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A GAzetA dos Municípios

Saúde Mental recebe
capacitação sobre política

pública de drogas em Taubate

Cras São Gonçalo faz festa de 
Dias das Crianças para mais de 

100 usuários em Taubaté

Grupo Quatrium se
apresenta no Museu

de Pindamonhangaba

Prefeitura de Taubaté divulga lista
semanal de espera na Educação Infantil

Profissionais das equipes 
de saúde mental de Tauba-
té participaram esta se-
mana de uma capacitação 
sobre política pública de 
drogas e redução de danos.
A capacitação teve 24 ho-
ras de duração, distribu-
ída em três dias e foi mi-
nistrada para 30 pessoas 
pela organização Centro 
de Convivência É de Lei. 
Esta organização da socie-
dade civil sem fins lucra-
tivos atua desde 1998 na 
promoção da redução de 
danos sociais e à saúde as-
sociados ao uso de drogas.
A redução de danos carac-
teriza-se como uma abor-
dagem ao fenômeno das 
drogas que visa minimizar 
danos sociais e à saúde as-
sociados ao uso de subs-
tâncias psicoativas.
O fortalecimento da rede 
de proteção psicosso-
cial é fundamental para o 
acolhimento e tratamento 

O Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras) 
do bairro São Gonçalo, 
em Taubaté, promoveu 
na última quarta-feira, 10 
de outubro, uma festa em 
comemoração ao Dia das 
Crianças para 134 usuários 
atendidos, entre crianças, 
adolescentes e adultos.
As atividades foram volta-
das para: oficina de pipas, 
teatro, pintura no rosto, 

Nem mesmo a chuva da 
tarde de sábado (13), afas-
tou os amantes de música 
da apresentação do grupo 
Quatrium, no Museu His-
tórico e Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopoldi-
na.
A apresentação que come-
çou com um pout-pourri 
das músicas: Smooth Cri-
minal, Beat It e Billie Jean 

A Secretaria de Educação 
de Taubaté passa a pu-
blicar, semanalmente, às 
segundas-feiras, o conso-
lidado da lista de espera 
da Educação Infantil. A 
publicação faz parte das 
ações para tornar a lista de 
espera mais transparente.
O consolidado é o resumo 
quantitativo do número de 
crianças que esperam por 

da dependência química. 
Taubaté possui o Centro 
de Atenção Psicossocial 
– Álcool e outras Drogas 
(Caps AD), voltado ao 
público adulto e o Caps I, 
destinado ao público in-
fantojuvenil, além do Caps 
II, que atende portadores 
de transtornos mentais.
As unidades oferecem 
atendimento aos indiví-
duos com dependência 
química,realizando acom-
panhamento clínico e rein-
serção social, pelo acesso 
ao trabalho, exercício dos 
direitos civis e fortaleci-
mento dos laços familiares 
e comunitários. 
O Caps AD realizou 
14.695 atendimentos 
entre janeiro e agosto                                      
deste ano. 
Já o Caps I foi responsável 
por 10.337 atendimentos 
no mesmo período. 
No Caps II ocorreram 
24.314 atendimentos.

distribuição de gulosei-
mas, bolo, pipoca e sandu-
íches.
O Cras é um equipamento 
social que busca trabalhar 
a família para promoção e 
garantia de sua cidadania. 
É um espaço destinado à 
assistência, orientação e 
acompanhamento às famí-
lias carentes e desenvolve 
serviços socioeducati-
vos. Tem a finalidade de 

de Michael Jackson, teve 
também músicas contem-
porâneas do atual cenário 
internacional. 
Além do tema da                               
consagrada franquia                    
da Disney, Piratas do Ca-
ribe.
Originário de São Bento 
do Sapucaí, o grupo “Qua-
trium” advém de uma or-
questra de violões. Em 

vaga na Educação Infantil 
nas etapas Berçário I, Ber-
çário II e Maternal I. Neste 
resumo semanal não apa-
recerão os nomes dos res-
ponsáveis pelas crianças 
nem das escolas, apenas os 
números gerais de espera.
A lista com os nomes dos 
responsáveis e a ordem 
que a criança está na espe-
ra pela vaga da Educação 

