
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

A GAzetA dos Municípios
ANO XXIII  05-06-07 DE OUTUBRO DE 2013  Nº 1072 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A Gazeta
dos

Municípios
        23º Ano
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        24º Ano

Prefeitura e Centro 
Paula Souza oferecem 
Curso Técnico Gratuito 

de Administração

Uma parceria firmada en-
tre a Prefeitura Munici-
pal da Estância Turística 
de Tremembé e o Centro 
Paula Souza oferecem 
gratuitamente a população 
tremembeense o curso téc-
nico de Administração. As 
incrições do vestibulinho 
1º semestre / 2014 serão 
realizadas pelo site: www.
vestibulinhoetec.com.br
Período: de 01/10 até as 
15h00 do dia 24/10/2013 

Valor da taxa de inscri-
ção: R$ 25,00 Exame dia 
01/12/2013 (Domingo). 
Mais informações pelos 
telefones: 0800-772-2829 
ou (12) 3608-4632 (ETEC 
Taubaté), (12) 3674-3660 
(Secretaria de Ação So-
cial). Site oficial: www.
vestibulinhoetec.com.br
As aulas acontecerão na 
EMEF Maria Dulce David 
de Paiva, na rua Iraí nº100, 
Parque das Fontes "Essa 

é uma iniciativa que vai 
qualificar mão de obra na 
cidade e fomentar a cida-
dania. A intenção é expan-
dir esse projeto, na medida 
em que formos estruturan-
do as salas para o Centro 
Paula Souza entrar defini-
tivamente em Tremembé. 
Levar curso profissiona-
lizante para quem precisa 
é um sonho que está se 
tornando realidade" - co-
mentou o prefeito Vaqueli

Funcionários do Tenda 
participam de

treinamento no Pat de 
Pindamonhangaba

A equipe do Tenda tem rea-
lizado diversas etapas para 
contratação de funcioná-
rios, todo o processo tem 
sido desenvolvido com o 
apoio do Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador (Pat) 
de Pindamonhangaba. 
No dia 1 de outubro, 
64 colaboradores parti-
ciparam de um treina-
mento de integração nas 
dependências do Pat.
O processo seletivo da 
empresa teve início no dia 
19 de agosto para contra-
tação de 215 candidatos. 
Em duas semanas a equipe 
do Tenda atendeu aproxi-
madamente 720 pessoas 
no processo de pré-sele-
ção para todos os cargos 
divulgados e captados 
pelo Pat, de acordo com 
a analista de RH da em-
presa, Vanessa Cavalcan-
te, a procura foi grande.
Ela destaca que as entre-
vistas com os gestores e ge-
rente iniciaram em no dia 
2 de setembro e até o mo-

mento ocorram 125 con-
tratações. Todos passaram 
pela integração, desenvol-
vida no auditório do Pat, 
e posteriormente seguirão 
para o treinamento práti-
co na unidade de Taubaté. 
“Estamos com contrata-
ções  em andamento, as 
vagas operacionais foram 
fechadas e mantemos os 
demais candidatos inte-
ressados em trabalhar co-
nosco em banco de dados 
para futuras oportunida-
des”, comenta Vanessa.
A analista informa que 
a inauguração da loja de 
Pinda esta prevista para o 
final do mês de outubro, 
mas ainda não há data ofi-
cial, no entanto, será divul-
gada com antecedência.
 “Gostaria de agradecer 
a recepção da popula-
ção da cidade, em es-
pecial a equipe do Pat,  
pelo acolhimento e apoio 
oferecido ao Recursos 
Humanos do Tenda Ata-
cado, juntos possamos 

desenvolver um gran-
de trabalho na captação 
de novos colaboradores 
para o  grupo Tenda Ata-
cado”, finaliza Vanessa.
Neide Aparecida Viana 
da Silva, encarregada da 
Frente de Caixa, comen-
ta que a integração serve 
para que os profissionais 
possam conhecer uns aos 
outros e também escla-
recer dúvidas, pois to-
dos receberam o manual 
com informações sobre 
o histórico da empresa, 
direitos e deveres dos 
colaboradores, propósi-
to, valores, entre outras.
Stefany Josiê Ramos Mo-
rais conta que este é o seu 
primeiro emprego e foi con-
quistado por meio do Pat. 
Ela acrescenta que a inte-
gração é excelente porque 
conhecer melhor as pes-
soas com as quais irá tra-
balhar faz diferença, pois 
se precisar de ajuda em 
algum momento saberá 
com quem poderá contar. 

