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Agentes comunitários 
são capacitados em 

saúde bucal em Taubaté

Agentes comunitários de 
Saúde de unidades de ESF 
(Estratégia de Saúde da 
Família) de Taubaté pas-
sam nesta terça-feira, dia 

23 de maio, por uma capa-
citação em saúde bucal. A 
atividade será realizada às 
9h nas instalações do Eca-
se/Unitau e conta com o 

apoio da Colgate.
Ao todo, cerca de 110 
agentes estarão envolvidos 
na capacitação. O objeti-
vo é fazer com que estes 
profissionais atuem como 
multiplicadores nas comu-
nidades nas quais estão in-
seridos.
De acordo com a Divisão 
de Saúde Bucal de Tauba-
té, são realizadas, em mé-
dia, 40 mil escovações su-
pervisionadas por ano nas 
escolas da rede municipal. 
Em 2016, foram realiza-
dos 203.160 atendimentos 
em todo o município.

Prefeitura de Taubaté
e Unitau firmam novo

convênio para
atendimento ao
Período Integral

A Prefeitura Municipal de 
Taubaté e a Unitau (Uni-
versidade de Taubaté) 
firmaram, neste mês de 
maio, um novo convênio, 
decorrente da necessida-
de de aprimorar as ações 
voltadas ao Programa In-
tegral, nos âmbitos opera-
cional e pedagógico.
O novo convênio possibi-
litará melhorias nas ativi-
dades ofertadas, que pas-
sarão a contar com novas 
oficinas, como idiomas 
(inglês e espanhol) e lutas 
(judô, capoeira, taekendô, 
jiu jitsu e karatê), além das 
já existentes, que passarão 
a ter o acompanhamento 
pedagógico reformulado.
A Educação Integral no 

Brasil não é obrigatória. 
Mas, em Taubaté, a pro-
posta da Prefeitura é ofere-
cer atividades atrativas aos 
alunos, com relevante con-
teúdo, por meio de profis-
sionais com habilidades 
específicas que passam 
por formação continuada 
ministrada pela Unitau e 
pela Secretaria de Educa-
ção.
A integração com a Uni-
versidade de Taubaté per-
mitirá a participação de 
alunos das escolas mu-
nicipais nos projetos de-
senvolvidos pela Unitau 
e embasará avanços na 
educação pública. Além 
de possibilitar a forma-
ção de profissionais mais 

humanos, essas medidas 
promoverão, progressi-
vamente, a integração 
entre os currículos inte-
gral/regular ao longo do  
período escolar, transfor-
mando a Educação em 
Tempo Integral numa Edu-
cação Integrada, melho-
rando o aprendizado dos 
alunos e o desenvolvimen-
to de todas as dimensões 
humanas como condição 
para o exercício pleno da 
cidadania.
Hoje, quase 17.000 alu-
nos, de Educação Infantil 
e Ensino Fundamental, 
são atendidos em Período 
Integral nas unidades es-
colares da rede municipal 
de ensino em Taubaté.

Pinda deve ganhar
Farmácia Solidária

Desenvolvido pelo Fundo 
Social de Solidariedade, 
o projeto “Farmácia So-
lidária” tem por objetivo 
principal complementar o 
programa de distribuição 
gratuita de medicamentos 
da Secretaria Municipal 
de Saúde. Além disso, a 
orientação sobre o des-
carte correto de remédios 
e sobre os riscos da auto-
medicação estão entre as 
propostas do projeto – que 
tramita na Câmara de Ve-
readores de Pindamonhan-
gaba.
“Em janeiro, estivemos 
no município de Ribeirão 
Preto para conhecer um 
projeto semelhante a este 
que eles desenvolvem lá, 
e ficamos entusiasmados 
com o fluxo e a procura, e 
claro, com a resolução dos 
casos”, conta a presidente 
do Fundo Social de Pinda-
monhangaba.