Taubaté também conta 
com o suporte do Con-
sultório na Rua. A equipe 
é formada por cinco pro-
fissionais e presta atenção 
integral à saúde da popu-
lação em situação de rua, 
considerando suas dife-
rentes necessidades, traba-
lhando junto aos usuários 
de álcool, crack e outras 
drogas com a estraté-
gia de redução de danos. 
O trabalho consiste em 
abordagem de pessoas em 
situação de rua para ofer-
tar cuidados de saúde, de 
acordo com a necessidade 
de cada usuário.
Outro serviço disponível é 
o Fone fonevida (0800 780 
1122). O atendimento tele-
fônico gratuito 24 horas 
faz o acolhimento de pes-
soas com problemas de-
correntes do uso de álco-
ol, crack e outras drogas, 
além da escuta qualificada 
para casos de depressão.

proteger a população em 
situação de vulnerabilida-
de social, fortalecendo as 
relações e os laços fami-
liares para o convívio em 
comunidade. O Cras São 
Gonçalo está localizado à 
rua Camilo Gomes Quin-
tanilha, nº 60. O horário 
de funcionamento é de se-
gunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h. Informações pelo 
telefone 3631-1494.

2014, foram campeões do 
Mapa Cultural do Estado 
de São Paulo.
O desempenho do Qua-
trium no museu durou cer-
ca de uma hora e houve a 
interação com o público. 
Estas atividades são im-
portantes para a cidade, 
pois possibilitam que a 
população tenha acesso à 
cultura gratuitamente.

Infantil continua a ser atu-
alizada uma vez por mês. 
A relação de outubro está 
prevista para ser publicada 
na próxima segunda-fei-
ra, dia 15. Os esforços da 
Secretaria de Educação 
de Taubaté para atender 
a demanda por vagas em 
Educação Infantil resultou 
na convocação de mais de 
4.000 crianças em  2018.
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TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
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Miscelânea
Curiosidades

De acordo com a tradição, maio é o mês das noivas. Isso por influência 
da Igreja Católica que dominou, principalmente, na Idade Média, quando 
a cerimônia tradicional o casamento se firmou entre os anos de 1534 a 
1539. E como o mês é dedicado à Maria, a mãe de Jesus e, também de to-
das as mães, por uma questão analógica, as mulheres escolheram a época 
para lhes trazer bons presságios. Mas outros costumes e apetrechos usa-
dos pelos nubentes no dia do casório são até hoje aproveitados por elas, 
mas seus significados, desconhecidos. Por exemplo, o vestido branco e a 
marcha nupcial só ficaram conhecidos no cerimonial de matrimônio da 
rainha Vitória, no século 19, dos gregos vieram o buquê (para espantar o 
mal) e a grinalda (que significa pureza). A posição da noiva servia para 
que o noivo ficasse com a mão direita livre para se defender de um even-
tual ataque. Já o beijo surgiu no século 12, para que as almas dos cônjuges 
ficassem unidas para sempre e assim se selasse a união. E a aliança, em-
bora representada para os egípcios antigos a perfeição, no século 13, foi 
adotada como um símbolo de união cristã. E por fim, o arroz que, jogado 
sobre os noivos resume fartura e fertilidade, um hábito chinês.

Humor

Revisão gramatical feita pelo “clube das loiras”

