de lazer.
Na terça (26), às 9h, eles 
irão participar de uma aula 
de dança sênior no ACCI 
Moreira César, e no perí-
odo da tarde, às 14h, o Lar 
Irmã Terezinha irá receber 
uma exposição de artes. 
Já na quarta (27), o ACCI 
Vila Rica, às 14h, terá uma 
tarde de chá, além de uma 

apresentação de dança. 
Na quinta (28), o Lar São 
Vicente de Paulo  terá um 
baile da primavera, que 
será das 14h às 17h; e na 
sexta (29), o Lar Irmã Te-
rezinha terá uma vivência 
com danças circulares às 
9 horas. O encerramento 
das atividades em come-
moração ao Dia do Idoso, 
na segunda-feira (2), será 
uma confraternização no 
Salesianos, das 11h às 16h.
A “Semana Municipal do 
Idoso” foi incluída no ca-
lendário oficial de eventos 
da cidade por meio da Lei 
5.463/2012 e seu principal 
objetivo é conscientizar a 
população e o Poder Pú-
blico de que os idosos são 
parte importante da socie-
dade.
O presidente do Conselho 
Municipal do Idoso, Adil-
son Lima da Silva, comen-
ta que a programação irá 
se estender buscando levar 
atividades que aliam saú-
de, esporte, cultura e lazer 
aos idosos do município e 
ressalta a intuito da data: 
“Esta quinta comemora-
ção serve tanto para cha-
mar a atenção das políticas 
públicas, e exigir o cum-
primento da lei que nos 

contemplam quanto para 
celebrar o Dia Nacional, 
comemorado dia 1°, com 
muita festividade junto 
com o município. Então 
o intuito é celebrar e co-
brar”.
Além dos eventos da pro-
gramação oficial, outros 
deverão acontecer no de-
correr do mês de outubro, 
com atividades e eventos 
que complementarão as 
festividades em comemo-
ração à Semana do Idoso.
No dia 3 de outubro, será 
promovida uma manhã 
festiva, com o grupo tera-
pia e lazer no Recinto São 
Vito em Moreira César. 
Nos dias 4 e 6, os idosos 
poderão participar de um 
“City Tour” promovido 
pelo Departamento de Tu-
rismo da Prefeitura, a par-
tir das 14h.  Já no dia 16, 
será o II Seminário para 
Valorização do Idoso, no 
auditório da Santa Casa 
de Misericórdia, das 8h às 
11h30.
O Departamento de Turis-
mo irá promover também 
um passeio no Trem do 
Forró, nos dias 19 e 26, a 
partir das 13h. Mais infor-
mações no departamento, 
pelo telefone 3643-1761.

CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2017 - PROC. ADM. N° 3662/2017 - OBJETO: 
O objeto da presente Chamada Pública é a realização de projetos junto a 
Divisão de Saúde, por meio de profissional capacitado na Área de Artesa-
natos com habilidade em confeccionar e ministrar projetos de produtos em 
pintura em Pano de Prato e Fisioterapia para ministrar sessões de Ecotera-
pia, conforme condições descritas na chamada pública, no termo de refe-
rência e demais anexos que integram a presente. DATA DE REALIZAÇÃO: 
de 25/09 a 29/09/2017 - Horário: 09:00 às 16:30 horas. LOCAL DA REA-
LIZAÇÃO: Divisão Municipal de Saúde, localizada à Praça Josino Ribeiro 
da Silva, s/n, Centro, Potim/SP. - A Chamada Pública na integra poderá 
ser consultada no endereço acima citado ou retirado GRATUITAMENTE no 
site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - PRO-
CESSO ADMIN.N°313/2017 - TOMADA DE PREÇOS N° 002/2017
Ref: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL “AMADOR GALVÃO CÉSAR”.
A Comissão Municipal de Licitação e Avaliação, nomeada pela da Portaria 
nº 289/2017, através de seu Presidente, torna público e para conhecimen-
to e intimação dos licitantes que, em sessão reservada, datada de 19 de 
Setembro de 2017, após exame da documentação apresentada bem como 
Parecer Emitido pelo Setor de Planejamento de verificação da documenta-
ção dos licitação, foi proferido o seguinte julgamento:
EMPRESAS HABILITADAS: ELETROWAL SERVIÇOS LTDA; LILIAN DE 
L. PEDREIRA EPP; CONSTRUTORA & INCORPORADORA ZANINI SJ-
CAMPOS LTDA; IVAN P. DA CUNHA EIRELI ME; MARCONDES LIMA EN-
GENHARIA;
EMPRESA INABILITADA: WB PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
Fica aberto o prazo recursal. Potim, 22 de Setembro de 2017. André Luís 
Almeida Guimarães - Presidente da Comissão de Licitações
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Secretaria de Educação 
adquire prédio para
implantação de sua 

sede em Pinda

Taubaté sedia 2º
Encontro dos Grupos 
de Cultura Afro neste 

domingo

A Secretaria de Educação 
e Cultura terá sede pró-
pria, ainda neste ano. Na 
sexta-feira (15), foi reali-
zada a assinatura da aqui-
sição do prédio e entrega 
das chaves para a Prefei-
tura. A nova sede será no 
prédio onde funcionava, 
até o ano passado, o Co-
légio Comercial Dr. João 
Romeiro.
Agora, de posse das cha-
ves, a equipe da Secreta-
ria de Educação fará uma 
vistoria no prédio, junto 
com a empresa contrata-
da, para levantamento das 
adequações que serão ne-
cessárias. Além dessa ma-
nutenção, será feita ainda 