Como funcionará
Qualquer munícipe poderá 
pegar remédios na “Far-
mácia Solidária”, basta ter 
em mãos uma receita vi-
gente. Todo o medicamen-
to da farmácia será obtido 
por meio de doações de 
empresas farmacêuticas, 
laboratórios e até de pes-
soas que não estão mais to-
mando certo medicamento 
que já tem em casa, e que 
ainda esteja dentro do pra-
zo de validade e lacrado.
Vale lembrar que esses 
remédios são aqueles so-
licitados pelos médicos, 
mas que não fazem parte 
da “cesta básica” de me-
dicamentos da rede. Isto é, 
o paciente teria que com-
prar.
Parcerias
Para o funcionamento da 
farmácia, o projeto conta-
rá com um farmacêutico 
– professor de universida-

de da região que tenha o 
curso de Farmácia em sua 
grade –, além de universi-
tários, dentro do programa 
de estágio assistido.
A ideia é que a farmácia 
piloto funcione em um 
espaço na região central 
da cidade para facilitar o 
acesso dos usuários.
“Já existe um local em 
estudo, mas precisamos 
alinhar algumas questões 
específicas”, afirma a pre-
sidente. “É bom ressaltar 
que esta parceria com uni-
versitários fortalece o pro-
grama de estágio, dando 
oportunidade prática para 
esses futuros profissio-
nais”. 
Em Ribeirão Preto, a “Far-
mácia da Gente” realiza 
cerca de 300 atendimentos 
diários e a economia para 
a saúde pública gira em 
torno de R$ 4 milhões por 
ano.

Alunos de escola
municipal contribuem 
para produção de livro 
infantojuvenil em Pinda

Estudantes da escola mu-
nicipal Dr. Ângelo Paz da 
Silva, do bairro Cidade Jar-
dim, participam do Projeto 
Cidade da Gente de edu-
cação patrimonial e con-
tribuem para elaboração 
de um livro infantojuvenil 
sobre Pindamonhangaba.  
O programa é organizado 
pelo escritor José San-
tos, com apoio do De-
partamento de Turismo e 
Patrimônio Histórico do 
município, e consiste em 
investigar e valorizar a 
historia e o cotidiano de 

pequenas e médias cida-
des.
Para os alunos do 5° ano do 
ensino fundamental da es-
cola municipal Dr. Ângelo 
Paz da Silva, o tema sele-
cionado para análise foi  
“O Bosque da Princesa e 
a Igreja Matriz”. As crian-
ças visitaram os pontos 
turísticos da cidade, com 
o auxilio do guia Fabio de 
Oliveira, e os professores 
ainda vão trabalhar o tema 
escolhido em sala de aula. 
Desta forma será produ-
zida por cada aluno uma 

carta, que será entregue no 
mês de junho para o escri-
tor José Santos produzir o 
livro. 
Para recolher as cartas, 
o escritor fará uma vi-
sita à escola e realizará 
atividades com os es-
tudantes e professores.  
Serão distribuí-
dos mais de 2 mil  
exemplares do livro infan-
tojuvenil nas escolas mu-
nicipais da cidade, para fo-
mentar atividades em sala 
de aula e incentivar além 
da leitura, a escrita.
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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

O Brasil é um país bastante desenvolvido em algumas áreas da medicina, como 
nas pesquisas em relação à AIDS, porém hoje, contabiliza inúmeros casos de do-
enças bastante antigas, algumas citadas pela Bíblia, como a hanseníase, que afeta 
milhares de pessoas no país. Outros males como a Doença de Chagas, verminose, 
malária, tuberculose, raiva, dengue, leishmaniose e febre amarela já foram erradi-
cadas em vários países, mas aqui, a cada ano, cresce o número de novos casos. Essa 
não é apenas uma questão de saúde publica, mas também econômica. Os adultos 
portadores de algumas dessas moléstias ficam impedidos de trabalhar e prover o 
próprio sustento e de sua família, fazendo com que estejam na linha de pobreza. As 
crianças são prejudicadas em seu desenvolvimento físico e intelectual, perdendo 
anos de estudo que nem sempre conseguem recuperar. Segundo especialistas, a 
falta de políticas sérias para a erradicação dessas doenças e do incentivo à indústria 
farmacêutica em elaborar medicamentos para a população de baixa renda dificulta 
a erradicação da miséria no país.
***
Alguns estudos até associam uma dieta rica em açúcar com o aparecimento de es-
pinhas, mas não há nada especificamente condenando o chocolate. Além disso, a 
predisposição genética e as alterações hormonais comum na adolescência e em mo-
mentos de stress é que são os principais responsáveis pelas espinhas. Essa lenda 
pode ter surgido porque muitas pessoas tendem a consumir mais chocolates nos 
períodos em que estão mais tensas e ansiosas, situações em que os hormônios ficam 
mais a flor da pele, estimulando as espinhas.