Açucareiro: revendedor de açúcar que vende acima da tabela.
Alopatia: fazer uma ligação telefônica para a tia.
Amador: o mesmo que masoquista.
Barbicha: bar freqüentado por gays.
Caminhão: estrada muito grande.
Canguru: líder espiritual dos cachorros.
Catálogo: ato de apanhar coisas rapidamente.
Combustão: mulher com seios enormes.
Depressão: espécie de panela angustiante.
Destilado: aquilo que não está do lado de lá.
Detergente: ato de prender indivíduos suspeitos.
Esfera: animal feroz que foi amansado.
Evento: constatação de que realmente é vento e não furação.
Exótico: algo que deixou de ser ótico e passou a ser auditivo.
Homossexual: sabão utilizado para lavar as partes íntimas.
Karma: expressão para evitar pânico.
Locadora: uma mulher maluca de nome Dora.
Novamente: indivíduos que renova a maneira de pensar.
Psicopata: veterinário especialista em doenças mentais das patas.
Quartzo: aposentzo de uma caza ou de um apartamentzo.
Razão: lago muito extenso, porém pouco profundo.
Rodapé: aquele que tinha carro, mas agora anda a pé.
Simpatia: concordando com a irmã da mãe ou do pai.
Talento: característica de alguma coisa devagar.
Típica: o que os pernilongos fazem quando estamos dormindo.
Trigal: cantora baiana elevada ao cubo.
Unção: erro de concordância muito freqüente (o certo é um é).
Vidente: dentista falando ao cliente sobre seu trabalho.
Viúva: ato de enxergar um parreiral.
Volátil: sobrinha ou sobrinho avisando aonde vai ao tio.
Zoológico: reunião de animais racionais.

Mensagens

As amizades deveriam ser algo completamente sem interesses, como os 
olhos, eles piscam juntos, eles se movem juntos, eles choram juntos, eles 
vêem juntos e eles dormem juntos, embora eles nunca se vejam e estão 
sempre juntos.
***
Perdoe o passado, aprenda com ele e desapegue-se dele. As pessoas estão 
em constante crescimento de mudança, por isso você não deve fixar-se 
em uma imagem antiga, limitada, o relacionamento está vivo, sempre mu-
dando. Invista seu amor na outra pessoa no presente. Não se arrependa, 
não lamente por erros do passado. O passado passou. Comece neste exato 
momento, porque nunca é tarde para expressar o seu amor, sua dedicação, 
sua confiança e a sua lealdade.
***
O pensamento positivo puxa para o bem o que é bom. Quando você pensa 
que o negócio, o compromisso ou outras coisas vão dar certo, elas pas-
sam a serem atraídas pelo pensamento positivo e acontece de forma que 
é favorável, mas se você pensa que não vai dar certo, que não vai acabar 
bem, esses pensamentos negativos puxa para o lado prejudicial. Examine 
o que quer que seja e seja otimista. Espere só o que é bom, afim de que o 
bom possa vir.

Pensamentos, provérbios e citações

Bem pago está quem por satisfeito se dá.
Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem verter.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 4, Termo nº 6877
Faço saber que pretendem se casar PAULO ACIR DOS SANTOS BRAGA e SIDIMARA RODRIGUES, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, 
nascido em 8 de setembro de 1971, de profissão empresário, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Avenida Luis 
Gonzaga das Neves, nº 1217, Jardim Santana, Tremembé/SP, filho de ACIR FONSECA BRAGA, falecido em em Caçapava/
SP na data de 30 de outubro de 2000 e de MARIA WALDA DOS SANTOS BRAGA, falecida em em Taubaté/SP na data 
de 31 de maio de 2014. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 3 de dezembro de 1980, de profissão funcionária pública 
estadual, de estado civil divorciada, residente e domiciliada na Rua Antonio Antico, nº 117, Parque Três Marias, Taubaté/SP, 
filha de SILAS RODRIGUES, de 81 anos, natural de São José do Barreiro/SP, nascido na data de 7 de setembro de 1937, 
residente e domiciliado em Taubaté/SP e de ISABEL RODRIGUES, falecida em em Taubaté/SP na data de 9 de setembro de 
2014. 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. 

