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Fundo social de Tremembé 
faz entregas de cobertores da 
campanha inverno solidário 

2022.

os munícipes e empre-
sários da nossa cidade 
para darmos conti-
nuidade a campanha 
e ajudarmos mais fa-
mílias tremembeenses 
de diversas regiões do 
nosso município”, co-
menta Eliana.
Para colaborar é fácil, 
basta deixar a sua do-
ação de COBERTO-
RES, MANTAS OU 
AGASALHOS, NO-
VOS OU EM BOM 
ESTADO, em algum 
dos pontos de coleta.
PONTOS DE COLE-
TA:
Prefeitura de Tremem-
bé
Condomínio Portal do 

Na última semana, a 
Primeira Dama e Pre-
sidente do Fundo So-
cial de Solidariedade, 
Eliana Maria Neves 
de Lima e toda a equi-
pe, iniciaram a distri-
buição dos cobertores 
da CAMPANHA IN-
VERNO SOLIDÁRIO 
2022. Os primeiros 
contemplados foram 
alguns moradores em 
estado de vulnerabili-
dade social da região 
do Maracaibo e do Pa-
dre Eterno.
“Muitas famílias ain-
da precisam da nossa 
ajuda. Por isso pedi-
mos a participação e a 
solidariedade de todos 

Sol
Condomínio Campos 
do Conde I
Supermercado Leal do 
Vale
Supermercado Vida 
Nova
Câmara Municipal
Centro de Eventos
Supermercado Tirelli
Condomínio Eldorado
PARTICIPE!
O FRIO PASSA, MAS 
O CARINHO FICA.
REALIZAÇÃO: FUN-
DO SOCIAL DE SÃO 
PAULO E FUNDO 
SOCIAL DE SOLI-
DARIEDADE DE 
TREMEMBÉ
APOIO: PREFEITU-
RA DE TREMEMBÉ

Caçapava ganhará monumento 
ao antigomobilismo

pio, conforme edital 
de credenciamento 
001-SMA/2021, sem 
nenhum custo para a 
Prefeitura, e é uma ho-
menagem ao antigo-
mobilismo. O objetivo 
é estimular o turismo 
local, contribuindo 
para reforçar o título 
de Caçapava como Ca-
pital Nacional do Anti-
gomobilismo.
A previsão é que o mo-
numento seja instala-

Caçapava ganhará um 
monumento ao antigo-
mobilismo com a ins-
talação da réplica de 
um dos carros do acer-
vo do Museu Paulista 
de Antiguidades Me-
cânicas Roberto Lee, 
na praça da rotatória da 
Avenida Brasil, na en-
trada cidade, área pró-
xima à rodoviária.
O monumento é uma 
doação de empresas 
privadas ao municí-

do em agosto. A peça 
é a reprodução de um 
veículo em tamanho 
real - um dos carros 
mais representativos 
do acervo do museu -, 
construída de fibra de 
vidro e estrutura metá-
lica.
A réplica será instala-
da sobre uma base de 
concreto, medindo 8,1 
metros, que será cons-
truída por mão de obra 
própria da Prefeitura.
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Tutor que praticou maus tratos a animais 
no Trabiju é obrigado a doar insumos ao 

CEPATAS

para nova concessão 
já está em tramitação 
junto à Secretaria de 
Segurança Pública e 
deverá ser implantado 
ainda em 2022, confor-
me informações do se-
cretário Fabrício Perei-
ra. O estacionamento 
rotativo pago, em vias 
e logradouros públi-
cos, é um importante 
instrumento de ordena-
mento do uso do solo 
viário urbano, sendo 
hoje a melhor opção 
utilizada pelas cidades 
para democratizar o 
uso de vagas e ameni-
zar a carência de vagas 
de estacionamento em 
regiões comerciais e de 
serviços.
Em Pindamonhanga-
ba, o Sistema de Esta-
cionamento Rotativo é 
regulamentado desde 
1998 pela Lei Munici-