Humor

O sujeito casou com uma mulher que era teimosa que nem uma mula. Depois de 
dois anos de casados, a beira de um ataque de nervos, ele finalmente conseguiu 
convencê-la a consultar um psicanalista. Na volta da primeira consulta, ansioso, ele 
pergunta: 
- E então, meu amor? Como foi a consulta? Tudo bem?
- Tudo bem uma ova! Precisei gastar todo o meu horário pra convencer o psicólogo 
que o divã ficava bem melhor no meio da sala!
***
Uma mulher entrega ao Juiz uma petição pedindo o divórcio e o Juiz a questiona:
- A senhora tem certeza do que está pedindo? A senhora que o divórcio por compa-
tibilidade de gênios? Não seria o contrário?
- Não meritíssimo, é por compatibilidade mesmo. É que eu gosto de cinema e o meu 
marido também, eu gosto de ir à praia e ele também, eu gosto de ir ao teatro e ele 
também e eu gosto de homem e ele também gosta!
***
Numa escola americana a professora diz aos alunos:
- A partir de hoje não há mais racismo na minha sala de aula! Agora já não há mais 
nem brancos e nem negros. Passamos a ser todos azuis!
E prossegue... Agora vamos todos sentar... Os azuis claros sentam na frente e os 
azuis escurinhos sentam lá no fundão.

Mensagens

A beleza que tanto buscamos está no nosso interior. Não há roupa, nem penteado 
que embeleze a falta de caráter. Vivemos em um mundo preocupado com o exterior, 
onde por tudo tem que haver uma retribuição, até no amor, espera-se recompensa. 
Nas brigas de casais, de familiares ou de amigos, quase sempre ouvimos queixas 
do tipo: depois de tudo o que eu fiz? Verdades, cobranças infundadas, cheias de 
ressentimentos e mágoas, frutos das atitudes exteriores que praticamos. Esperamos 
demais sem oferecer tanto assim. Alma querida! Antes que o Sol se ponha nova-
mente, aprenda o que vale é o que vai dentro de você! Faça tudo com serenidade, 
mantenha-se de bem com você. Faça o seu melhor, não espere nada dos outros, 
você mesmo deve olhar para o que fez, se sentir-se bem. Ainda que venham críti-
cas, desaforos, mal-entendidos, nada disso vai te afetar, por que você sabe que fez o 
melhora. Vista a alma com bons pensamentos, perfume-se com boas ações,penteie 
as emoções com o bem, seja uma pessoa linda no seu interior e brilhe pelo encanto 
de refletir em sua face, a própria face de Deus. Aquilo que somos é o nosso mudo.
***
Sabemos que a felicidade vem do íntimo. Felicidade é um estado interior. Você 
não se torna feliz miraculosamente, por conta de mudanças exteriores, mas apenas 
se você mudar. Você precisa enxergar as coisas de um ponto de vista mais amplo. 
Alguém pode até lhe mostrar o caminho, ensinar técnicas, mas é tudo o que pode 
fazer, o resto é por sua conta. Buscar a felicidade e alegria de viver não é de forma 
alguma errado, pecaminoso ou prejudicial ao espírito.

Pensamentos, provérbios e citações 

Eficiência é a inteligência preguiçosa.
O ódio dos fracos não é tão perigoso quanto a sua amizade.
A felicidade consiste em fazer o bem.
Para que pensar no amanhã se ele termina depois de amanhã.
Homem galinha se tomar chuva vira canja.
É melhor não cutucar a onça com vara curta.
Herói é um covarde que não teve tempo de fugir.
A falsa humildade é outro orgulho.
Só há uma blasfêmia, a injustiça.
Honestidade é o mesmo que fazer seguro para a paz de espírito.
Os remorsos superam a justiça.
Mantenha a distância “seu merda”.
A paciência é a sabedoria da espera.
Preserve o antigo, mas conheça o moderno.
O futuro não é mais do que costuma ser.
Fazer o pior parece a melhor decisão.
Há duas coisas infinitas: O Universo e a tolice dos homens.
É nos momentos de decisão que seu destino é decidido.
Quem cedo madruga, boceja o dia inteiro.
A pior decisão é indecisão.
Não está terminado até que seja terminado.