A segunda edição do en-
contro dos Grupos de Cul-
tura Afro acontece no pró-
ximo domingo, dia 24 de 
setembro, no Centro Cul-
tural “Toninho Mendes”, a 
partir das 15h.
Na abertura está prevista 
uma apresentação do gru-
po Centro Cultural N’Go-
lo Brasil. Depois a pales-
tra “Nas origens do ritmo: 

a pintura interna e externa 
do prédio, antes da trans-
ferência da sede.
Atualmente, a Secretaria 
de Educação e Cultura fica 
sediada em prédio aluga-
do na Avenida Fortunato 
Moreira, centro da cida-
de, investindo em aluguel 
R$ 16.100,38 mensais. 
O prédio próprio foi ad-
quirido pelo valor de R$ 
869.546,35.
De acordo com o secretá-
rio de Educação e Cultura, 
prof. Júlio Valle, a aquisi-
ção da nova sede da Edu-
cação é uma conquista que 
vai representar economia 
para os cofres públicos, 
além de ser uma forma de 

Influência da cultura negra 
na formação do Samba” 
com Bruno Luiz Inocêncio 
dos Santos.  Na sequência, 
uma apresentação de jon-
go com o grupo Netos da 
Raiz.
Uma roda de conver-
sa vai ter a participa-
ção de Adalgiza Amé-
rico de Souza e Suzana  
Lopes Salgado Ribeiro 

manutenção do prédio, que 
tem valor histórico para a 
cidade. “Tornar uma esco-
la a sede da Secretaria de 
Educação é muito especial 
por dar mais identidade ao 
nosso trabalho, que sem-
pre é o de educar, ainda 
que desempenhando fun-
ções administrativas. Ter 
uma escola como sede nos 
remete ao compromisso 
dessa gestão com a educa-
ção pública de qualidade. 
Além disso, estar em um 
prédio próprio nos trata 
uma economia significati-
va permitindo que possa-
mos investir em melhorias 
diversas”, analisou o se-
cretário.

sobre o tema “Ditos e não 
ditos: Negros e Negritude 
em Taubaté”.  Para o en-
cerramento, uma apresen-
tação do Centro Cultural 
Zumbiarte Capoeira.
A entrada é gratuita e o 
Centro Cultural fica na 
Praça Coronel Vitoriano, 
1, no Centro. Mais infor-
mações pelo telefone: (12) 
3621-6040.



Taubaté é a terceira cidade paulista a
gerar mais empregos em agosto

Taubaté foi a terceira cida-
de do Estado de São Paulo 
a gerar mais empregos no 
mês de agosto. Este é o ba-
lanço divulgado pelo Caged 
(Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados), 
que mostra um saldo posi-
tivo de 811 postos de traba-
lho no período.
O balanço indica que a ca-
pital paulista e Guarulhos 
foram as cidades com maior 
geração de empregos em 
agosto.
De acordo com o Caged, 
no acumulado do ano, de 
janeiro a agosto, Taubaté 

também apresenta saldo po-
sitivo, com 424 empregos 
gerados.
Os números de Taubaté re-
fletem os esforços da ad-
ministração em promover 
a oferta de vagas no muni-
cípio e, com isto, reduzir 
os índices de desemprego. 
Para isto, entre as ferra-
mentas disponíveis está o 
Balcão de Empregos de 
Taubaté.
Para se cadastrar no Bal-
cão de Empregos é neces-
sário apresentar RG, CPF 
(ou CNH), comprovante de 
endereço e carteira de tra-

balho. A orientação é que o 
cadastro seja sempre atuali-
zado para gerar mais opor-
tunidades ao candidato.
O atendimento ao público 
é de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 15h, e as vagas 
são atualizadas constante-
mente no site da prefeitura: 
http://www.taubate.sp.gov.
br/empregos/relacao-de-va-
gas-balcao-de-empregos/.
A unidade está localiza-
da no Emprega Taubaté, 
na praça Dr. Barbosa de 
Oliveira, s/n, Centro (piso 
superior da Rodoviária Ve-
lha).
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Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e Câmaras Municipais 
do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Fe-
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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 Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Natividade 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 Setembro, 258 e Super-
mercado 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 ro-
doviária).
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 comércio 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.

EXPEDIENTE

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 188, Termo nº 6645
Faço saber que pretendem se casar WAGNER CANDIDO DA SILVA e JOYCE 
FERNANDA DE SOUZA, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São 
João do Ivaí - PR, nascido em 15 de janeiro de 1982, de profissão auxiliar admi-
nistrativo, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua das Dracenas, 
nº 65, Vale das Flores, nesta cidade, filho de MANOEL CANDIDO DA SILVA, 
de 63 anos, nascido na data de 13 de março de 1954, residente e domiciliado 
em Sarandi/PR, natural de Matozinhos/MG e de GENI CÂNDIDO DA SILVA, 
de 53 anos, nascida na data de 24 de maio de 1964, residente e domiciliada 
em Sarandi/PR, natural de São João do Ivaí/PR. Ela é natural de Taubaté - SP, 
nascida em 20 de novembro de 1989, de profissão escriturária, de estado civil 
solteira, residente e domiciliada na Rua Marcos Ferreira de Andrade Junqueira, 
nº 165, Granja Daniel, Taubaté/SP, filha de SALVADOR RIBEIRO DE SOUZA, 
de 57 anos, nascido na data de 10 de janeiro de 1960, residente e domiciliado em 
Taubaté/SP, natural de Florida/PR e de SONIA JOSÉ DE SOUZA, de 55 anos, 
nascida na data de 4 de janeiro de 1962, residente e domiciliada em Taubaté/
SP, natural de Astorga/PR. 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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