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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Tremembé abre 
concorrência para lanchonete
ou restaurante em anexo da

Estação Ferroviária

Prefeitura divulga programação dos 
312 anos de Pindamonhangaba

Taubaté tem nova redução de mortes
e acidentes no trânsito

CONCORRÊNCIA PÚ-
BLICA N° 05/2017
PROCESSO INTERNO 
Nº 2132/2017
EDITAL A Prefeitura Mu-
nicipal da Estância Turísti-
ca 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 6.810 de 17 
de Abril de 2017, torna 
público aos interessados 
que fará realizar, licitação 
sob a modalidade CON-
CORRÊNCIA, do tipo 
MAIOR OFERTA, sobre 
a taxa mensal de ocupação 
que tem como objeto a ou-
torga de permissão de uso 
onerosa do anexo à esta-
ção ferroviária “localizado 
na praça Geraldo Costa”, 
conforme especificações e 
condições constantes deste 
edital e seus anexos, a ser 

Os 312 anos de emanci-
pação político-administra-
tiva de Pindamonhangaba 
serão comemorados du-
rante todo o mês de julho, 
com atividades culturais, 
esportivas, de lazer e mui-
to mais.
Em um ano que o país 
e, consequentemente, o 
município, atravessam 
um período de crise fi-
nanceira, o princípio da 
economicidade foi a tô-
nica para a formatação da 
programação, contando 
com os esforços de todos 
os setores da administra-
ção municipal e parcei-
ros, para que os eventos 
programados agradem a 
um público diversificado, 
voltado, principalmente, 
para as famílias. “Mesmo 
com a situação financeira 
atual, não poderíamos dei-
xar de realizar os festejos 
comemorativos de aniver-
sário. E estes eventos são 
uma maneira de fomentar 
a economia local atraindo 
turistas para nossa cida-
de”, explicou o prefeito 
Isael Domingues.
A programação será ex-
tensa durante todo os 
mês, principalmente, aos 
finais de semana. “Valo-

A Prefeitura de Taubaté fe-
chou o mês de maio com 
dados importantes na re-
dução de mortes e aciden-
tes de trânsito.
De acordo com os núme-
ros registrados pela Pre-
feitura, de janeiro a maio 
de 2016 foram registradas 
12 mortes nas vias da cida-
de, já em 2017, no mesmo 
período, o número é de 04 
óbitos, o que representa 
uma redução de 67%.
Os acidentes também apre-
sentaram redução, onde 
nos primeiros cinco meses 
de 2016 foram registrados 
955 acidentes, e no mes-
mo período de 2017 foram 

regida pela Lei Orgânica 
Municipal, Lei Municipal 
nº 4.344 de 10 de março 
de 2017, 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 habili-
tação e proposta comercial 
deverão ser entregues até 
as 14h do dia 30/06/2017, 
na sala da Diretoria de 
Licitações e Contratos, 
localizada no piso supe-
rior do Paço Municipal. 
A abertura dos envelopes 
dar-se-á no mesmo dia, às 
14h15min na sala da Dire-
toria de Licitações e Con-
tratos, localizada no piso 
superior do Paço Munici-
pal, no endereço descrito 
no preâmbulo deste edital.
2. DO OBJETO
2.1 – A presente licitação 
tem como objeto a outor-

rizar artistas regionais e 
diversificar as atrações 
em vários pontos da ci-
dade serão os diferenciais 
deste ano. Além do Par-
que da Cidade, teremos 
ações também no Bosque 
da Princesa, nas praças 
centrais, no Teatro galpão,  
e em parceria com insti-
tuições realizaremos even-
tos nos bairros, além da 
grande novidade que será 
a primeira Festa Julina de 
Moreira César”, comenta 
o coordenador de eventos 
Ricardo Flores.
Na próxima sexta-feira 
(30) começa o primeiro 
evento, o Cavalgar, na Fa-
zenda do Tanque. No mes-
mo final de semana, será 
realizada a 2ª Caminhada 
do Trabiju, desta vez na 
Trilha da Ponte Pênsil, a 
premiação do concurso 
Nacional e Internacional 
de Trovas e Juventrovas, 
a Romaria Fluvial que 
terá paradas no Bosque da 
Princesa e no Mantiqueira, 
uma oficina e a apresenta-
ção teatral Chica Boa, no 
Teatro Galpão.
“Pela primeira vez a Ro-
maria Fluvial que atrai 
participantes de diversas 
cidades do Vale do Paraí-

