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Samu completa
1 ano de atividades
em Taubaté e região

Festival consciencia 
negra e reservas

culturais em Tremembé

O Samu (Serviço de Aten-
dimento Móvel de Ur-
gência) completa um ano 
de atividades em Taubaté 
e região com a marca de 
82.999 chamadas e 32.068 
mil atendimentos concreti-
zados.
O serviço foi implantado 
em 24 de novembro do 
ano passado, por meio do 
Cisamu, consórcio muni-
cipal que hoje reúne oito 
cidades e uma popula-
ção de 425.909 pessoas. 
Taubaté, Campos do Jor-
dão, Tremembé, Santo An-
tonio do Pinhal, Lagoinha, 
Redenção da Serra, Nati-
vidade da Serra e São Luiz 
do Paraitinga integram o 
consórcio.
O balanço anual também 
reflete a importância do 
médico regulador na tria-
gem dos casos e a libera-
ção das viaturas em situa-
ções de real necessidade. 
Dos 32.068 atendimentos 
que passaram pelo cri-
vo dos médicos, 25.266 

O FESTIVAL DA CONS-
CIÊNCIA NEGRA, reali-
zado pela Primeira Escola 
de Congo de São Benedito 
do Erê, há 03  ( três) anos, 
em meio a  aridez de proje-
tos que valorizem as Cul-
turas Negras na região do 
Cone Leste Paulista,  local 
com imensa participação 
de negros na construção 
cultural, social e econômi-
ca dos povos do Vale do 
Paraíba,  houve participa-
ção significativa da força 
de trabalho negra  em tem-
pos passados, e, ainda nos 
dias de hoje.
O Festival foi criado na ci-
dade de Tremembé, e hoje 
abrange outras cidades da 
região, região esta, extre-

foram regulados com o 
emprego de ambulâncias. 
Isto representa dizer que 
21,21% dos casos pude-
ram ser resolvidos pelo 
telefone.
Emergências de ordem clí-
nica lideram o ranking de 
atendimentos, com 15.738 
ocorrências registradas. Os 
traumas estão em segundo 
lugar, com 5.601 casos.  
As unidades de urgência 
e emergência da Prefeitu-
ra de Taubaté lideram os 
encaminhamentos de pa-
cientes na região. Foram 
acolhidas 10.672 pessoas 
no período, com destaque 
para o Pronto-Socorro de 
Taubaté, responsável por 
receber 4.254 pacientes.
A conscientização da po-
pulação colaborou com a 
queda do número de tro-
tes. No acumulado do ano 
foram 8.775 trotes. Se em 
janeiro deste ano o serviço 
ficou congestionado com 
1.872 trotes, em novembro 
foram 222 ligações deste 

mamente carente de con-
trapartidas educacionais /
sociais e culturais, e, de 
eventos culturais, em es-
pecial, os ligados às Cultu-
ras Negras, neste segmen-
to pode-se afirmar que não 
só em Tremembé , mas na 
região circunvizinha,  não 
há iniciativas similares a 
ora oferecida, tornado de 
extrema importância as 
ações propostas, que irão  
cobrir uma enorme la-
cuna nas ações e statais .                                   
O público terá o seu saber 
revitalizado e aprimorado, 
terá contato com suas raí-
zes culturais negras, com a 
culinária ao lado do fogão 
de lenha e dos pássaros, 
ouvir histórias, participar 

tipo. O serviço de resgate 
e transporte de pacientes 
é feito por meio de liga-
ções ao telefone 192. Um 
sistema permite o redire-
cionamento das ligações 
para a central instalada 
em Taubaté. Ao receber a 
ligação, um atendente fará 
a triagem inicial e a en-
caminhará para o médico 
regulador. Dependendo da 
gravidade do caso será en-
viada uma ambulância de 
resgate ou um veículo com 
UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva).
Emergências de ordem 
clínica são encaminhadas 
às unidades de Pronto-So-
corro dos municípios ou 
de Taubaté. Casos mais 
graves, como traumas, por 
exemplo, seguem direto 
para o Hospital Regional 
do Vale do Paraíba.
A população deve colabo-
rar e acionar o 192 somen-
te em casos de emergência, 
observando as característi-
cas da ocorrência.