Livro D-25, FLS. nº 3, Termo nº 6875
Faço saber que pretendem se casar DONIZETI DE LIMA e ZITA ALVES DOS SANTOS, aprensentando os documentos ne-
cessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, nascido em 25 
de junho de 1955, de profissão operador de máquina, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Dois, nº 282, 
Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, filho de JOSÉ ANTONIO DE LIMA, falecido em em Taubaté/SP na data de 5 de agosto 
de 1955 e de MARIA BENEDITA DE LIMA, de 95 anos, nascida na data de 22 de abril de 1923, residente e domiciliada em 
Pindamonhangaba/SP. Ela é natural de Coronel Goulart-SP, nascida em 26 de maio de 1959, de profissão do lar, de estado 
civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JOSÉ GRACIANO ALVES, falecido em 
em Taubaté/SP na data de 13 de maio de 1995 e de PALMIRA ALVES, falecida em em Taubaté/SP na data de 31 de janeiro 
de 1997. 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. 

Livro D-25, FLS. nº 4, Termo nº 6876
Faço saber que pretendem se casar LEANDRO ALVES CARDOSO e RITA DE CÁSSIA APARECIDA FERREIRA CAR-
NEIRO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele 
é natural de Tremembé-SP, nascido em 29 de junho de 1989, de profissão analista de suporte, de estado civil solteiro, residente 
e domiciliado na Rua Aurea Aparecida de Oliveira Vargas, nº42, Paineiras, Tremembé/SP, filho de MIGUEL ALVES CAR-
DOSO JUNIOR, de 59 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 11 de dezembro de 1958 e de NEUSA DE FATIMA 
DA SILVA, de 56 anos, natural de São Miguel Paulista/SP, nascida na data de 4 de setembro de 1962, ambos residentes e do-
miciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 30 de agosto de 1998, de profissão do lar, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de MARCIO FERREIRA CARNEIRO, de 42 
anos, natural de São João do Meriti/RJ, nascido na data de 11 de fevereiro de 1976 e de CLÉIA APARECIDA DAS GRAÇAS, 
de 44 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascida na data de 25 de julho de 1974, ambos residentes e domiciliados em 
Tremembé/SP. 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. 

Ginastas de Pinda se
destacam na Final

Estadual dos Jogos Infantis

A equipe de ginástica ar-
tística da Semelp (Secre-
taria Municipal de Espor-
tes e Lazer) participou, no 
último fim de semana, da 
Final Estadual dos Jogos 
Infantis, em Jundiaí.
Os responsáveis pelos re-
presentantes de Pindamo-
nhangaba, pela Semelp, 

foram os técnicos: Marce-
lo Ronconi, Monique Ele-
en e o assistente, Wesley 
de Castro.
A equipe feminina con-
quistou medalha de bron-
ze no salto sobre a mesa 
com a ginasta Gabriela 
Alves. Rodrigo Bordão foi 
o grande destaque da com-

petição, em que conquis-
tou cinco medalhas, sendo 
elas: 
ouro no salto sobre a mesa 
e na barra fixa, prata no 
solo e no individual geral 
e bronze por equipes. Já na 
colocação geral, o grupo 
masculino ficou em tercei-
ro lugar.
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Festipoema atrai público
para o Teatro Galpão em 

Pindamonhangaba

Dia das Crianças em
Pindamonhangaba leva centenas 
de pessoas para o João do Pulo

CCR NovaDutra contabiliza mais de 20 mil romeiros
a pé pelos acostamentos da via Dutra

Neste último fim de sema-
na, a Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura, 
em parceria com a Acade-
mia Pindamonhangabense 
de Letras promoveu a dé-
cima segunda edição do 
Festipoema (Festival de 
Poemas de Pindamonhan-
gaba).
Por volta das 19 horas de 
domingo (14), o público já 
aguardava com grande ex-
pectativa a segunda noite 
de apresentações e a pre-
miação do Festipoema. A 
poesia ganhou vida na in-
terpretação dos atores que 
desenvolveram através 
de elementos cênicos, o 
sentimento exprimido nas 
obras literárias.
“É muito positivo, neste 
ano tivemos 1.421 poemas 
inscritos de 25 estados. 
Ele – o Festipoema – é 
uma atividade de Pinda-
monhangaba que promove 
a poesia e as declamações. 
Mas, muitos poemas são 
de fora da cidade. Por isso, 
percebemos que o Festi-
poema é uma atividade 
nacional, ou seja, pessoas 
de outras cidades e estados 
acabam tendo o festival 
como uma oportunidade 
de mostrar o seu trabalho, 
sendo a poesia e sua ma-
neira de escrita”, enfatiza 
o diretor de Cultura, Alce-
mir Palma.
O objetivo do festival des-