788, uma redução de 17%. 
As vias que mais regis-
tram acidentes, em ambos 
os períodos, ainda são as 
avenidas Bandeirantes e 
Charles Schnneider.
O número de infrações de 
trânsito também reduziu. 
De janeiro a maio de 2016, 
foram aplicadas 44.275 
multas e em 2017, no mes-
mo período, foram 32.190 
multas. Um total de 27% 
menos infrações de trânsi-
to nas vias da cidade.
A redução desses índices 
de óbitos, acidentes e mul-
tas é uma consequência das 
diversas ações realizadas 
no decorrer dos últimos 

ga de permissão de uso 
onerosa do anexo à esta-
ção ferroviária “localizado 
na praça Geraldo Costa”, 
descritos nos anexos deste 
edital.
3. DOS ESCLARECI-
MENTOS
3.1 – Cópia deste Edital e 
seu(s) Anexo(s) ficarão à 
disposição no site http://
www.tremembe.sp.gov.br/
category/licitacao/concor-
rencia-publica/, bem como 
informações e esclareci-
mentos sobre a presente 
licitação serão prestadas 
pela Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé, Rua Sete de 
Setembro, 701 – Centro 
– Tremembé – São Paulo, 
de segunda a sexta-feira, 
durante o horário de expe-
diente, das 08:00 às 12:00 
horas e das 13:00 às 17:00 
horas, ou pelo telefone 
(0xx12) 3607-1000, ramal 
1019 ou pelo e-mail licita-
coes2@tremembe.sp.gov.
br.

ba fará uma parada e uma 
solenidade no Bosque da 
Princesa. Este evento vai 
contar com a parceria com 
o Batalhão do Exército”, 
explica Ricardo Flores
O aniversário de emanci-
pação político-administra-
tiva da cidade, comemora-
do em 10 de julho, contará 
com a solenidade de haste-
amento das bandeiras, no 
obelisco da Praça Monse-
nhor Marcondes e a mis-
sa em ação de graças, na 
igreja Matriz.
Os shows de aniversário, 
no Parque da Cidade, es-
tão confirmados. Serão 
dois shows por dia, sendo 
que a abertura será realiza-
da no dia 7 de julho, com 
a centenária Corporação 
Musical Euterpe.
Banda Malta, Sambatu-
que, Sandamí (ex Sambô), 
Banda La Brava, Banda a 
Tropa, Dj Yago e a dupla 
Caio César e Diego com-
pletam a programação de 
shows, que terão os in-
gressos trocados por 1 kg 
de alimento não-perecível, 
para o Fundo Social de So-
lidariedade.
Mais informações em: 
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br

quatro anos, além da cons-
cientização da população 
sobre a importância de 
fazer um trânsito seguro.  
Diversas melhorias foram 
feitas na cidade, como as 
alterações viárias nas prin-
cipais vias e corredores 
de acesso ao município, 
implantação de sistema de 
fiscalização eletrônica nos 
locais onde os índices de 
mortes e acidentes eram 
elevados, novos semáforos 
para permitir travessia se-
gura e organizar o trânsito, 
monitoramento de trânsito 
através do COI e o reforço 
e melhoria da sinalização 
no Centro e nos bairros.
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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

Cuidar de uma criança não é uma tarefa fácil. Ela está a todo o momento inventando 
novas e perigosas brincadeiras que deixam 
qualquer mãe ou pai de cabelo em pé. Se você disser que ela não deve mexer em algo, 
aí mesmo é que a curiosidade dela é aguçada, levando-a a tentar descobrir o que há de 
misterioso ali. Ainda que em casa os pais tendem a ficarem mais relaxados pelo fato 
da criança conhecer o ambiente é preciso estar sempre atenta a possíveis situações de 
risco, evitando desta forma os acidentes domésticos. O segredo é não privar seus fi-
lhos da liberdade de brincar e explorar o lugar, você deve apenas tornar o lugar seguro 
para que eles possam desfrutar do laser sem riscos. Não deixe sozinhos no banheiro 
nem próximo de baldes ou bacias com água, instale grades ou redes de proteção em 
todas as janelas, bloqueie os acessos das escadas, proteja as tomadas e fios desencapa-
dos e mantenha os produtos de limpeza, objetos cortantes, fósforos e isqueiros longe 
do alcance das crianças.