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO 
DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO MUNICÍPIO  

REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2017

Em atendimento ao Artigo 9, Parágrafo 4º, da Lei Nº 101, de 04 de maio 
de 2000, a Câmara Municipal de Monteiro Lobato e a Comissão 
de Finanças e Orçamento desta Casa, torna público a convocação 
para que o Executivo Municipal demonstre e avalie o cumprimento 
das metas fiscais do Município referente ao Primeiro Quadrimestre 
de 2017, em AUDIÊNCIA PÚBLICA que será realizada, a partir das 
18horas do dia 30 de maio de 2017, na Câmara Municipal, convidando 
os interessados e a população do município.

Ver. AINTON RODOLFO MARTINS – Presidente da Câmara

Verª. GISLENE APARECIDA BARRETO COSTA 
Pres. da Comissão de Finanças e Orçamento

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 144, Termo nº 6556
Faço saber que pretendem se casar ROGÉRIO CORREA DE ALMEIDA e 
ADRIANA CORREIA DE LURDES, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é na-
tural de Osasco - SP, nascido em 30 de outubro de 1973, de profissão pedreiro, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado Avenida Perimetral dos Ibéris, nº 4, 
Vale das Flores, nesta cidade, filho de JOSÉ CORREA DE ALMEIDA FILHO, 
falecido em Mogi das Cruzes/SP na data de 26 de janeiro de 2015 e de ARACI 
PEREIRA DE ALMEIDA, de 67 anos, nascida na data de 13 de fevereiro de 
1950, residente e domiciliada Osasco/SP, natural de Osasco/SP. Ela é natural de 
Pindamonhangaba - SP, nascida em 5 de julho de 1979, de profissão do lar, de 
estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, 
filha de MARIO DE LURDES, falecido em Pindamonhangaba/SP e de MARIA 
AUXILIADORA CORREIA RIBEIRO DE LURDES, falecida. Se alguem sou-
ber 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.

VAGAS DISPONÍVEIS
NO PAT DE TAUBATÉ

ATENDENTE DE LOJA 
(PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA)
AUXILIAR DEPARTAMENTO PESSOAL 
(PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA)
AUXILIAR DE MECÂNICO DE MOTOS
COORDENADOR DE RESTAURANTE
COORDENADOR DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO
ELETRICISTA DE VEÍCULOS
MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL
MECÂNICO DE SUSPENSÃO
RECEPCIONISTA BILINGUE
TÉCNICO EM SEGURANÇA DE TRABALHO

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CA-
DASTRO
-RG -CPF -CARTEIRA DE TRABALHO -NÚ-
MERO DO PIS

ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária Velha
TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: SEGUN-
DA A SEXTA-FEIRA DAS 08H ÀS 17H
Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o interesse em cadastrar va-
gas abertas  entrar em contato pelo e-mail: taubate-
patvagas@gmail.com
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Palacete 10 de Julho
recebeu roda de

conversa com o Iphan

Nesta sexta-feira (19), 
Pindamonhangaba rece-
beu a Roda de Conversa 
com o Iphan, no Palacete 
10 de Julho. O Palacete 
fica na rua Deputado Claro 
César, 33, centro. A Roda 
de Conversa tem como 
eixo temático abordar as 
relações entre o desen-
volvimento, a paisagem 
e o patrimônio cultural, 
colocando como questão 
central a transformação de 
intervenções que, visando 
promover o desenvolvi-
mento econômico, passam 
a interagir com a cultura 
local, transformando-se 
também em um sistema de 
representações simbólicas 
que integram direta ou in-
diretamente a identidade 

local.
As Rodas de Conversa são 
uma série de encontros 
realizados pela Casa do 
Patrimônio do Vale do Pa-
raíba da Superintendência 
do IPHAN em São Paulo 
em parceria com o GEPTC 
– Grupo de Estudos Paisa-
gem, Território e Cultura, 
o GPAS – Grupo de Estu-
dos Patrimônio, Arte e So-
ciedade, o Departamento 
de História da Universida-
de de Taubaté – UNITAU 
e outros parceiros em di-
ferentes cidades do Vale 
do Paraíba. São eventos 
programados para ocorrer 
durante o ano como even-
tos integrados às come-
morações dos 80 anos do 
IPHAN.