de danças, tocar instru-
mentos afro brasileiros, 
assistir apresentações cul-
turais, participar de  ofici-
nas e rodas de conversa, 
etc..   
Retrataremos o universo 
das Culturas Negras da 
região Valeparaibana pau-
lista, berço tradicional da 
Cultura  Negra  no Brasil.
TRADIÇÕES, INTE-
GRIDADE CULTURAL, 
O R I G I N A L I D A D E , 
TAMBORES, CANTI-
GAS CENTENÁRIAS, 
DANÇAS  TRADICIO-
NAIS, EMBLEMÁTI-
CAS, MÁGICAS, DIVI-
NAS.....
Contato: 99228-9953
Quintino Bento
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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.

Prefeitura de Caçapava 
promove “Cidadania em 
Ação” no bairro Pinus 

do Iriguassu no sábado
Neste sábado (02) a Prefei-
tura de Caçapava através de 
suas secretarias e parceiros, 
realizará o evento “Cida-
dania em Ação”, no bairro 
Pinus do Iriguassu, das 9h às 
13h, na Escola Estadual Pro-
fª Luciana Damas Bezerra.
A ação integrará todas as se-
cretárias e atenderá toda po-
pulação do bairro, com ativi-
dades, orientações, oficinas e 
entretenimento. O objetivo é 
levar os serviços da prefeitu-
ra de forma prática e promo-
ver a cidadania.
As Secretarias de Cidadania 
e Assistência Social; Educa-
ção; Saúde; Defesa e Mobi-
lidade Urbana; Cultura, Es-
porte e Lazer; Planejamento 
e Meio Ambiente; Indústria, 
Comércio e Agricultura; 
Obras e Serviços Urbanos e 
Comunicação estarão pre-
sentes, além dos parceiros 
Lar Fabiano de Cristo, Fa-
culdade São Lucas, Empresa 
Nova Opção e Ótica Diniz.
Confira aprogramação:
Ações da Secretaria de Ci-
dadania e Assistência So-
cial: Orientações sobre: CA-
DASTRO ÚNICO, BOLSA 
FAMÍLIA, CRAS, CREAS, 
ALBERGUE, VIVA LEITE; 
Solicitação de 2ª via de Cer-
tidões: Casamento e Nasci-
mento.
Ações da Secretaria de Edu-
cação:
Escola profissionalizante, 
oficina de peteca, Parque da 
Moçota.
Ações da Secretaria de 
Saúde:Controle de Vetores 
NASF; Orientação sobre 
Alimentação Saudável e 
Classificação dos alimentos; 
Cartão SUS - Emissão; Bolsa 
Família pesagem e recadas-
tramento; Saúde do Adoles-
cente - Hebiatra; Orientação 
sobre CAPS Álcool e Drogas 
e CAPS II; Orientação sobre 
DST/AIDS e hepatites virais; 
Odontologia – Orientação.