Humor

O homem pediu, agora agüenta

Deus criou o burro e disse: Trabalharás incansavelmente, carregando fardos pesados. 
Comerás capim, não terás inteligência e viverás 60 anos e serás burro.
O burro respondeu: Senhor, serei burro, comerei capim, mas viver 60 anos é muito. 
Dá-me apenas 30 anos.
E assim Deus lhe deu 30 anos.
Deus criou o cachorro e disse: Vigiarás a casa do homem e serás seu melhor amigo. 
Comerás os ossos que eles te jogarem, viverás 30 anos e serás cachorro.
O cachorro respondeu: Senhor, serei cachorro, comerei ossos, mas viver 30 anos é 
muito. Dá-me 20 anos.
E assim Deus lhe deu 20 anos.
Deus criou o macaco e disse: Pularás de galho em galho, fazendo macaquices, serás 
divertido e viverás 20 anos e serás macaco.
O macaco respondeu: Senhor, serei macaco, farei macaquices engraçadas, mas viver 
20 anos é muito. Dá-me 10 anos.
E assim Deus lhe deu 10 anos.
Deus criou o homem e disse: Serás o único animal racional sobre a Terra, usarás sua 
inteligência para te sobrepor aos demais animais da natureza. Dominarás o mundo e 
viverás 30 anos e serás o homem.
O homem respondeu: Senhor, serei homem, o mais inteligente dos animais, mais vi-
ver 30 anos é pouco. Dá-me os 30 anos que o burro rejeitou, os 10 anos que o cachorro 
não quis e também os 10 anos que o macaco dispensou.
E assim Deus fez o homem e disse: está bem, viverás 30 anos como homem, casarás 
e passarás 30 anos como burro, trabalharás para pagar as contas e carregando fardos, 
serás aposentado pelo INSS, vivendo 10 anos como cachorro, vigiando a casa e de-
pois ficarás velho e viverás 10 anos como o macaco, pularás de casa em casa de um 
filho para outro e ficarás fazendo macaquices para divertir seus netinhos. 

Mensagens

Há uma grande confusão no entendimento do conceito do carma, erroneamente para 
justificar as dificuldades da vida de alguém. De acordo com as culturas orientais que 
acreditam na reencarnação, tudo que alguém está vivendo nesta existência é cármico, 
conseqüências de suas ações em vidas passadas. Assim, uma experiência ruim não é 
um castigo, mas sim o resultado de uma ação passada, que traz à pessoa a oportuni-
dade de se corrigir.
***
Há pessoas que sabem e aceitam que a vida é difícil. Isso não tira delas o ânimo para 
lutar pelos seus objetivos, a esperança de ter dias melhores ou a alegria de viver. São 
realistas e não criam falsas expectativas. Mobilizam-se e usam suas energias para 
chegar aonde desejam, sem perder tempo e forças com decepções inúteis. As desilu-
sões que nos criam as fantasias e nos devolvem para a realidade concreta são úteis. 
Necessárias para os que se esquecem de que nascer é difícil e que aprender a crescer 
não é fácil. Ninguém veio para este planeta com passaporte. Nós viemos com carteira 
de trabalho.  

Pensamentos, provérbios e citações

Que seja feita a vontade de Deus.

Quando descanso, descanso no amor.

Bom em tudo, bom em nada.

Quem pensa pouco erra muito.

Não diga que algo é impossível antes de tentar primeiro.

Tudo aquilo que não se explica em trinta segundos é confusão.

Haja ou não deuses, deles sempre seremos servo.

A arte e a auto-estima lutam para serem absolutas.

Só a saudade é que faz as coisas pararem no tempo. 

Subdesenvolvimento não se improvisa, ele é obra de séculos.

A vitória pertence aos mais perseverantes.

Em política quando mais ela muda, mais é a mesma coisa.

A esperança é a paciência com a lâmpada acesa.

Levo no coração quem me deixou na solidão.

A vida é uma viagem, portanto admire a paisagem.

Uma vez perdido o sentido ético, torna-se difícil recuperá-lo.

Prefeitura estuda possibilidade 
de instalação de teleférico em 

Ubatuba

Na última quinta-feira, 
22, o secretário de Tu-
rismo de Ubatuba, Luiz 
Bischof, acompanhado do 
secretário de Habitação 
e Planejamento Urbano, 
Wilber Cardozo, estive-
ram em Balneário Cambo-
riú para uma reunião com 
a empresa Primo Tedes-
co – responsável pela ad-
ministração do teleférico 
do Parque Unipraias e da 
Tedesco Marina Garden 
Plaza, referência náuti-
ca no Brasil.O objetivo 
do encontro é viabilizar o 
projeto da implantação do 
teleférico do Caisão até a 
antena da Globo. “Essa 
é uma iniciativa que não 
fere o meio ambiente, pois 
vimos em Balneário Cam-
boriú o teleférico em fun-
cionamento”, afirmou o 
secretário.