O objetivo destes encon-
tros é discutir temas rela-
cionados ao patrimônio 
cultural e sua gestão na 
região do Vale do Paraí-
ba, buscando a construção 
de uma rede de parcerias, 
o Observatório da Paisa-
gem do Vale do Paraíba, 
que trabalhe na proteção, 
divulgação, fomento, pes-
quisa e planejamento de 
ações coordenadas em 
torno do tema patrimônio 
cultural, conceitos e de-
senvolvimento sócio am-
biental.
Já foram realizados três 
encontros desde o início 
do ano, sendo os dois pri-
meiros em São Luiz do 
Paraitinga e o terceiro, em 
Paraibuna.

20º FESTIVAL DE MÚSICA JUNINA
em São Luiz do Paraitinga

Festival de Música Junina do ano de 2017 será realizado pela Prefeitura Municipal 
através do seu Departamento de Cultura e Turismo nos dias 16 e 17 de Junho.
Tendo com objetivos:
Revelar novos talentos; Fomentar e preservar essa vertente musical de forte raiz 
em nosso território; Abrir mais espaço para a reflexão e evolução da música junina.
As inscrições poderão ser efetuadas no período de 05 a 31 de Maio de 2017, a ficha 
de inscrição poderá ser retirada no Centro Cultural Nelsinho Rodrigues (Rua Coro-
nel Domingues de Castro nº 33) ou baixada no link abaixo
Ficha de Inscrição e Regulamento: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

Prefeitura de Tremembé  
realiza leilão público de 

veículos

LEILÃO PÚBLICO PRE-
SENCIAL Nº 01/2017
PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO Nº 2.686/2017
A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé, por intermédio da 
Comissão de avaliação, 
constituída através da Porta-
ria nº 6.805 de 27 de março 
de 2017, torna público aos 
interessados, por determina-
ção do Sr. Marcelo Vaque-
li, Prefeito Municipal, que 
se encontra aberto licitação 
sob a modalidade LEILÃO 
PÚBLICO PRESENCIAL, 
conforme especificações e 
condições constantes deste 
edital e seus anexos.
DATA DA REALIZAÇÃO: 
29 de maio de 2017.
OBJETO: Alienação de veí-
culos inservíveis.
HORÁRIO DE INÍCIO: 09 
horas.
Cópia deste Edital e seu(s) 
Anexo(s) ficarão à dis-
posição no site www.tre-
membe.sp.gov.br/licitações 
– link leilão, bem como  
informações e esclare-
cimentos sobre a pre-
sente licitação serão 
prestadas pela Prefeitura Mu-
nicipal da Estância Turística de  
Tremembé, Rua Sete de Se-
tembro, 701 – Centro – Tre-
membé – São Paulo, de se-
gunda a sexta-feira, durante 
o horário de expediente, das 
08:00 às 11:30 horas e das 
13:30 às 16:30 horas, ou pelo 
telefone (0xx12) 3607-1000, 
ramal 1019 ou pelo e-mail 
licitacoes2@tremembe.sp.
gov.br.
ANEXO I
RELAÇÃO DOS MATE-
RIAIS
LOTE 1    DISCRIMINA-
ÇÃO SUMÁRIA    QUAN-
TIDADE
Veículo da marca Fiat, Du-
cato Mult/ Vetrato 2.8 T.Alto 
TB Dies, combustível Die-
sel, ano/ modelo 2005, chas-
si 93W231H2151024038 – 
placa DBS6802     01
Valor da avaliação para o 
Lote n° 01: R$ 5.412,50 (cin-
co mil quatrocentos e doze 
reais e cinqüenta centavos).
LOTE 2    DISCRIMINA-
ÇÃO SUMÁRIA    QUAN-
TIDADE
Veículo da marca Iveco, 
modelo Dailycity 3813 
van1, combustível Diesel, 
ano/ modelo 2006, chassi 
93zc3890168323169 – placa 
DBS6810    01
Valor da avaliação para o 
Lote n° 02: R$ 4.975,00 
(quatro mil novecentos e se-
tenta e cinco reais).
LOTE 3    DISCRIMINA-
ÇÃO SUMÁRIA    QUAN-
TIDADE
Veículo da marca iveco, mo-
delo dailycity, combustível 
Gasolina, ano/ modelo 2006, 
chassi 93zc3890168323172, 
placa DBS6811.    01
Valor da avaliação para o 
Lote n° 03: R$ 5.025,00 (cin-

