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Cursos do “Projeto Mesa 
Taubaté” no bairro água quente 

começam nesta quinta (04)
cado de trabalho.
Todos os cursos terão 4 
horas de duração e para 
participar é necessário 
ter ensino fundamental 
completo e ter mais de 
16 anos. Para consultar 
as vagas disponíveis 
e fazer a inscrição é 
necessário entrar em 
contato com o Fundo 
Social de Solidarieda-
de de Taubaté (FUSS-
TA) através do telefone 
(12) 3621-7567 e for-
necer nome completo, 
data de nascimento, 
RG, CPF e o curso in-
teressado. O curso já 
foi realizado no Centro 
Comunitário da Guri-
lândia, no Parque Três 
Marias e o bairro Chá-
cara Silvestre é o ter-
ceiro bairro a receber 
as aulas neste ano. No 
ano passado 300 vagas 
foram disponibilizadas 
para os moradores dos 
bairros Cecap 3, Vila 
Aparecida e São Gon-
çalo. 
Veja a seguir o calen-
dário (sujeito a altera-
ção) com os dias e os 
horários previstos:
Água Quente:
Endereço: Rua José da 

A Prefeitura de Tauba-
té, através do “Projeto 
Mesa Taubaté”, inicia 
nesta quinta-feira, dia 
4 de agosto, os cursos 
de aprimoramento gas-
tronômico no bairro 
Água Quente.
Os cursos serão reali-
zados através de uma 
parceria firmada com 
o Sesi-SP (Serviço So-
cial da Indústria), que 
por meio de uma “uni-
dade móvel” levará os 
cursos até os morado-
res dessa região.
Ao todo foram dispo-
nibilizadas 500 vagas, 
sendo 100 vagas para 
cada um dos bairros 
informados e 20 vagas 
para cada um dos se-
guintes cursos: Pães, 
Bolos, Marmita fit, 
Hambúrguer e lanches 
e Chocolates.
A iniciativa, que é dire-
cionada para as pesso-
as que estão em situa-
ção de vulnerabilidade 
social, faz parte da se-
gunda etapa do Projeto 
Mesa Taubaté e tem 
como objetivo estimu-
lar a geração de renda 
e aumentar as chances 
de reinserção no mer-

Cruz, 115, Centro Co-
munitário
– Curso de Pães: dia 
04 de agosto das 13h 
às 17h
– Curso de Bolos: dia 
05 de agosto das 13h 
às 17h
– Curso de Marmita fit: 
dia 08 de agosto das 
13h às 17h
– Curso de Hambúr-
guer e lanches: dia 09 
de agosto das 13h às 
17h
– Curso de Chocolates: 
dia 10 de agosto das 8h 
às 12h
Jardim Santa Tereza:
Endereço: Rua Antô-
nio da Silva Lobo, nº 
1360
– Curso de Pães: dia 
12 de agosto das 13h 
às 17h
– Curso de Bolos: dia 
15 de agosto das 13h 
às 17h
– Curso de Marmita fit: 
dia 16 de agosto das 
13h às 17h
– Curso de Hambúr-
guer e lanches: dia 17 
de agosto das 13h às 
17h
– Curso de Chocolates: 
dia 18 de agosto das 8h 
às 12h

Atleta de Ubatuba 
participa de Campeonato 

Brasileiro de Mountain 
Bike

neste campeonato Bra-
sileiro e uma vaga para 
o campeonato mundial 
na Argentina, em 2023. 
“Fico muito orgulho-
so, pois não sou cai-
çara, mas fui recebido 
de braços abertos por 
todos, desde alunos, 
a colegas e professo-
res. Atualmente com 
o apoio de todos e a 
gestão atual sempre me 
incentivando. Me sinto 
lisonjeado”, destacou o 
atleta.

