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Corrida do Bem reúne mais de 
2.500 pessoas em Pinda

com os organizadores, 
outro ponto importante 
da Corrida do Bem foi 
proporcionar uma vida 
mais ativa, saudável 
e feliz, pois o esporte 
ajuda na formação do 
caráter e aumenta o 
senso de pertencimen-
to e de comunidade.
O evento foi organiza-
do pelo Instituto Edu-
care, com patrocínio 
da Novelis, apoio do 
Ministério da Cidada-
nia e da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.
Para resultados gerais 
e mais informações 
sobre essa e outras 
etapas, acesse: www.
circuitocorridadobem.
com. Confira resulta-
dos dos primeiros co-
locados
5 km feminino
1. Mariana Loriano da 

Pindamonhangaba re-
cebeu a Corrida do 
Bem no último domin-
go (31). A corrida de 
rua contou com percur-
sos de 5km e de 10km 
e a prova recebeu 
2.500 pessoas – todas 
comprometidas com a 
prática esportiva.
A largada ocorreu às 7 
da manhã, no Parque 
da Cidade, e o percur-
so incluiu o anel viário, 
avenida Antônio Pi-
nheiro Junior e estrada 
José Benedito Marcon-
des Vieira. A tempera-
tura amena ajudou os 
atletas e se superam a 
conseguir bons tem-
pos, principalmente 
pela exigência de bom 
preparo físico para as 
subidas do anel viário e 
José Benedito Marcon-
des Vieira. De acordo 

Silva Lobo - 22’13
2. Patricia Wernenburg 
Guedes dos Santos 
-22’17
3. Juliana Oliveira De 
Carli - 22’56
5 km masculino
1. Alex Fernando de 
Paula - 15’41
2. João Marcos Antu-
nes Santos - 15’47
3. Luiz Aparecido Dos 
Reis Pimentel - 16’01
10 km feminino
1. Luiza Maria Libera-
to Machado - 43’49
2. Grazielle Nunes 
Souza Crus - 43’53
3. Tiele Fialho Ramos 
- 44’35
10 km masculino
1. Gabriel Felipe de 
Castro - 32’37
2. Manoel Aparecido 
da Silva - 36’21
3. Francisco de Paula 
Pereira Filho - 37’21

Prefeitura de Taubaté 
abre inscrições para 
oficina presencial em 

parceria com o 
MIS-SP
o contexto histórico, 
os principais artistas 
e suas obras. Dentre 
os vários artistas que 
compuseram a sema-
na de arte moderna 
de 1922, a ênfase será 
na biografia de Anita 
Malfatti (1889 –1964). 
A proponente mostrará 
suas principais obras, 
suas referências e sua 
inovação estética.
 A professora da oficina 
é Melissa Szymanski, 
fotógrafa formada e 
pós-graduada pela 
FASM – Faculdade 
Santa Marcelina. Par-
ticipou de diversos 
cursos em Milão nas 
áreas de Fotografia 
de Moda e Still Life. 
Trabalhou na Revista 
Italiana Moda Pelle na 
execução de editorias e 
publicidade. 
Atuou como docente de 
Fotografia na FASM, 
IED – Istituto Europeo 
di Design e ministrou 

O Museu da Imagem 
e do Som de Tauba-
té – Mistau, em par-
ceria com o MIS-SP, 
por meio do Programa 
Pontos MIS, realiza no 
dia 09 de agosto, terça-
-feira, das 13h às 17h, 
a oficina presencial 
“Anita Malfatti – O 
Retrato do Modernis-
mo”. A atividade acon-
tece no Museu Mon-
teiro Lobato (Sítio do 
Picapau Amarelo) e é 
em celebração ao cen-
tenário da Semana de 
Arte Moderna de 1922.
A classificação etária 
para participar da ofici-
na é 14 anos e é reco-
mendada para todos os 
interessados no tema. A 
participação é gratuita 
e com emissão de cer-
tificado. A oficina terá 
como ponto de partida 
mostrar aos participan-
tes a importância do 
movimento artístico do 
modernismo brasileiro, 