co mil vinte e cinco reais).
LOTE 4    DISCRIMINA-
ÇÃO SUMÁRIA    QUAN-
TIDADE
Veículo da marca Peuge-
ot, modelo Furgão die-
sel Boxer 2.8 TB curto, 
combustível diesel, ano 
2006/ modelo 2007, chassi 
936ZBPMMB72009407 – 
placa DBS6813.    01
Valor da avaliação para o 
Lote n° 04: R$ 5.125,00 (cin-
co mil e cento e vinte cinco 
reais).
LOTE 5    DISCRIMINA-
ÇÃO SUMÁRIA    QUAN-
TIDADE
Veículo da marca Peuge-
ot, modelo Furgão die-
sel Boxer 2.8 TB curto, 
combustível diesel, ano 
2006/ modelo 2007, chassi 
936ZBPMMB72009281– 
placa DBS6814.    01
Valor da avaliação para o 
Lote n° 05: R$ 5.225,00 (cin-
co mil e duzentos vinte cinco 
reais).
LOTE 6    DISCRIMINA-
ÇÃO SUMÁRIA    QUAN-
TIDADE
Veículo da marca Peuge-
ot, modelo Furgão die-
sel Boxer 2.8 TB curto, 
combustível diesel, ano 
2006/ modelo 2007, chassi 
936ZBPMMB72009281– 
placa DBS6815.    01
Valor da avaliação para o 
Lote n° 06: R$ 5.137,50 (cin-
co mil e cento e trinta e sete 
reais e cinquenta centavos).
LOTE 7    DISCRIMINA-
ÇÃO SUMÁRIA    QUAN-
TIDADE
Veículo da marca Fiat, mode-
lo Ducato Minibus 2.8 Tubo 
Diesel, combustível diesel, 
ano 2008/ modelo 2008, chas-
si 93W244M2382025891– 
placa DBS6824.    01
Valor da avaliação para o 
Lote n° 07: R$ 6.075,00 (seis 
mil e setenta cinco reais).
LOTE 8    DISCRIMINA-
ÇÃO SUMÁRIA    QUAN-
TIDADE
Veículo da marca Ford, 
modelo Caminhão F14000 
2p, combustível diesel, ano 
1999/ modelo 2000, chassi 
9BFXK84F9YD022420– 
placa BTS8852.    01
Valor da avaliação para o 
Lote n° 08: R$ 12.250,00 
(doze mil e duzentos e cin-
quenta reais).
LOTE 9    DISCRIMINA-
ÇÃO SUMÁRIA    QUAN-
TIDADE
Veículo da marca Volkswa-
gen, modelo Gol CL 1.8, 
combustível diesel, ano 
1990/ modelo 1990, chassi 
9BWZZZ30ZLT078148 – 
placa BFW5873.    01
Valor da avaliação para o 
Lote n° 09: R$ 500,00 (qui-
nhentos reais).
LOTE 10    DISCRIMINA-
ÇÃO SUMÁRIA    QUAN-
TIDADE
Veículo da marca Volkswa-
gen, modelo Gol cl, com-
bustível Gasolina, ano 1990/ 