Atleta de Ubatuba re-
presentou o município 
no último domingo, 
dia 31 de julho, no 
Campeonato Brasileiro 
de Mountain Bike, em 
Minas Gerais. Marcos 
Marra também é Edu-
cador Físico da Secre-
taria de Esportes e La-
zer.
A competição aconte-
ceu na cidade de Simão 
Pereira, e reuniu cerca 
de 370 atletas. Marra 
conquistou o 5⁰ lugar 

O secretário de Espor-
tes e Lazer de Ubatuba, 
Tiago Balio, ressaltou 
que o município tem 
uma grande capacidade 
esportiva. “O resultado 
do Marcos é mais uma 
prova que Ubatuba tem 
potencial esportivo 
enorme. Estamos mui-
to felizes com o resul-
tado, em especial, por 
ser o Marcos, que para 
além de atleta é um ex-
celente profissional de 
Educação Física.”
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02 de Agosto 2022 

CâmaraMunicipal de Monteiro Lobato
Estado de São Paulo

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 28/22

“INSTITUI O PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
DOMUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO”

Visando promover debates e incentivar a participação popular na apresentação e
discussão do Projeto de Lei do Executivo nº 28/22, que “Institui o Plano Municipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Monteiro Lobato”, a Câmara
Municipal de Monteiro Lobato CONVIDA toda a população e interessados para participarem
de AUDIÊNCIA PÚBLICA para discussão do referido projeto que será realizada a partir das
19h do dia 10 de agosto de 2022, no Plenário da Câmara Municipal.

Vereador Allan Rached Azevedo - Presidente da Câmara
Vereador Edjelson Aparecido de Souza – 1º Secretário

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 – No dia 01 de agosto de 
2022, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. 
ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os 
itens do Pregão Eletrônico Nº 030/2022, referente ao objeto: Registro de Preços para Aquisição 
Futura e Parcelada de Insumos Hospitalares, às empresas: MED CENTER COMERCIAL LTDA, com 
valor total de R$ 53.011,00; HOFFMANN &GOMES LTDA EPP, com valor total de R$ 102.307,80; 
CIRÚRGICA ONIX EIRELI, com valor total de R$ 82.541,40; CURAMED PRODUTOS HOSPITA-
LARES LTDA EPP, com valor total de R$ 28.523,50; M TESTA CONFECÇÃO ME, com valor total 
de R$ 2.200,00; SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com valor total de R$ 7.483,35; 
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, com 
valor total de R$ 10.280,40; DED PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI-ME, com valor 
total de R$ 2.800,00; MEDICAL CHIZZOLINI LTDA, com valor total de R$ 8.530,00; CIRURGICA 
UNIAO LTDA, com valor total de R$ 2.065,45; ROGERIO VIEIRA INSUMOS ME, com valor total de 
R$ 28.700,00; SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTDA, com valor total de R$ 9.750,00; 
CEPALAB LABORATORIOS LTDA, com valor total de R$ 2.199,00; MEDLEVENSOHN COMÉRCIO 
E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com valor total de R$ 3.600,00; 
WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA, com valor total de R$ 4.860,00; CIRURGICA SÃO 
JOSÉ LTDA, com valor total de R$ SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 
LTDA ME, com valor total de R$ 304,00. Ficam as empresas convocadas a assinarem a Ata de Re-
gistro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022 – No dia 01 de agosto de 
2022, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. 
ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR o 
Pregão Eletrônico Nº 038/2022, referente ao objeto: Aquisição de Veículo Tipo Sedan, Conforme 
Termo de Referência e Demais Anexos do Edital, à empresa: LOUREIRO E FIGUEIREDO COMER-
CIO DE VEICULOS LTDA, com valor total de R$ 103.800,00. Fica a empresa convocada a assinar o 
Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.
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Os alunos que parti-
cipam do reforço são 
indicados pelos pro-
fessores e realizam as 
atividades em uma das 
duas formas: 
no contraturno dos ho-
rários de aula ou aos 
sábados, de acordo 
com a programação de 
cada escola. Nas aulas 
de reforço as crianças 
também recebem me-
renda escolar.

A Prefeitura de Caça-
pava, por meio da Se-
cretaria de Educação, 
reinicia, esta semana, 
o projeto de reforço 
escolar Mais Aprendi-
zagem, em 14 escolas 
da Rede Municipal de 
Ensino. 
Mais de 1.700 alunos 
do Ensino Fundamen-
tal, de 6 a 14 anos, são 
beneficiados com as 
atividades.

O Programa é uma for-
ma de reduzir as defa-
sagens de ensino cau-
sadas pela pandemia e 
desenvolver as habili-
dades necessárias aos 
alunos, de forma a co-
locá-los em condições 
de igualdade com os 
demais, garantindo o 
direito fundamental e 
o respeito às diferenças 
individuais de aprendi-
zagem.