Na sexta-feira (12), cente-
nas de crianças festejaram 
o Dia das Crianças, no 
centro esportivo João do 
Pulo. A comemoração foi 
promovida pela Semelp - 
Secretaria de Esportes e 
Lazer de Pindamonhanga-
ba. A recreação no João do 
Pulo contou com as ativi-
dades: minivôlei, futebol, 
tênis de mesa, oficina de 
pipas, jogos de mesa, mo-
delagem de balão, zumba 
kids, brincadeiras tradi-
cionais, unhas artísticas, 
maquiagem no rosto, brin-

Acidentes envolvendo ro-
marias aumentaram 700% 
este ano; foram contabili-
zados 11 atropelamentos
A CCR NovaDutra conta-
bilizou entre 1º agosto até 
o dia 14 de outubro deste 
ano a passagem de 20.381 
romeiros a pé pelos acos-
tamentos da via Dutra em 
direção ao Santuário Na-
cional de Aparecida pela 
via Dutra. Do total de 
romeiros registrados, so-
mente entre o dia 01/10 
e 14/10, foram contabili-

de a sua criação em 2007 
é estimular a criação poé-
tica, valorizar e divulgar a 
poesia, assim como incen-
tivar a arte da interpreta-
ção da poesia e estimular 
no público o interesse pe-
las manifestações artísti-
cas. Além de poemas, hou-
ve também a premiação de 
vídeos e fotografias que 
sintetizaram a essência 
poética.
O Departamento de Cultu-
ra afirmou que há o projeto 
de levar esses poemas para 
o transporte público da ci-
dade, para que entre uma 
viagem e outra a popula-
ção possa desfrutar dos 
poemas.
Premiação do Festipoema:
Categoria Infantil – Troféu 
Bertha Celeste Homem de 
Mello
1º Lugar – Karen da Sil-
va Conceição – Pindamo-
nhangaba/SP   – Poesia da 
Dança
2º Lugar – Heitor Sampaio 
de Freitas – Pindamonhan-
gaba/SP   – Cores Maravi-
lhas
3º Lugar - Gabriel Henri-
que P. dos Santos – Pinda-
monhangaba/SP   – Poema 
da Felicidade
Categoria Juvenil – Troféu 
Juó Bananéri
1º Lugar – Maria Luiza 
de Oliveira Santos – Pin-
damonhangaba/SP   – En-
contrar-se
2º Lugar-  Laínny Flauzi-

quedos infláveis; além de 
poderem nadar na piscina. 
Houve também apresen-
tações artísticas como a 
peça de teatro “Todos con-
tra o Aedes Aegypti” que 
buscou reforçar a cons-
cientização no combate 
do mosquito transmissor 
de doenças como dengue, 
chikungunya e zika vírus.
“As atividades recreativas 
no município são impor-
tantes para socialização e 
integração da nossa popu-
lação, levando assim mais 
alegria e divertimento para 

zados 19.454 peregrinos. 
A contagem dos romeiros 
é realizada pela equipe 
operacional da Concessio-
nária durante a passagem 
pelas cidades de Pindamo-
nhangaba, no km 87, e Ita-
tiaia, no km 318.
No mesmo período, foram 
registrados 16 acidentes 
envolvendo romeiros, sen-
do 11 atropelamentos, um 
aumento de 700% compa-
rado ao ano anterior. O to-
tal de feridos e vítimas fa-
tais também saltou no ano 