modelo 1990, chassi 9BW-
ZZZ30ZLT080055 – placa 
BPY1129.    01
Valor da avaliação para o 
Lote n° 10: R$ 530,00 (qui-
nhentos e trinta reais).
LOTE 11    DISCRIMINA-
ÇÃO SUMÁRIA    QUAN-
TIDADE
Veículo da marca Volkswa-
gen, modelo Gol Special 
1.0 Mi 2p, combustível 
Gasolina, ano 2000/ mo-
delo 2000, chassi 9BW-
CA15X1Y9093870– placa 
CZA6070.    01
Valor da avaliação para o 
Lote n° 11: R$ 2.237,50 
(dois mil e duzentos trinta e 
sete reais e cinquenta centa-
vos).
LOTE 12    DISCRIMINA-
ÇÃO SUMÁRIA    QUAN-
TIDADE
Veículo da marca Volkswa-
gen, modelo Santana 2.0 MI 
4p, combustível Gasolina, 
ano 2001/ modelo 2001, chas-
si 9BWAE03X21P018075 – 
placa CZA6071.    01
Valor da avaliação para o 
Lote n° 12: R$ 3.850,00 (três 
mil e oitocentos e cinquenta 
reais).
LOTE 13    DISCRIMINA-
ÇÃO SUMÁRIA    QUAN-
TIDADE
Veículo da marca Volkswa-
gen, modelo Kombi, com-
bustível Gasolina, ano 2001/ 
modelo 2001, chassi 9bw-
gb07x71p018943– placa 
CZA6072.    01
Valor da avaliação para o 
Lote n° 13: R$ 3.625,00 (três 
mil e seiscentos e vinte cinco 
reais).
LOTE 14    DISCRIMINA-
ÇÃO SUMÁRIA    QUAN-
TIDADE
Veículo da marca Volkswa-
gen, modelo Gol Highway 
16V 1.0 Mi 4p (gasolina), 
combustível Gasolina, ano 
2001/ modelo 2002, chassi 
9BWCA05X12P040149– 
placa CZA6077.    01
Valor da avaliação para o 
Lote n° 14: R$ 875,00 (oi-
tocentos e setenta e cinco 
reais).
LOTE 15    DISCRIMINA-
ÇÃO SUMÁRIA    QUAN-
TIDADE
Veículo da marca Volkswa-
gen, modelo Kombi, com-
bustível Gasolina, ano 2003/ 
modelo 2003, chassi 9bw-
gb07xx3p013660 – placa 
CZA6081.    01
Valor da avaliação para o 
Lote n° 15: R$ 3.700,00 (três 
mil e setecentos).
LOTE 16    DISCRIMINA-
ÇÃO SUMÁRIA    QUAN-
TIDADE
Veículo da marca 
Volkswagen, mode-
lo Kombi, combustível  
Álcool/gasolina, ano 2004/ 
modelo 2004, chassi 9BW-
GB07X24P003125– placa 
CZA6083.    01
Valor da avaliação para o 
Lote n° 16: R$ 1.050,00 (um 
mil e cinquenta reais).
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Pega-Tudo começa
nesta semana no CDHU
em Pindamonhangaba

Taubaté abre inscrições 
para a VI Conferência 

Municipal de
Assistência Social

Fundo Social de
Tremembé lança

Campanha do
Agasalho 2017

A Subprefeitura de Morei-
ra César informa que os 
moradores do CDHU já 
podem depositar o entulho 
a ser recolhido pela Pega-
tudo, nas calçadas do bair-
ro. A coleta terá início na 
segunda-feira (22) pelas 
ruas do CDHU.
A Importante destacar que 
os moradores do bairro co-
loquem o entulho de seus 
quintais nas calçadas, afas-
tados do muro, para que a 
equipe da Subprefeitura 

De 22 de maio a 9 de junho 
estão abertas as inscrições 
para a  VI Conferência 
Municipal de Assistência 
Social. Os interessados 
podem se inscrever pesso-
almente no Solar dos Con-
selhos Municipais que fica 
na Rua Dr. Emílio Winther, 
nº 785 no centro ou pelo 
site www.taubate.sp.gov.
br/cmas. No site também 
está disponível a Resolu-
ção nº 14, de 10 de abril 
de 2017, que estabelece 
as normas gerais para a 
realização da conferência. 
Com o tema “Garantia de 
direitos no fortalecimento 
do SUAS”, a conferência 
vai acontecer nos dias 22 e 
23 de junho, na sede da Ir-
mandade de Misericórdia 

A Prefeitura de Tremem-
bé, através do Fundo So-
cial de Solidariedade lança 
nesta segunda-feira (22), a 
Campanha do Agasalho. 
Vários postos de coleta se-
rão espalhados pela cidade 
para a população poder 
doar.
De acordo com a Presiden-
te do Fundo Social de Soli-
dariedade, Andrea Vaque-
li, os agasalhos e roupas, 
em bom estado de conser-
vação, devem ser doados, 

possa fazer o recolhimen-
to. Não será retirado entu-
lho de dentro dos quintais 
ou terrenos particulares, 
apenas das calçadas, por 
isso a participação da po-
pulação é de grande im-
portância. Lembrando que 
o entulho depositado nas 
calçadas fora do período 
do Pega-Tudo é passível de 
multa.O Pega-Tudo é um 
programa de recolhimen-
to de entulho dos quintais, 
um aliado dos moradores 

de Taubaté – Rua Portugal, 
169, Jardim das Nações. A 
realização do evento é da 
Prefeitura de Taubaté atra-
vés da Secretaria de De-
senvolvimento e Inclusão 
Social e Conselho Munici-
pal de Assistência Social.
A organização informa 
que serão candidatos a 
Delegados representantes 
governamentais e repre-
sentantes da sociedade 
civil, considerando os seg-
mentos: usuários e orga-
nizações de usuários, en-
tidades representantes dos 
trabalhadores do SUAS, 
entidades ou organizações 
de assistência social.
Os delegados terão direito 
a voz e voto nas propos-
tas que surgirem durante 
a Conferência, e possibi-
lidade de indicação para 
participar como repre-
sentante do município na 
Conferência Estadual de 
Assistência Social, em São 
Paulo.