Programa Mais Aprendizagem 2022 é 
retomado a partir desta 

semana

te ou por telefone, em 
todos os dias da sema-
na, das 8h00 às 16h.
A mudança foi possível 
com o reforço da equi-
pe do Fundo Social pe-
los novos integrantes 
do Programa Bolsa do 
Povo – Trabalho, que 
ajudarão a atender as 
pessoas que procuram 
a instituição para a re-
tirada de roupas.
Cada atendido terá 

O Fundo Social de So-
lidariedade vai modifi-
car a configuração do 
Varal Solidário a par-
tir desta semana para 
melhorar a oferta do 
serviço às pessoas que 
necessitam. 
O atendimento não 
será somente às sex-
tas-feiras como vinha 
ocorrendo, mas por 
meio de agendamento 
prévio, presencialmen-

meia hora para a es-
colha das peças de seu 
interesse e que ficarão 
separadas em uma sala 
do Fundo. 
Além de ampliar os ho-
rários para a retirada de 
roupas, a mudança vai 
gerar um atendimento 
mais individualizado 
e privativo. O telefone 
para contato e agen-
damento é (12) 3655-
6193.

Varal Solidário 
passa a ter nova 
configuração a 

partir desta 
semana

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 – No dia 01 de agosto de 
2022, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. 
ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os 
itens do Pregão Eletrônico Nº 028/2022, referente ao objeto: Aquisição de Equipamentos Médicos e 
de Informática, e Mobiliário para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Potim/SP - Proposta 
Federal, às empresas: BH DENTAL COMERCIAL EIRELI EPP, com valor total de R$ 630,00; LON-
DRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, 
com valor total de R$ 10.177,15; M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS EPP, com valor total de R$ 
15.519,45; SILVIO VIGIDO, com valor total de R$ 30.460,00; HOFFMANN &GOMES LTDA EPP, com 
valor total de R$ 3.227,52; HM LINCK ME, com valor total de R$ 23.000,00; VOLGA COMERCIAL DE 
EQUIPAMENTOS LTDA, com valor total de R$ 17.990,00; LIEGE LICITAÇÕES EIRELI, com valor 
total de R$ 7.218,00; COMERCIAL GUARA LTDA, com valor total de R$ 7.551,00; ROGER EDUAR-
DO DOS SANTOS ME, com valor total de R$ 9.160,50; F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI, com 
valor total de R$ 59.380,00. Ficam as empresas convocadas a assinarem o Contrato no prazo de 05 
dias úteis a partir desta publicação.
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Tremembé lança seu circuito trapista de Ciclo Turismo 

“moderado”, tem início no 
centro histórico na famosa 
Estação Ferroviária, passa 
por cartões postais como o 
Museu Histórico e Cultural, 
a Basílica do Senhor Bom 
Jesus e a ponte antiga sobre 
o Rio Paraíba, e percorre 
um trajeto misto de asfalto 
e terra para perfazer os seus 
27,9km de extensão.  “Ao 
longo percurso, os ciclistas 
encontram placas indicati-
vas com dicas de seguran-
ça, tipo de terreno encon-
trado, relevo e direção do 
caminho, além de totens 
com informações turísticas 
e históricas dos pontos mais 
importantes do município e 
um QR Code para acessar 
todo o trajeto no seu smar-
tphone”, explica o secretá-
rio de Turismo e Cultura, 
Alexandre Calil. O projeto 
realizado Prefeitura de Tre-
membé conta com a tecno-
logia QR Code em todos os 
pontos de parada para que o 
ciclista tenha na palma da 
sua mão informações sobre 
os principais atrativos turís-
ticos do circuito, além do 

O Circuito Trapista de Ci-
cloturismo, percurso to-
talmente sinalizado pela 
Prefeitura de Tremembé, 
possui mais de 27km de 
extensão com tecnologia 
QR Code.Classificado de 
acordo com as normas da 
ABNT, percurso tremem-
beense percorre pontos tu-
rísticos históricos, religio-
sos e naturais do município.
Ao longo do trajeto, os ci-
clistas podem visitar locais 
por onde passaram os mon-
ges trapistas que habitaram 
Tremembé no início do sé-
culo XX e deixaram como 
legado a cultura do arroz e 
o desenvolvimento econô-
mico.A Prefeitura de Tre-
membé lança no próximo 
domingo, 07 de agosto, às 
8h, o Circuito Trapista de 
Cicloturismo, um percur-
so de 27 km de extensão 
totalmente sinalizado para 
os amantes da bicicleta. O 
percurso, classificado de 
acordo com as normas da 
ABNT – Associação Bra-
sileira de Normas Técni-
cas como sendo de esforço 