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba informa 
que o contrato com a 
empresa Estapar, que 
opera os serviços de 
exploração do sistema 
de estacionamento ro-
tativo no município, 
será finalizado a partir 
desta terça-feira (14) 
para abertura de um 
novo processo licita-
tório de concessão pú-
blica. A empresa opera 
os serviços de área azul 
no município desde 
2002 e após o último 
contrato completar 10 
anos, a administração 
municipal definiu não 
mais renovar para que 
seja licitado um novo 
sistema, mais moderno 
e com a implantação 
de novas tecnologias 
que possibilitem um 
melhor serviço à popu-
lação. O projeto básico 

pal nº 3.429, que além 
de democratizar o uso 
do espaço público, via-
biliza a ampliação da 
disponibilidade de va-
gas em áreas conges-
tionadas, já que aumen-
ta a oferta através da 
limitação do tempo de 
utilização, garantindo 
maior número de veí-
culos estacionados por 
vaga existente, melho-
rando a fluidez do trá-
fego. Atualmente, são 
muitos os municípios 
que adotam o sistema 
eletrônico de controle, 
e todos através de con-
cessões públicas. “Pe-
dimos a compreensão 
dos comerciantes e da 
população pois iremos 
ficar um período sem 
os serviços até a defini-
ção da empresa que irá 
explorar essa ativida-
de”, afirmou Fabrício.

Cadastro de protetores de animais em 
Ubatuba segue até o dia 30

os interessados devem 
entregar a ficha anexa no 
CRA (Centro de Refe-
rência Animal), localiza-
do na avenida Pacaembu, 
101, no bairro Estufa I, 
das 8h às 12h e das 13h 
às 17h. O documento a 
ser preenchido também 
estará disponível no pró-
prio Centro.
“Qualquer pessoa que 
faça uma ação em bene-
fício dos animais, cuide 

Os protetores indepen-
dentes de animais (pets 
ou silvestres) de Ubatu-
ba podem se cadastrar 
até o dia 30 de junho no 
Departamento de Prote-
ção e Bem-Estar Animal. 
A ação, que começou no 
dia 1º, visa mapear as 
demandas dessas pesso-
as que lutam pela causa 
para futuras orientações 
e ações de auxílio.
Para realizar o cadastro, 

ou zele pelo bem-estar 
deles deve se cadastrar. 
Somente assim, vamos 
conseguir ações coleti-
vas em benefício não só 
dos animais domésticos, 
mas também dos silves-
tres”, explicou o diretor 
do departamento, Carlos 
Rocha. 
Em caso de dúvidas, en-
tre em contato pelos te-
lefones: (12) 3833-1004 
ou (12) 3833-1085
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Festa julina das Escolas Municipais - 
Prefeitura Municipal de Lagoinha

Escolas Municipais. O 
evento irá ser realiza-
do na Rua Agostinho 
Riberio dos Santos 
(em frente a EMEF Al-
ceu Coelho), e contará 
com diversas atrações, 

A Prefeitura Munici-
pal de Lagoinha, atra-
vés da Secretaria de 
Educação, comunica 
que dia 02 de julho, a 
partir das 19h, aconte-
cerá a Festa Julina das 

como pescaria, boca 
do palhaço, barraca da 
argola, chocolate quen-
te, show de prêmios, 
quentão, vinho quente, 
bolinho caipira, e mui-
tos mais.

Confira a programação 
da Conferência 
Municipal das 
Comunidades 

Tradicionais de Ubatuba
servadoras.
“Trata-se de uma opor-
tunidade única de pres-
tigiar e ainda conhecer 
as demandas e pro-
postas dos povos ori-
ginários de Ubatuba”, 
destaca o secretário 
municipal de Assistên-
cia Social, Anderson 
Paiva. Além dos deba-
tes em torno aos eixos 
temáticos da confe-
rência, a programação 
da conferência inclui 
apresentações culturais 
das comunidades indí-
genas, quilombolas e 
caiçaras. Confira a se-
guir:MANHÃ
8h Credenciamento
8h30 Apresentação 
cultural: 
Coral da Aldeia Boa 
Vista “Xondaro Mirim 
Maborai” / Coral da 
Aldeia Renascer “Re-
nascer Ywyty Guaçu”
9h Abertura
9h20 Apresentação do 
processo de criação da 
Conferência e do pro-
cesso de realização das 
Pré-Conferências
10h Apresentação da 
Metodologia adotada 
na Conferência e se-
paração dos subgrupos 
por eixo temático
10h20 Discussão nos 
subgrupos por eixo te-
mático: Cultura e Iden-