no Vilela – São Thomé das 
Letras/MG – O Viajante
3º Lugar- Meire Viviane 
dos Santos – – Pindamo-
nhangaba/SP   Amor Cen-
trismo
Categoria Adulto – Troféu 
Baltazar de Godoy Morei-
ra
1º Lugar – Ricardo Es-
tevão de Almeida – Pin-
damonhangaba/SP -  Teu 
Corpo Luzia
2º Lugar – Airton Souza 
de Oliveira – Marabá/PA 
- Pai, Mãe e Pássaros Au-
sentes Dentro de Nossos 
Corações
3º Lugar – Wanda Cristi-
na de Cunha e Silva - São 
Luís/MA  – Pesca(Dor)
Premiação de Interpreta-
ção – Troféu Augusto Cé-
sar Ribeiro
1º Lugar – Rafael Gomes 
– O Viajante
2º Lugar – Danilo Riva – 
Ponto e Vírgula
3º Lugar – Bruno Soares - 
Saudade
Premiação de Fotografia – 
Troféu Roberto Faria
1º Lugar – J. Marcondes – 
Cores Maravilhosas
2º Lugar – Érica Fernanda 
– Com Você Tudo
3º Lugar – Curta Metra-
gem – Isandrea Carla
Premiação de Vídeo – 
Amácio Mazzaropi
1º Lugar – Pedro Camargo 
– Para Orides Fontela
2º Lugar – Vini William – 
Mãe Gentil

as crianças e famílias da 
nossa cidade”, afirma o se-
cretário de Esportes, pro-
fessor Everton Chinaqui.
No domingo (21) é a vez 
das crianças de Moreira 
César receberem a recre-
ação no centro esportivo 
Zito a partir das 14 horas. 
As brincadeiras serão as 
mesmas que foram promo-
vidas no João Pulo, haverá 
também a peça de teatro. 
Crianças do distrito e de 
toda a cidade estão con-
vidadas a participar deste 
grande evento.

de 2018. Foram contabili-
zadas, três vítimas fatais 
(registro de uma vítima 
fatal em 2017) e 17 feridos 
(registro de 1 ferido no 
ano de 2017), um aumen-
to de 900% no número de 
vítimas comparado ao ano 
anterior. A equipe de res-
gate do SOS Usuário da 
CCR NovaDutra também 
registrou o atendimento 
clínico a 36 peregrinos, 
que passaram mal durante 
a caminhada.
Como ocorre todo ano, a 

CCR NovaDutra reforça 
neste período a orientação 
dos riscos da peregrinação 
às margens da via Dutra, 
com a campanha de alerta 
voltada para os motoristas 
que trafegam pela rodovia 
e também para os romei-
ros que são localizados 
pelas equipes operacionais 
caminhando pelos acosta-
mentos. “Mesmo com as 
ações de orientação que 
realizamos, tivemos um 
aumento expressivo no 
número de vítimas e aci-
dentes na rodovia. O acos-
tamento traz uma falsa se-
gurança para o peregrino 
que pratica sua manifes-
tação de fé. Encontramos 
muitos romeiros cami-
nhando à noite e durante 
a chuva, de costas para o 
tráfego. Temos mais de 
mil acessos, entradas e saí-
das na rodovia onde os ris-
cos de atropelamentos au-

mentam. Não temos como 
proibir a manifestação de 
fé na rodovia, mas há uma 
necessidade urgente da so-
ciedade entender os riscos 
de caminhar pelos acosta-
mentos da via Dutra.”, sa-
lientou Virgílio Leocádio, 
Gestor de Atendimento da 
Concessionária.
A CCR NovaDutra man-
tém até a primeira quin-
zena de novembro a cam-
panha de orientação para 
motoristas e pedestres 
sobre a prática de roma-
rias na rodovia. De acordo 
com dados de anos ante-
riores, muitos peregrinos 
ainda realizam a caminha-
da após a data de comemo-
ração ao dia de Aparecida. 
Para reforçar a orientação, 
a programação da CCR-
FM 107,5, mantém em sua 
programação a orientação 
para os motoristas com 
plantões ao vivo, dicas de 