durante sete anos aulas 
de fotografia na Escola 
São Paulo nas áreas de 
Moda, Noções Básicas 
e Intermediário. Coor-
denou o Workshop de 
Fotografia: Di Caval-
canti, Anita Malfatti e 
Tarsila do Amaral pela 
Oficinas Culturais do 
Estado de São Paulo. 
Recentemente é docen-
te na Secretaria Mu-
nicipal de Cultura de 
São Paulo em diversos 
aparelhos, SESC e no 
MIS – Museu da Ima-
gem e do Som no pro-
jeto Pontos MIS.  Foi 
convidada no primeiro 
congresso on-line de 
Fotografia de Moda, 
abordando o tema: A 
Fotografia de Moda no 
Brasil: criação ou có-
pia? Desenvolve seu 
trabalho como fotógra-
fa para as agências de 
modelos, em diversas 
marcas, sites e reporta-
gens.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

ABERTURA DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2022

A Prefeitura Municipal de Monteiro Lobato, torna público aos interessados
que está aberta licitação na modalidade Concorrência Pública nº 001/2022
para a CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO, DE
ÁREA DE TERRAS COM 10.098,41 M² E RESPECTIVA CONSTRUÇÃO,
LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO/SP, SITO A
RODOVIA SP50 – TRECHO MONTEIRO LOBATO - CAMPOS DO
JORDÃO, NO BAIRRO SUBÚRBIO DE HUMAITÁ (MATRÍCULA Nº 79.233,
FICHA 01, NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS/SP). A Sessão Pública será realizada às 10:00 horas do dia
20/09/2022, no Paço Municipal sito à Praça Deputado A. S. Cunha Bueno, n°
180 - Centro, Monteiro Lobato/SP, CEP: 12250-000. O Edital completo à
disposição dos interessados no endereço eletrônico:
www.monteirolobato.sp.gov.br. Maiores informações pelo e-mail:
licitacao1@monteirolobato.sp.gov.br ou no Paço Municipal.

EDMAR JOSE DE ARAUJO
Prefeito Municipal

 

 

 

 

 

SECRETARIA DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO PÚBLICA – SETOR DE TRIBUTOS 

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA  Nº  43/2022 

 

Ref.:  PARCELAMENTOS                                                                                                                                                              

 

 A Secretaria Municipal de Finanças do Município de São Luiz do Paraitinga, por meio do 
Departamento de Arrecadação Pública – setor de tributos – no uso de suas competências e em conformidade 
com o artigo 85º e Parágrafo Único da Lei Complementar 993/2001 – Código Tributário Municipal, § 3º, inciso 
II do artigo 198º da Lei nº 5.172/1996 – Código Tributário Nacional e a Lei nº 6.830/1980 – Lei de Execuções 
Fiscais, esgotadas os meios de localização,  NOTIFICA/INTIMA  os contribuintes abaixo relacionados a 
comparecer no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir deta publicação, para regularizar seu débito da 
receita da dívida ativa relativo aos créditos tributários abaixo. 

Encerrado o prazo, o Departamento encaminhará a Certidão de Dívida Ativa – CDA à Procuradoria 
Municipal para cobrança judicial. 

 

São Luiz do Paraitinga, 02 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

Departamento de Arrecadação Pública                                                                                                                 
Setor de Tributos 

 

 

 

 

 

 

 

  PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO 
PARAITINGA 

(Lei Estadual n°11.197 de 05 de Julho de 2002) 
Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03- CNPJ-46.631.248/0001-51 CEP-12140-000 

Telefones 12 3671-7000  - FAX: 0 XX 12 3671-7003   
E-mail: tributos@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br 

Site: saoluizdoparaitinga.sp.gov.br 

LUIZ CLAUDIO ALEIXO 
FERREIRA:0639779883
6

Assinado de forma digital por 
LUIZ CLAUDIO ALEIXO 
FERREIRA:06397798836 
Dados: 2022.08.02 11:23:36 
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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
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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.