Segundo Bischof, o próxi-
mo passo é o agendamento 
de uma visita de represen-
tantes dessas empresas à 
Ubatuba, juntamente com 
o prefeito Délcio Sato 
(PSD), o que deve aconte-
cer nos próximos 15 dias.
Já na sexta-feira, Cardozo 
e Bischof foram recebi-
dos pelos senhores Evodio 
João de Souza, da Bontur 
(Bontur Bondinhos Aére-
os), Vilmar Renato Ma-
chiavelli , consultor de 
negócios da Tedesco, Gus-
tavo Bauer gerente comer-
cial da Tedesco e Éverton 
Hercilio da Luz,  gerente 
operacional da Tedesco.
“A reunião foi muito pro-
dutiva e contou com visi-
tas ao teleférico e a Marina 
Tedesco. O prefeito Sato 
nos deu liberdade para a 
viabilização desse atrati-

vo tão sonhado. Fizemos 
uma apresentação sobre 
Ubatuba com informações 
fornecidas pelo secretário 
Vinicius, que foi muito 
útil aos diretores da Tedes-
co. Agora aguardaremos 
o agendamento a visita à 
Ubatuba”, concluiu Bis-
chof.
“A reunião foi muito pro-
dutiva e contou com visi-
tas ao teleférico e a Marina 
Tedesco. O prefeito Sato 
nos deu liberdade para a 
viabilização desse atrati-
vo tão sonhado. Fizemos 
uma apresentação sobre 
Ubatuba com informações 
fornecidas pelo secretário 
Vinicius, que foi muito 
útil aos diretores da Tedes-
co. Agora aguardaremos 
o agendamento a visita à 
Ubatuba”, concluiu Bis-
chof.

Prefeitura de Taubaté
envia programa de 

anistia para Câmara
A Prefeitura de Taubaté 
encaminhou nesta sex-
ta-feira, dia 23 de junho, 
à Câmara Municipal, o 
projeto que institui o Pro-
grama de Recuperação de 
Créditos Municipais.
O principal objetivo do 
projeto é dar condições 
aos contribuintes em débi-
to com a receita municipal 
de regularizar sua situa-
ção. O programa é válido 
para débitos vencidos até 
31 de dezembro de 2016, 
como IPTU (Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano), 

ISS (Imposto Sobre Servi-
ços), taxas e saldos de par-
celamentos em andamen-
to, com exceção de multas 
aplicadas pela Vigilância 
Sanitária, de trânsito e ou-
tras.
O projeto prevê desconto 
de 100% de multas e juros 
para o pagamento da cota 
única. Haverá redução de 
juros e multas de até 90% 
para pagamento em até 12 
parcelas; 70% em até 24 
parcelas; 50% para até 36 
parcelas. A compensação 
de créditos tributários com 

créditos decorrentes de de-
sapropriações também ga-
rante desconto de 100% de 
juros e multas.
As parcelas dos pagamen-
tos não devem ser infe-
riores a 20% do valor da 
UFMT (R$ 183,82).
O projeto segue para tra-
mitação no Legislativo 
Municipal.
Em janeiro de 2016, por 
exemplo, o pagamento da 
cota única, com redução 
de 100% de multa e juros, 
permitiu a arrecadação de 
R$ 6,202 milhões.
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A temporada de inverno 
vai ser quente em cunha, 
com o acordes na serra

Programação – Temporada de Inverno do 24º Acordes na 
Serra– Cunha – SP –

• 1 de julho (sábado)
– 19h – Banda da Policia Militar – CPI-1 – São José dos 
Campos (Vários ritmos)
– 20h30 – Espetáculo teatral gratuito: “Chica Boa” – Espa-
ço Cultural Elias José Abdalla (Cinema)
– 22h30 – J.J. Jackson – Atração internacional – Blues e 
Jazz

• 2 de julho (domingo)
– 14h – Giliard Fagundes (MPB)
– 22h – André Moraes e Banda (Sertanejo)

• 6 de julho (quinta-feira)
– 21h – Violeiros de Cunha

• 7 de julho (sexta-feira)
– 22h – Banda Água de Mina (Pop rock)