segurança e informação 
dos pontos da rodovia com 
a presença de peregrinos a 
pé. Os painéis de mensa-
gens variáveis (PMV’s) e 
faixas refletivas afixadas 
ao longo da rodovia tam-
bém fazem parte da orien-
tação para os motoristas.
As equipes do SOS Usu-
ário também abordarão 
os grupos de peregrinos, 
organizadores e carros de 
apoio na rodovia. Folhetos 
com orientações sobre a 
Rota da Luz SP e de como 
se comportar na rodovia 
serão distribuídos pelas 
equipes de inspeção da 
Concessionária.
A campanha de orientação 
aos romeiros e motoris-
tas é realizada pela CCR 
NovaDutra com o apoio 
da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres e 
da Polícia Rodoviária Fe-
deral.



Carreta da Mamografia 
chega na próxima semana 

a Pindamonhangaba

Prefeitura de Taubaté faz 
mutirão de vistorias para 

agilizar processos

A carreta da mamografia 
chegará a Pindamonhan-
gaba na próxima segunda-
feira (15). O atendimento 
começará na terça-feira 
(16), no pátio da Prefei-
tura, onde ficará até o dia 
1º de novembro. Em 2018, 
Pindamonhangaba passou 
a participar do circuito es-
tadual do Programa Mu-
lheres de Peito da Secreta-
ria de Saúde do estado de 
São Paulo, que constitui 
também a vinda da carreta 
itinerante da mamografia.
A Secretaria de Saúde ex-
plica que os dois últimos 
dias serão destinados para 
a realização de exames 
complementares. Desta 
forma, o atendimento se 
encerrará no dia 30, e nos 
dias 31 de outubro e 1º de 
novembro serão atendidas 
somente as pacientes con-
vocadas.
Para o atendimento serão 
distribuídas diariamente 
50 senhas de segunda a 
sexta-feira para o atendi-

A Secretaria de Plane-
jamento da Prefeitura 
de Taubaté iniciou nes-
sa quarta-feira, dia 10 de 
outubro, um mutirão de 
vistorias  para emissão de 
habite-se e alvará de con-
servação.
Essa ação vai permitir o 
andamento de 120 proces-
sos. A expectativa é de que 
em um  prazo de 10 dias o 
trabalho seja finalizado.

mento no mesmo dia; den-
tro do horário que é das 9 
às 18 horas. Aos sábados 
serão 25 senhas, das 9 às 
13 horas. Mulheres de 35 
a 49 anos precisarão apre-
sentar o pedido médico, 
cartão SUS e RG; acima 
de 50 anos serão necessá-
rios somente o RG e o car-
tão SUS.
Os exames serão retirados 
no prédio da Saúde da Mu-
lher que fica na rua João 
Gama, 115, o antigo P.A. 
da Unimed. Os exames em 
que forem constatados al-
guma alteração haverá o 
pedido para a realização 
do ultrassom da mama.
Diversas atividades
A programação do “Outu-
bro Rosa” na cidade con-
tará com diversas ativi-
dades de conscientização 
e prevenção ao câncer de 
mama. No sábado (13), 
haverá atividades no cen-
tro, na praça Monsenhor 
Marcondes, ação contará 
com aferição de pressão, 

Também encontra-se em 
andamento a instalação do 
sistema de informatização 
de processos, que estará 
disponível via on-line no 
site da prefeitura. Isso vai 
permitir que as pessoas 
acessem e acompanhem 
seus processos até a apro-
vação.
Nesse sistema, poderão 
ser realizados  os seguin-
tes serviços: habite-se, 

orientação nutricional e 
constatação do IMC (ín-
dice de massa corpórea), 
yoga e massagem.
Já no domingo (14), no 
Araretama haverá uma 
“Caminhada Rosa” em 
virtude da prevenção ao 
câncer, promovida pela 
OMS (Organização das 
Mulheres Solidárias), co-
laboradores locais, Conse-
lho da Mulher com apoio 
da Secretaria de Saúde que 
faz parte da programação 
oficial das celebrações do 
Outubro Rosa da cidade. 
A concentração será às 8 
horas na praça da paró-
quia São Miguel Arcanjo. 
A caminhada terminará na 
avenida Nicanor Ramos 
Nogueira até a praça Pas-
tor José Ezequiel da Silva. 
Ao chegar à praça haverá 
um momento de orienta-
ção sobre o auto-exame, 
e às 14 horas novamente 
orientação, desta vez, no 
circo que está ao lado do 
PSF II. 