Ações da Secretaria de Pla-
nejamento e Meio Ambiente:
Orientações sobre serviços 
prestados: Alvará de regu-
larizações das obras, apro-
vação de projetos, calçadas, 
certidões, declaração de zo-
neamento, desdobros, em-
placamento, Lei Código de 
Edificação de Obras/Plano 
Diretor, Lei de Parcelamento 
de solo, Lei de Zoneamento, 
Reclamações e Vistorias.
Ações da Secretaria de Cul-
tura, Esporte e Lazer:
Kit Som, Camas Elásticas, 
Tênis de Mesa, Desenho Re-
creativos.
Ações da Secretaria da In-
dústria, Comércio e Agricul-
tura:
PAT, Emissão de Carteira de 
Trabalho, Informação sobre 
vagas de emprego.
Ações da Secretaria de Defe-
sa e Mobilidade Urbana: Pis-
ta de Educação de Trânsito, 
distribuição de material edu-
cativo de trânsito, informa-
ções sobre transporte públi-
co, ouvidoria da Secretaria 
de Mobilidade e Mobilidade 
Urbana.
Ações do Gabinete, Ouvido-
ria, Defesa Civil e Fundo So-
cial de Solidariedade:
Distribuição de Roupas.
Lar Fabiano de Cristo:
Apresentação de um ano do 
trabalho do Projeto NAP 
(Núcleo de Ação Protetiva 
Pinus de Iriguassu I e II de-
senvolvidos com as crianças, 
adolescentes e familiares que 
frequentam a Escola Estadu-
al Profª Luciana Damas Be-
zerra.
Faculdade São Lucas:
Teste de glicemia, aferição 
de pressão arterial. Empresa 
Nova Opção: Limpeza e ma-
nutenção do evento
Ótica Diniz:
Tenda com teste de visão e 
entrega de panfletos informa-
tivos com os cuidados visual.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N°058/2017 – No dia 28 de novem-
bro de 2017, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a au-
toridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Muni-
cipal de Potim/SP, Resolve HOMOLOGAR a Adjudicação proferida pelo pregoeiro 
referente ao Pregão Nº058/2017, referente aos itens do pregão em epígrafe, qual 
seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Equipamentos 
de Proteção Individual, às empresas: DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAN-
ÇA LTDA ME, com valor total de R$2.831,30; FERRAREZI EQUIPAMENTOS DE 
PROTECAO EIRELI ME, com valor total de R$271.995,10; NETSHOP ELETRÔ-
NICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME, com valor total de R$71.267,25. Ficam 
as empresas convocadas a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 
dias úteis a partir desta publicação.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a abertura 
de licitação na modalidade Pregão N° 075/2017. Objeto: Registro de Preços para 
aquisição de Tenda Piramidal. Data da realização: 11/12/2017 às 09h00min - Início 
do credenciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Cor-
rêa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado 
no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a abertura 
de licitação na modalidade Pregão N° 076/2017. Objeto: Registro de Preços para 
aquisição de Balcão Térmico. Data da realização: 11/12/2017 às 14:30 hs - Início 
do credenciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Cor-
rêa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado 
no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.



página 3A GAzetA dos Municípios29 de novembro de 2017

Papai Noel
chega de

1º de dezembro 
em Pinda

O Natal está chegando 
e o clima de festa já está 
no ar! Pindamonhangaba 
abre, oficialmente, as co-
memorações natalinas no 
dia 1º de dezembro, com a 
chegada do Papai Noel no 
centro da cidade. O “Bom 
Velhinho” chega na Praça 
Monsenhor Marcondes, 
às 20 horas, acompanhado 
dos duendes e da carreata 
organizada pela Prefeitura 
Municipal e a Acip - Asso-
ciação Comercial e Indus-
trial de Pindamonhangaba.
No abre-alas, a “Carre-
ta da Alegria”, com seus 
personagens, animando a 
criançada, seguida de ou-
tras atrações como carros 
decorados com motivos 
natalinos.
Papai Noel e os Duendes 
estarão na casinha da Pra-
ça Monsenhor Marcondes 
para atender as crianças 
nos dias 1, 2, 8, 9, 10, 15, 
16, 17, 22 e 23 de dezem-
bro, das 19 às 22 horas. A 
praça está sendo prepara-
da para o Natal, com um 
novo paisagismo realizado 
por meio de doação - sem 
custos para a Prefeitura - e 
receberá uma decoração 
especial.
Além do Papai Noel, o co-
reto da Praça Monsenhor 
Marcondes será palco de 
diversas apresentações 
culturais, como Projeto 
Guri, Corporação Musi-
cal Euterpe, Orquestra de 
Aprendizes, Banda Cavex, 
entre outras. O tradicional 
presépio volta para a Praça 
e, neste ano, estará loca-
lizado ao lado da casinha 
do Papai Noel, recebendo 
vigilância por meio de câ-
meras.  
Outra atração na Praça 
será o City Tour Históri-
co-Cultural, realizado gra-
tuitamente pela equipe do 
Departamento de Turismo 
da Prefeitura, levando a 
população para conhecer 
um pouco da história de 
Pindamonhangaba percor-
rendo as ruas do centro da 