• 7 a 16 de junho
Festa do Divino

• 8 de julho (sábado)
– 12h às 24h – Jazz e Blues Pocket Festival – Vasco Faé, 
Orleans Street Jazz Band e Trinca Acústica
Apresentações pelas ruas, praças e palco principal

• 9 de julho (domingo)
– 15h – Samba da Véia (Samba raiz)
– 21h30 – Banda Two Zé (Rock)

• 13 de julho (quinta-feira)
– 21h – Violeiros de Cunha

• 14 de julho (sexta-feira)
– 22h – Beto Mi e Banda (MPB)

• 15 de julho (sábado)
– 15h – Banda Vellin (Pop rock)
– 22h30 – Bee Gees Alive

• 16 de julho (domingo)
– 12h – João Galvão (Voz e violão)
– 15 – Grupo Orgulho Caipira
– 22h – Joel e Geovan (Sertanejo)

• 20 de julho (quinta-feira)
– 20h30 – Violeiros de Cunha

• 21 de julho (sexta-feira)
– 22 h – Quartetto Sentinela (Músicas do Clube da Esquina)

• 22 de julho (sábado)
– 14 – Giliard e Amigos (Rock e MPB)
– 22h30 – Serial Funkers

• 23 de julho (domingo)
– 15h – Banda Senteria (Pop Rock)
– 22h – Pedro e Jeferson e Banda (Sertanejo)

• 27 de julho (quinta-feira)
– 20h30 – Violeiros de Cunha

• 28 de julho (sexta-feira)
– 21h30 – Banda Malévola (Rock)

• 29 de julho (sábado)
– 10h – Grupo de Serenata Naquele Tempo, em apresenta-
ção nas ruas e praças de Cunha
– 17h – Grupo de Serenata Naquele Tempo (no palco)
– 20h30 – Coral Viva Voz (Capela da Santa Casa)
– 22h – Peleco e Banda (Rock e MPB)

• 30 de julho (domingo)
– 15 h – Violeiros de Cunha
– 21 h – Orquestra Bragantina de Viola

Prefeitura garante 
que intervenção 

não mudará
andamento na 

Santa Casa

Os motivos da intervenção 
administrativa na entidade 
são demonstrados em as-
pectos contábeis, adminis-
trativos, no departamento 
pessoal e, principalmente, 
no controle e na supervi-
são da Santa Casa de Ilha-
bela.
Diante do Decreto núme-
ro 6353, que estabelece a 
intervenção administrativa 
na Santa Casa de Miseri-
córdia de Ilhabela, a Pre-
feitura esclarece que os 
funcionários da entidade, 
os prestadores de serviço 
e a população, não serão 
afetados. Os serviços de 
saúde serão mantidos, os 
médicos e colaborado-
res das unidades de saúde 
continuarão, bem como to-
dos os seus direitos serão 
resguardados e mantidos.
Com a medida, estrita-
mente técnica e com em-
basamentos legais, a Ad-
ministração pretende, nos 
próximos quinze dias, con-
forme o decreto, estabele-
cer um plano de trabalho 
para nortear os próximos 
passos para a entidade. “O 
objetivo desta intervenção 
é sanar as falhas adminis-
trativas e contábeis, me-
lhorar os mecanismos de 
prestação de contas e de 
transparência da entidade 
e, principalmente, regula-
rizar a entidade de forma 
que reconquiste o certifi-
cado de filantropia, o CE-
BAS”, disse o secretário 
de Saúde, Marco Antônio 
Gênova, que também pas-
sa a acumular a função de 
interventor da Santa Casa.
Após a divulgação da in-
tervenção, funcionários 
procuraram a Secretaria de 
Saúde com dúvidas sobre 
seus respectivos cargos, 
salários e funções traba-
lhistas. “Os funcionários 
podem ficar tranquilos que 
não seremos arbitrários. 
Nossa proposta não é pre-
judicar os profissionais da 
unidade. Vamos garantir a 
normalização dos serviços 
e o direito de todos”, res-