mapa completo do trajeto. 
Além disso, a Prefeitura já 
oferece conexão gratuita de 
internet Wi-Fi em 3 locais 
na rota, para que os ciclistas 
possam compartilhar suas 
experiências ao longo do 
pedal. 
“O Cicloturismo de Tre-
membé vai levar os ciclistas 
por entre os principais atra-
tivos religiosos, arquitetô-
nicos, históricos e naturais 
do município para explorar 
todo o nosso potencial tu-
rístico. 
Ao longo dos mais de 27km 
de percurso misto, os ci-
clistas encontram uma pai-
sagem exuberante, animais 
silvestres, vista panorâmica 
da Serra da Mantiqueira, do 
Rio Paraíba do Sul e das 
várzeas de arroz, herança 
dos monges trapistas que 
habitaram nossa cidade”, 
conta o Prefeito Clemente. 
O nome Circuito Trapista 
foi escolhido pelos mem-
bros do COMTUR – Con-
selho Municipal de Turis-
mo para fazer um resgate 
histórico ao tempo em que 

os monges trapistas, vin-
dos da França, habitaram 
a Fazenda Maristela, um 
dos pontos históricos que 
podem ser encontrados ao 
longo do percurso. No iní-
cio do século XX foi a par-
tir desta localidade que os 
monges iniciaram o plan-
tio do arroz, dando origem 
a paisagem das várzeas de 
Tremembé. 
Além disso, utilizavam a 
antiga Estação Ferroviária, 
ativa na época, para escoar 
a sua produção de café e de 
arroz através da linha férrea 
que cortava a cidade e se 
conectava com a Central do 
Brasil. 
Além dos pontos históricos 
importantes, os ciclistas vão 
se deparar com uma paisa-
gem exuberante, mirantes 
naturais e pontos religiosos 
relevantes como o Mosteiro 
Carmelita, onde viveu Ma-
dre Carminha, religiosa tre-
membeense que poderá se 
tornar santa já que seu pro-
cesso de beatificação tra-
mita na igreja católica em 
Roma.O Circuito Trapista 

do Cicloturismo de Tre-
membé, que já está aberto e 
totalmente sinalizado, será 
inaugurado oficialmente no 
Tremembé Bike Day dia 07 
de agosto, domingo, às 8h 
na Praça Luis Balmes s/n, 
durante o evento ciclístico 
que acontece na Festa do 
Senhor Bom Jesus de Tre-
membé.Confira o circuito 
completo no link: https://
www.google.com/map-
s/d/u/1/viewer... SOBRE 
TREMEMBÉ - SP A Estân-
cia Turística de Tremembé 
faz parte da Região Turís-
tica da Fé, localizada no 
Vale do Paraíba, às margens 
do rio e aos pés da Serra da 
Mantiqueira.
 É uma cidade privilegia-
da, situada no eixo Rio-SP, 
fazendo divisa com os mu-
nicípios de Taubaté, Pin-
damonhangaba, Monteiro 
Lobato e Santo Antônio do 
Pinhal, o que permite uma 
grande variedade de cami-
nhos, rotas, trilhas e graus 
de dificuldade em terrenos 
variados. 
Conhecida principalmente 

pela vocação religiosa, a ci-
dade de pouco mais de 48 
mil habitantes (IBGE 2021) 
abriga a histórica Basílica 
do Senhor Bom Jesus, um 
dos mais importantes tem-
plos da religião católica, 
o Mosteiro Carmelita de 
Madre Carminha, além de 
prédios históricos como a 
Estação Ferroviária, hoje 
desativada, mas que data de 
1914. 
Tremembé também possui 
um passado rico em des-
cobertas fósseis, com des-
taque para o Paraphysor-
nis Brasiliensis, um fóssil 
muito preservado da Ave do 
Terror, predador carnívoro 
descendente direto dos rap-
tores, e que foi encontrado 
no município na década de 
1980. 
Um exemplar em concreto 
pode ser admirado no Mu-
seu Histórico e Cultural da 
cidade, assim como outros 
artigos religiosos e que re-
metem ao cultivo do arroz 
introduzido por monges 
trapistas no início do século 
XX.