cidade. A atração será de 
1 a 23 de dezembro, sem-
pre de quinta a domingo, a 
partir das 19 horas.
A Praça Monsenhor Mar-
condes terá ainda o Centro 
Itinerante de Informações 
Turísticas, feira de artesa-
nato e área de alimentação.
Para o coordenador de 
Eventos da Prefeitura, Ri-
cardo Flores, a parceria 
com o comércio da cidade 
é de grande importância 
para o sucesso das festi-
vidades. “Assim como em 
outros eventos, estamos 
buscando parcerias para 
realizar uma festa e com 
diversos atrativos para a 
população. Com o apoio 
do comércio e da Associa-
ção Comercial, estamos 
com excelentes expectati-
vas para o Natal de Pinda-
monhangaba”, afirmou.
O prefeito Isael Domin-
gues lembra da impor-
tância das festividades 
para o desenvolvimento 
econômico do municí-
pio. “Investir em even-
tos nesta época de Natal, 
principalmente no centro 
da cidade, é uma maneira  
de aquecer a economia por 
meio do comércio. Nos-
sos esforços são para fazer 
uma festa bonita para a 
população, com segurança 
e, para isso, teremos mais 
uma vez a parceria com 
a Polícia Militar e, neste 
ano, a presença da Ativi-
dade Delegada, e agora 
também contamos com 
o reforço das câmeras do 
COI”, destacou.
Moreira César: Papai Noel 
também chegará em Mo-
reira César. Será no dia 11 
de dezembro, com carrea-
ta a partir das 19h30, sain-
do da Praça Cícero Prado 
(Vila São Benedito), per-
correndo ruas do distri-
to até chegar na Praça do 
Cisas, onde o Bom Velhi-
nho atenderá as crianças. 
Durante a semana, haverá 
diversas atrações no local 
para a população.



29 de novembro de 2017página 4 A GAzetA dos Municípios

14ª Paralimpíadas de 
Taubaté encerra com 

festa

Projeto Guardião Azul 
realiza formatura de 

alunos da escola  
Madre Cecília

Jogos Municipais do 
Idoso têm início em 
Pindamonhangaba

Prefeitura de Potim da 
continuidade no plano 
de resíduos sólidos e 

saneamento

A 14ª edição das Paralim-
píadas de Taubaté termi-
nou nesta sexta-feira, dia  
24 de novembro, com en-
trega de medalhas e festa 
para os participantes.
Neste último dia os atletas 
participaram da corrida 
feminina, masculina e, ao 
final, uma caminhada com 
todos os integrantes. O 
evento contou com a par-
ticipação dos jogadores de 
handebol e futsal do time 
do Taubaté.
Ao final das competições 

O projeto Guardião Azul 
realiza na próxima terça-
feira, dia 28 novembro, às 
8h30, a formatura de sua 
primeira turma na Escola 
Madre Cecília.
O projeto é uma parceria 
entre as secretarias de Se-
gurança, Educação e De-
senvolvimento e Inclusão 
Social. Representantes da 
Guarda Civil Municipal 
estiveram na escola desde 
agosto promovendo pa-
lestras, atividades físicas 
e dinâmicas em grupo.  O 
objetivo é mostrar aos alu-
nos a importância de res-
peitar o próximo e do bom 

Os 15º Jomi - Jogos Mu-
nicipais do Idoso - tiveram 
início na noite de quar-
ta-feira (22), no Centro 
Esportivo João Carlos de 
Oliveira - “João do Pulo”. 
O evento, que é uma rea-
lização da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por 
meio da Semelp - Secreta-
ria Municipal de Esportes 
e Lazer - e Fundo Social 
de Solidariedade do muni-
cípio.
A abertura oficial contou 
com o desfile dos atletas 
que competirão neste ano 
nas seguintes modalida-
des: chute ao gol, bola ao 
cesto, atletismo, damas, 

A Prefeitura de Potim, 
junto ao departamento de 
Planejamento por meio do 
setor de meio ambiente, 
dá continuidade ao Plano 
Municipal de Resíduos 
Sólidos e Saneamento, on-
defoi realizada a Oficina 
2 com os membros da co-
missão.