saltou Gênova. A respeito 
de um possível encerra-
mento da parceria com a 
Santa Casa na gestão da 
Saúde de Ilhabela, o se-
cretário é taxativo: “tanto 
eu, quanto o prefeito, so-
mos defensores da Santa 
Casa. Não temos interesse 
em acabar com a parceira. 
O que não podemos con-
tinuar permitindo é que 
a entidade seja adminis-
trada desta maneira, sem 
planejamento, com falta 
de transparência”. O novo 
interventor ainda afirmou 
que nada muda, por en-
quanto, na saúde de Ilha-
bela – “Apenas mudou o 
gestor. Neste caso a pro-
vedoria sai do comando da 
entidade, e entra a Comis-
são Gestora Interventora”, 
finalizou Marco Antônio.
A intervenção
Nesta sexta-feira, 23, a 
Administração fez a inter-
venção administrativa na 
entidade, por meio do de-
creto nº 6353, inicialmen-
te com prazo determinado 
para acabar, ao término 
do Convênio, em maio de 
2018, que oficializa a situ-
ação de perigo público na 
saúde de Ilhabela. O de-
creto tem como objetivo 
afastar qualquer hipótese 
de danos ao erário e de 
buscar, primordialmente, 
o eficaz e pleno atendi-
mento à população usuária 
do SUS (Sistema Único de 
Saúde). 
No decreto, a administra-
ção aponta uma série de 
motivos para a decisão, 
entre eles são os aponta-
mentos de falhas e incon-
formidades relatadas pelo 
Tribunal de Contas do Es-
tado, a deliberação através 
da Resolução nº 10/2017 
do Conselho Municipal 
de Saúde (COMUS) pela 
intervenção, além de audi-
torias externas realizadas 
nos últimos meses, bem 
como relatórios técnicos 
que mostram incongruên-
cias temerárias no Convê-
nio.

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos da 
Comarca de Tremembé - SP

Rua Dom Chautard, 55- Centro, Fone/Fax (12) 3672-1628 - 12120-000 Tre-
membé - SP 

E D I T A L

Existem neste Tabelionato, sito à Rua Dom Chautard, 55- Centro, Fone/Fax (12)
3672-1628 - 12120-000 - Tremembé - SP, para serem PROTESTADOS os títulos 
abaixo discriminados cujos Devedores ou Sacados, não foram encontrados. Por 
não ter sido possível localizar os responsáveis pelos referidos títulos, os intimo 
para os fins de direito, e ao mesmo tempo, no caso de não ser atendida a presente 
intimação, os notifico do competente protesto. Conforme normas de serviço da 
Corregedoria Geral da Justiça, fica autorizado o pagamento do título em dinhei-
ro, quando o valor não exceder o correspondente a 50 (cinquenta) Ufesp´s, o que 
equivale a R$ 0,00. Quando se tratar de valor superior, o pagamento do título 
só poderá ser efetuado através de cheque administrativo ou visado, emitido por 
estabelecimento bancário, mas, sempre no valor correspondente apenas ao da 
obrigação, em nome e a ordem do apresentante e pagável na praça deste Tabe-
lionato, sem prejuízo das custas e emolumentos devidos, que serão pagos em 
dinheiro, no ato e em apartado. Certifico que esta relação se acha em lugar de 
acesso ao público, no horário das 11:00 às 17:00hs. horas.

O prazo para pagamento dos títulos é até o dia 29/06/2017.

Protocolo : 2 - 23/06/2017
Devedor : ELIZEU DE PAIVA REIS
Documentos : CPF 977.143.058-00
Espécie : DMI
Faixa de Ref. 4

Protocolo : 9 - 23/06/2017
Devedor : ORTIZ E SANTOS CANTINA LTDA ME
Documentos : CNPJ 05.996.121/0004-00
Espécie : DMI
Faixa de Ref. 2

Protocolo : 10 - 23/06/2017
Devedor : CRISTIANO JANUARIO DE OLIVEIRA
Documentos : CNPJ 23.084.118/0001-40
Espécie : DMI
Faixa de Ref. 3

Protocolo : 14 - 23/06/2017
Devedor : WALTER RANGEL DE FRANCA FILHO
Documentos : CPF 063.680.798-35
Espécie : DMI
Faixa de Ref. 1

Protocolo : 15 - 23/06/2017
Devedor : HELENIR DE OLIVEIRA
Documentos : CPF 295.621.078-50
Espécie : DMI
Faixa de Ref. 1

Protocolo : 20 - 23/06/2017
Devedor : SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA
Documentos : CPF 040.452.828-74
Espécie : DMI
Faixa de Ref. 1

Protocolo : 21 - 23/06/2017
Devedor : BENEDITA DA CRUZ
Documentos : CPF 185.680.828-90
Espécie : DMI
Faixa de Ref. 1