certidões de uso do solo, 
alvará de reforma, alva-
rá de eventos, estande de 
vendas, ações de fiscali-
zação de obras, usucapião, 
solicitação para ligação de 
energia elétrica para zona 
rural, entre outros.
O objetivo dessas medidas 
é viabilizar o atendimento 
à população, garantindo 
a qualidade e a eficiência 
dos serviços prestados.
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O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Li-
citação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 18/2018,para Registro de Preços, 
Processo nº42/2018, para Contratação de Empresa para Prestação de Serviços 
de Exames Laboratoriais. Abertura da Sessão Pública dia 29/10/2018 às 08:30 
horas. Os interessados poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, na sede 
da Prefeitura Municipal até o dia 26/10/2018, na Av. XV de Novembro, 829, Cen-
tro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital estará disposto no site 
www.redencaodaserra.sp.gov.br . RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Mu-
nicipal

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Li-
citação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 19/2018,para Registro de Preços, 
Processo nº48/2018, para Contratação de Empresa para Aquisição de Medica-
mentos. Abertura da Sessão Pública dia 30/10/2018 às 08:30 horas. Os interes-
sados poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, na sede da Prefeitura 
Municipal até o dia 29/10/2018, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, Redenção 
da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital estará disposto no site www.reden-
caodaserra.sp.gov.br . RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Municipal

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta 
Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 16/2018,Processo nº40/2018, 
para Contratação de Empresa para Aquisição de Veículos Diversos. Abertura da 
Sessão Pública dia 31/10/2018 às 08:30 horas. Os interessados poderão reti-
rar o Edital completo, mediante taxa, na sede da Prefeitura Municipal até o dia 
30/10/2018, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: 
(12) 3676.1600. O edital estará disposto no site www.redencaodaserra.sp.gov.br 
. RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Municipal

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Li-
citação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 17/2018,para Registro de Preços, 
Processo nº41/2018, para Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de 
Exame de Ressonância Magnética. Abertura da Sessão Pública dia 31/10/2018 às 
13:30 horas. Os interessados poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, 
na sede da Prefeitura Municipal até o dia 30/10/2018, na Av. XV de Novembro, 
829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital estará dis-
posto no site www.redencaodaserra.sp.gov.br . RICARDO EVANGELISTA LOBATO 
- Prefeito Municipal

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº025/2018 – No dia 16 de 
outubro de 2018, depois de constatada a regularidade dos atos procedi-
mentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLI-
VEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR e ADJUDI-
CAR os itens do Pregão Nº025/2018, referente ao objeto em epígrafe, qual 
seja: Contratação de empresa para fornecimento de Uniforme Escolar, às 
empresas: CARVALHO & VILLELA LTDA, com valor total de R$94.848,00; 
FABIO VIEIRA ME, com valor total de R$23.400,00; METODO UNIFOR-
MES EIRELI EPP, com valor total de R$30.343,00; NOEMIA SILVA DOS 
SANTOS DE ASSIS ME, com valor total de R$33.617,00; RODRIGO DO 
CARMO SORIA ME, com valor total de R$6.440,00. Ficam as empresas 
convocadas a assinar o Contrato 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 Nº 041/2018. Objeto: Aquisição 
de Van com Acessibilidade. Data da realização: 29/10/2018 às 09h00min - 
Início do credenciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça 
Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra pode-
rá 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 Nº 042/2018. Objeto: Aquisi-
ção de Bens e Materiais Permanentes para a Divisão da Saúde. Data da 
realização: 29/10/2018 às 14h00min - Início do credenciamento. Local da 
realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, 
Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Lici-
tações ou retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.