até o dia 30 de junho, nos 
postos de coleta. A expec-
tativa é a arrecadação de 
cerca de 5 mil peças.
A partir do mês de julho, 
todos os itens obtidos se-
rão doados para morado-
res dos bairros carentes do 
município.
POSTOS DE COLETA
– Igreja São José (Jd. San-
tana)
– Centro Espírita (Jd. Bom 
Jesus)
– Padaria Tirelli

da cidade e, atualmente, 
em especial, do distrito 
de Moreira César. A ação 
combate a proliferação de 
animais peçonhentos e co-
labora para exterminar os 
criadouros do mosquito 
Aedes aegypti, transmis-
sor da dengue, zika vírus e 
chikungunya. 
O disk-denúncia para en-
tulho depositado em locais 
inapropriados no distri-
to de Moreira César é o 
3641-2060. 

Programação
Dia 22/06
18h30 – Acolhimento e 
credenciamento
19h30 – Abertura Oficial 
(composição da Mesa)
20h – Leitura e aprovação 
do Regimento Interno
21h30 – Encerramento da 
noite
Dia 23/06
08h – Acolhimento e cre-
denciamento (com café – 
Kit Lanches)
08h30 – Palestra
10h – Debate e perguntas
10h40 – Divisão em gru-
pos e discussão dos sub-
temas. Elaboração de Mo-
ções
12h – Buffet (salgados e 
sucos)
13h30 – Plenária final. 
Apresentação dos grupos 
e aprovação das moções
15h30 – Café (Kit Lanche)
16h – Eleição de delega-
dos para a Conferência Es-
tadual
17h – Encerramento

– Câmara Municipal
– Prefeitura
– Escola Manuel Cabral
– Condomínio Campos do 
Conde
– Condomínio Vale do Sol
– Galeria Ma & Te
– Restaurante Santa Fi-
gueira
– Papelaria do Nonô
– Igreja Adventista
– Lojas Cem
– Lojas Americanas
Faça já sua doação!Prefeito de Caraguá 

anuncia construção de 
UBS no Rio do Ouro

O terreno que receberá a 
UBS tem mais de 3 mil 
m² e conta com uma cons-
trução que será totalmente 
adaptada para o funciona-
mento da unidade. O de-
creto de desapropriação 
do local será publicado na 
próxima semana.
Em visita ao local, o pre-
feito esteve acompanha-
do do Chefe de Gabinete, 
Marcos Freire, e dos vere-
adores Evandro do Nasci-
mento, o Vandinho (PP), e 
João Silva de Paula Ferrei-
ra, o De Paula (PMDB).
A agente comunitária de 
saúde (ACS), Lúcia He-
lena de Castro, moradora 
do bairro, mostrou-se feliz 
com a construção de uma 

nova UBS. “Essa é uma 
ótima notícia, pois vai me-
lhorar muito o atendimen-
to à população. O Rio do 
Ouro agradece ao prefei-
to”, afirmou a ACS.
Segundo o prefeito, já 
para este ano a equipe da 
ESF (Estratégia de Saúde 
de Família) ficará em uma 
casa que está dentro do 
terreno, enquanto a obra é 
realizada paralelamente.
“A previsão é que a UBS 
esteja pronta em 2018. 
Com isso, os moradores 
do Rio do Ouro não preci-
sam se deslocar em busca 
de atendimento. É mais 
saúde e qualidade de vida 
para estes moradores”, ex-
plica.

Infraestrutura: ain-
da no Rio do Ouro,  
Aguilar Junior acompa-
nhou as obras de pavimen-
tação da Rua Horto Flo-
restal e fiscalizou a ponte 
que foi reconstruída pela 
Prefeitura.
Ele também conversou 
com moradores sobre o 
pacote de pavimentação 
de outras ruas do bairro, 
como a Benedita Maria 
das Dores, que tem pre-
visão de início ainda este 
semestre.
Outro anúncio feito pelo 
prefeito foi sobre a colo-
cação de gramado sintéti-
co no campo de futebol do 
bairro e construção de uma 
quadra poliesportiva.