Protocolo : 24 - 23/06/2017
Devedor : JOAO BOSCO RODRIGUES
Documentos : CPF 227.669.038-01
Espécie : DMI
Faixa de Ref. 1

Protocolo : 25 - 23/06/2017
Devedor : SARA ARAUJO DE JESUS DE SOUSA SANTOS
Documentos : CPF 098.705.088-55
Espécie : DMI
Faixa de Ref. 1

Protocolo : 29 - 23/06/2017
Devedor : CLAUDIO MARCELO MESQUITA
Documentos : CPF 057.910.238-63
Espécie : DMI
Faixa de Ref. 1

Protocolo : 33 - 23/06/2017
Devedor : ANTONIO CLAUDIO ANALIO
Documentos : CPF 503.014.976-72
Espécie : CDA
Faixa de Ref. 4
Protocolo : 34 - 23/06/2017
Devedor : MAURA GUARINON
Documentos : CPF 361.120.348-32
Espécie : CDA
Faixa de Ref. 5

Protocolo : 35 - 23/06/2017
Devedor : MARINA RODRIGUES DE MACEDO
Documentos : CPF 144.750.038-57
Espécie : CDA
Faixa de Ref. 7

Protocolo : 38 - 23/06/2017
Devedor : MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS
Documentos : CPF 737.933.108-68
Espécie : CDA
Faixa de Ref. 12

Protocolo : 39 - 23/06/2017
Devedor : ANTONIO MARCOS MADONA
Documentos : CPF 072.157.788-19
Espécie : CDA
Faixa de Ref. 5

Protocolo : 40 - 23/06/2017
Devedor : JUSCELINO DIONISIO DA SILVA
Documentos : CPF 755.881.458-87
Espécie : CDA
Faixa de Ref. 5

Protocolo : 42 - 23/06/2017
Devedor : LUIZ CARLOS DE LIMA TOLEDO
Documentos : CPF 737.839.608-78
Espécie : CDA
Faixa de Ref. 5

Protocolo : 43 - 23/06/2017
Devedor : ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Documentos : CPF 296.347.018-50
Espécie : CDA
Faixa de Ref. 7

Protocolo : 44 - 23/06/2017
Devedor : S B M INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES I
Documentos : CNPJ 10.251.091/0001-91
Espécie : CDA
Faixa de Ref. 25

Protocolo : 45 - 23/06/2017
Devedor : VANESSA ALVES SANTANA
Documentos : CPF 380.168.118-17 372
Espécie : CDA
Faixa de Ref. 15

Protocolo : 47 - 23/06/2017
Devedor : BARBARA MARIA DA MATA DOS SANTOS
Documentos : CPF 301.900.478-01
Espécie : CDA
Faixa de Ref. 25

Tremembé, 28 de Junho de 2017.
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Prefeitura de Taubaté 
realiza lançamento da 

FLIT nesta semana

Tremembé tem a 2ª 
fanpage mais seguida 

do Vale do Paraíba

Prefeitura de Caraguá  
inspeciona faixa de 

duto da Transpetro e 
aguarda anuência para 

obra de drenagem

Nova empresa de coleta de 
lixo começa a operar em 

Caçapava

Prefeitura de Taubaté solicita
obra viária na SP-125

A Prefeitura de Taubaté e 
a Secretaria de Cultura do 
Governo do Estado de São 
Paulo lançam nesta ter-
ça-feira, dia 27 de junho, 
a Feira de Literatura de 
Taubaté, que será realiza-
da em setembro na cidade.
No evento, que será reali-
zado às 10h na escola Fego 
Camargo, será apresentada 
a estrutura da feira, o lo-
cal onde será realizada e 
as principais atrações do 

Criada em 2013, a pági-
na oficial da Prefeitura de 
Tremembé no Facebook 
foi ganhando seguidores 
devido ao alto conteúdo 
disponibilizado com ob-
jetivo de divulgação das 
ações da administração 
municipal e também como 
uma ferramenta de diálogo 
com a população. A página 
no Facebook é importante 

O secretário de Meio Am-
biente, Agricultura e Pesca 
de Caraguartatuba, Marcel 
Giorgeti, vistoriou na úl-
tima semana juntamente 
com técnicos da Transpe-
tro, a faixa de dutos exis-
tente no bairro Pontal de 
Santa Marina, que deve 
receber obras de drenagem 
em breve.
De acordo com Giorge-
ti, o projeto de drenagem 
já está pré-aprovado pelo 
Fehidro (Fundo Estadu-
al de Recursos Hídricos) 
com recursos no valor de 