os atletas do Taubaté en-
tregaram medalhas aos 
alunos e também à equipe 
de funcionários da EME-
EIF Madre Cecília, que 
encerraram o evento com 
um desfile vestindo as ca-
misetas das 14 edições das 
Paralimpíadas.
O encerramento também 
contou com uma apresen-
tação do músico taubatea-
no Rafinha.
O evento contou com a 
participação de 500 atle-
tas. Além dos alunos da 

convívio entre eles, com 
os professores e com a fa-
mília.
No Madre Cecília foram 
atendidas 220 crianças 
que receberão na formatu-
ra um botton de Guardião 
Azul.  Além do Madre o 
projeto atendeu as unida-
des EMIEF Marta Miran-
da Del Rey no Novo Ho-
rizonte e EMEIEF Pref. 
Guido José Gomes Miné 
no bairro Cecap.
 Para 2018, o projeto con-
tinua atendendo outras tur-
mas na escola Madre Cecí-
lia e na EMIEF Professor 
José Marcondes de Moura, 

xadrez, tênis de mesa, vô-
lei adaptado, buraco, truco 
e bocha. A presidente do 
Fundo Social de Solidarie-
dade, Cláudia Domingues, 
o secretário de Esportes, 
Everton Chinaqui, e o pre-
sidente do Conselho do 
Idoso, Adilson Lima da 
Silva, prestigiaram os atle-
tas e deram sua palavra de 
incentivo aos Jogos.
“Foi um evento lindo e 
emocionante. É gratifican-
te ver a satisfação dos nos-
sos idosos fazendo parte 
desse espetáculo, dando 
exemplo de qualidade de 
vida através da atividade 
física. Obrigado a todos os 

O representante da em-
presa Vallenge, Nicolas 
Ferreira, apresentou o tra-
balho juntamente das aná-
lises coletados na Oficina 
1, realizada em outubro, 
para que os temas fossem 
debatidos entre os mem-
bros da comissão dos pla-
nos.

EMEEIF Madre Cecília, 
também participaram alu-
nos de outras entidades, 
como Apae Taubaté, Apae 
Pindamonhangaba, Apae 
Caçapava, Apae Guara-
tinguetá, Assid Taubaté, 
EMEF Edmir Viana de 
Moura (Caçapava), CEEP 
de Tremembé e Centro de 
Convivência Taubaté.
A primeira edição ocorreu 
em 2003. As 14 edições 
das Paralimpíadas envol-
veram cerca de 6.000 atle-
tas de diferentes idades.

no Monjolinho, que teve a 
atividade iniciada em seu 
primeiro ciclo. As novas 
unidades a serem aten-
didas serão EMEF Dom 
Pereira de Barros e EMEF 
Profa. Docelina Silva de 
Campos, ambas no bairro 
Santa Tereza. Os locais 
são definidos pela Secre-
taria de Educação e sema-
nalmente são atendidos 
pelos guardas, no contra-
turno das crianças no perí-
odo integral durante o ano 
letivo.  Participam alunos 
do ensino fundamental, do 
4º ao 6º ano, com idade en-
tre 9 e 11 anos.

gestores e professores, ao 
Fundo Social de Solidarie-
dade, ao prefeito Dr. Isael, 
funcionários e atletas da 
Secretaria de Esportes por 
abrilhantarem a abertura 
do Jomi. Bons jogos a to-
dos!”, declarou o secretá-
rio Everton.  
Os Jomi serão realizados 
na cidade nos dias 25 e 26 
de novembro e 1 e 2 de de-
zembro, nos centros espor-
tivos José Ely de Miranda 
“Zito”, em Moreira César, 
e João Carlos de Oliveira 
“João do Pulo”, no Parque 
São Domingos, além do 
Centro de Convivência de 
Idosos (CCI) no Vila Rica.

Na oficina, foram elabora-
dos planos e formatos de 
como serão realizadas as 
ações, programas e proje-
tos que serão elaborados, 
definindo os indicadores 
de acompanhamento e 
monitoramento dos objeti-
vos e metas para que seja 
apresentada na Oficina 3.