Com o tema “Povos e 
Comunidades Tradi-
cionais e o Direito à 
Cidadania”, a I Con-
ferência Municipal 
das Comunidades Tra-
dicionais de Ubatuba 
acontecerá na próxima 
terça-feira, 21, no Te-
atro Municipal Pedro 
Paulo Teixeira Pinto.
O encontro tem o ob-
jetivo de promover o 
debate, a reflexão e o 
encaminhamento de 
pautas relevantes das 
comunidades tradi-
cionais do município, 
além de promover a va-
lorização, salvaguarda, 
fortalecimento de seus 
direitos e o desenvolvi-
mento sustentável, en-
tre outros aspectos.
A conferência reunirá 
mais de 70 delegados e 
delegadas eleitos pelas 
comunidades tradicio-
nais indígenas, qui-
lombolas e caiçaras do 
município com direito 
a voz e a voto, eleitos 
nas pré-conferências 
realizadas entre feve-
reiro e abril deste ano, 
e é aberto também a 
quem estiver interessa-
do em participar como 
observador. Até a ma-
nhã da quarta-feira, 15, 
mais de 40 pessoas se 
cadastraram como ob-

tidade; Trabalho, Ren-
da e Pesca Artesanal; 
Saúde e Saneamento 
Básico; Educação, In-
clusão Digital, Esporte 
e Lazer
11h30 Plenária manhã 
– Apresentação do re-
sultado da discussão 
dos Subgrupos
TARDE
13h30 Apresentação 
cultural: 
Grupo “Ô de Casa”, do 
Quilombo da Fazenda
14h Discussão nos sub-
grupos por eixo temáti-
co: Assistência Social 
e Soberania Alimentar 
e Nutricional; Turis-
mo, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sus-
tentável; 
Infraestrutura e Direito 
ao Território; Trans-
porte e Segurança Pú-
blica
15h Plenária tarde – 
Apresentação do resul-
tado da discussão dos 
Subgrupos
16h Plenária Final 
– Deliberação sobre 
Relatório da Confe-
rência, Plano Munici-
pal das Comunidades 
Tradicionais e demais 
encaminhamentos 18h 
Encerramento com 
apresentação cultural 
do “Fandango Caiçara 
de Ubatuba”
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33º Romaria Fluvial de Canoas e Barcos 
dos Pescadores do Vale Do Paraiba.

Saída às 07h00 no Pa-
dre Eterno – Tremem-
bé. Parada às 10h00 no 
Bosque da Princesa – 
Pindamonhangaba
Parada às 12h00 no 
antigo Porto de Areia 
Mantiqueira – Moreira 
Cesar
Chegada às 16h00 no 
Bar do Peixe – Apare-
cida
Procissão até a Basílica
MISSA ÀS 18h NA 
BASÍLICA NOSSA 
SENHORA DE APA-

3 DE JULHO 
SAÍDA ÀS 07h00
PADRE ETERNO
LEVE A SUA EM-
BARCAÇÃO! CO-
NHEÇA O MELHOR 
DO RIO PARAÍBA.
Participação dos bar-
queiros e canoeiros 
dos municípios de 
Tremembé, Caçapava, 
Taubaté, Redenção da 
Serra, Natividade da 
Serra, Pindamonhan-
gaba, Roseira, Potim, 
Aparecida e Areias.

RECIDA
MAIS INFORMA-
ÇÕES: 
 (12) 99139.5636
pescadoresdovaledo-
paraiba@gmail.com
REALIZAÇÃO: CO-
LÔNIA DE PRES-
CADORES PROFIS-
SIONAIS EMÍLIO 
VAROLLI
APOIO: PREFEITU-
RA DE TREMEMBÉ 
| SECRETARIA DE 
TURISMO E CULTU-
RA.

Vagas de emprego em 
Tremembé

 Pedreiro
 Ajudante
 Serralheiro
 Pintor
Os interessados de-

A Construtora PoliTec 
Engenharia está com 
vagas abertas para as 
seguintes funções.
Empreiteiro

vem entrar em conta-
to pelo telefone (12) 
99125.0906 e falar 
com o Engenheiro An-
dré.

Projeto Caçapava 
Cidade de São João 
terá performance de 

bonecões neste 
sábado (18)

necões participam da 
apresentação, acompa-
nhados por uma trilha 
de forró.
O projeto prevê apre-
sentações na Praça da 
Bandeira até o final de 
junho, sempre aos sá-

Segue neste sábado 
(18), na Praça da Ban-
deira, o projeto Caça-
pava Cidade de São 
João com uma perfor-
mance dos Bonecões 
da Mantiqueira, a par-
tir das 11h. Quatro bo-

bados, em homenagem 
aos festejos juninos 
na cidade. A atividade 
é uma parceria entre 
a Prefeitura e a ACE 
(Associação Comer-
cial e Empresarial) de 
Caçapava.