Desde o dia 22 de junho o 
serviço de coleta de lixo 
em Caçapava está sendo 
realizado por uma nova 
empresa. Em processo li-
citatório emergencial a 
empresa Nova Opção foi a 
vencedora e vai operar na 

Com o apoio de entidades 
como Ciesp, Acit, Sin-
dicato Rural, Sinhores e 
Comevap, a Prefeitura de 
Taubaté aproveitou a pre-
sença do governador Ge-
raldo Alckmin nesta quin-
ta-feira, dia 22 de junho, 
para entregar um ofício 
reivindicando a instalação 
de uma travessia em desní-
vel no km 145 da SP-125 

evento.
Este lançamento será rea-
lizado para representantes 
de escolas, entidades civis 
e imprensa.
FLIT – A Feira de Litera-
tura de Taubaté faz parte 
de uma quinzena literária 
que será realizada no mês 
de setembro, com a pri-
meira semana de ativida-
des na cidade de Monteiro 
Lobato, e a segunda sema-
na, de 11 a 17 de setembro, 

para que a população co-
nheça o trabalho desenvol-
vido pela Prefeitura, uma 
vez que não temos um ca-
nal de TV aberta que nos 
permita divulgar as ações 
desenvolvidas em toda ci-
dade. Com a fanpage, to-
dos têm a possibilidade de 
acompanhar e participar 
da construção de uma ci-
dade melhor para todos os 

R$ 1,1 milhão – restan-
do apenas as anuências 
por parte da Transpetro, 
responsável pela faixa de 
duto que passa pelo local 
e, DER, já que a obra irá 
cortar a rodovia.
A obra, segundo ele, vai 
beneficiar cerca de dois 
mil moradores do bairro, 
além da população flutu-
ante que visita a cidade 
nos finais de semanas, fe-
riados e férias da tempora-
da de verão.
“É uma obra importan-
te para cidade, já que vai 

cidade em até 180 dias ou 
até ser aprovada a nova li-
citação. Para melhor aten-
der os munícipes, haverá 
adequação em algumas 
rotas e horários, o crono-
grama de recolhimento 
dos resíduos domésticos já 

(rodovia Oswaldo Cruz).
O objetivo da solicitação é 
promover maior segurança 
para o tráfego na região do 
bairro do Registro. Neste 
local, por exemplo, fica 
o acesso à Estrada Muni-
cipal Geraldo Cursino de 
Moura, importante via de 
escoamento da produção 
agrícola e de mineração.
A implantação do disposi-

em Taubaté.
O objetivo é realizar uma 
grande feira envolvendo 
as cidades ligadas a Mon-
teiro Lobato, com atrações 
para o público infantil e 
infanto-juvenil.Serviço
Lançamento FLIT 2017
Dia 27 de junho (terça-fei-
ra)
Local: Escola Fego Ca-
margo – Avenida Tiraden-
tes, 202 – Centro
Horário: 10h

seus cidadãos e visitantes.
Entre os órgãos munici-
pais do Vale do Paraíba 
em número de fãs ou se-
guidores no Facebook: são 
mais de 23 mil, para uma 
população de aproximada-
mente 45 mil habitantes, 
ocupando a segunda po-
sição no ranking, ficando 
atrás apenas da cidade de 
São José dos Campos.

ajudar no escoamento das 
águas pluviais. Acredito 
que não terá problemas 
já que na vistoria com a 
Transpetro ficou constata-
do que a melhoria não vai 
impactar a faixa de dutos, 
reforçou Giorgeti. Ainda 
de acordo com ele, o prazo 
para a Transpetro e o DER 
emitirem os documentos 
com a anuência é até a pri-
meira quinzena de julho, 
já que a Prefeitura precisa 
apresentar o projeto com-
pleto para o programa no 
final do mesmo mês.

está sendo reorganizado.
Por enquanto, a coleta 
atenderá todos os dias em 
horário comercial no mu-
nicípio de Caçapava. A Li-
citação da coleta seletiva 
de Caçapava será aberta 
nos próximos dias.

tivo de segurança no trevo 
de acesso ao Bairro do Re-
gistro em desnível permi-
tirá a circulação de pedes-
tres, veículos de passeio e 
de carga com muito mais 
segurança.
A coleta de informações 
que deram subsídio ao 
ofício ficou ao cargo da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento e Inovação.