São Luiz do Paraitinga
Parceria da Diretoria de Cultura 

com o SESC Taubaté para
exibição de filmes na cidade

Todas as quintas, às 19h, no Centro Turístico e Cultural Nelson José Oliveira 
Coelho (antigo prédio da Telefônica)
CINEMA – OUTUBRO 2013
O Ano em que meus pais saíram de férias
São Paulo, 2006, fic, cor, 103 min.
Dia 3
Os matadores
Mato Grosso /São Paulo, 1997, fic, cor, 93 min, dir: Beto Brant
Dia 10
Terra Estrangeira
Brasil / Portugal, 1995, fic, pb, 100 min, dir: Walter Salles e Daniela Thomas
Dia 17
Amarelo Manga

São Bento do Sapucaí:
Alunos conhecem pousadas

dentro do Projeto
“Turismo na Escola”

O Projeto Turismo na Es-
cola, desenvolvido pela 
Prefeitura de São Bento 
do Sapucaí, sob a par-
ceria entre Secretaria de 
Turismo e Secretaria de 
Educação, está levan-
do alunos da E.M.E.F. 
Coronel Ribeiro da Luz 
para conhecer pousadas 
do município e aprender 
na pratica sobre o anda-
mento e a importância 
deste segmento. O proje-
to visa despertar e educar 
as crianças para a prática 
de turismo, uma vez que 
o município possui uma 

veia ligada a este setor 
muito forte, buscando mo-
bilizar, através de aulas 
teóricas e praticas, os alu-
nos de escolas públicas. 
A realização do projeto 
consiste em levá-los até 
pontos turísticos da cida-
de e mantê-los informados 
para o turismo conscien-
te, priorizando a preser-
vação do meio ambiente, 
a valorização da cultura 
local e o papel do cida-
dão na sociedade.  Nes-
ta fase prática, os alunos 
visitam empreendimen-
tos voltados ao turismo e 

aprendem sobre sua fina-
lidade, atendimento, pro-
cura, entre outros pontos.
Alguns Meios de Hos-
pedagens parceiros estão 
recebendo as classes e 
fazendo um tour explica-
tivo. As crianças, por sua 
vez, participam, questio-
nam e se encantam com os 
locais. O projeto acontece 
desde 2010 e já proporcio-
nou às crianças ativida-
des como: city tour pelos 
pontos turísticos da cida-
de, realização de trilhas, 
conversa com agências 
de turismo, entre outros.
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da 
Av. Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - 
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Gal-
vao de França ( Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida 
Gil, 19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro 
Alves Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - 
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Se-
nhora de Natividade e Panificadora Pão Zico - 
Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - 
Banca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de 
Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção 
Av. 7 de setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça.
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08TRE-
MEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá.

Curiosidades 
Antigamente, no Brasil, para se ter melado, os escravos colocavam o caldo de cana de açúcar em um tacho e o levavam ao fogo. 
Não podiam parar de mexer até que uma consistência cremosa surgisse. Porém, um dia, cansados de tanto mexer e com serviços 
ainda por terminar, os escravos simplesmente pararam e o melado desandou. O que fazer agora? A saída que encontraram foi 
guardar o melado longe das vistas do feitor. No dia seguinte, encontraram o melado azedo e fermentado. Não pensaram duas 
vezes e misturaram o tal melado azedo com o no e levaram os dois ao fogo. Resultado: o “azedo” do melado antigo era álcool, 
que aos poucos foi evaporando e formou no teto do engenho umas gotas que pingavam constantemente. Era a cachaça já formada, 
que pingava. Daí o nome “pinga”. Quando a pinga batia nas suas costas marcadas com as chibatadas ardia muito, por isso deram 
o nome de “água ardente”. Caindo em seus rostos escorrendo até a boca, os escravos perceberem que, com a tal goteira, ficavam 

alegres e com vontade de dançar. E sempre que queriam ficar alegres repetiam o processo.

Caniço suíço 

Sabendo que o exército do seu país importava canivetes alemães, Karl Elsener abriu uma fábrica em 1884. Os seus primeiros 
canivetes Victorinos foram entregues aos soldados suíços em outubro de 1891. Colocou o brasão do país para diferenciá-los dos 
alemães e os batizou homenageando seus pais. Victor e Victória. Para ampliar o negócio e atrair utilizadores mais refinados, El-
sener aperfeiçoou os canivetes e assim, surgiram os modelos com ferramentas abre latas, chave de fendas, punção e saca rolhas, 
serrote, alicate, abre garrafas, palito de dentes, pinça, gancho de pesca, lente de aumento e até uma pequena bússola. O primeiro 
popularizou-se depois da Segunda Grande Guerra Mundial, com as unidades militares americanas. Atualmente, a linha para 
oficiais tem 100 diferentes combinações. Diferente do que se imagina, o mau humor crônico não é um traço de personalidade e 
sim uma variação moderada de depressão, conhecida como distimia que poder ser desencadeada tanto na infância como na vida 
adulta por fatores genéticos ou adventos traumáticos. Apesar de não ter cura, o distúrbio pode ser controlado quando tratado 
com antidepressivos. Comemora-se a 23 de novembro o Dia do Livro. Durante muito tempo os tipos (letras) e as ilustrações dos 
livros eram talhadas em madeira. Esta era molhada em tinta e comprimida contra uma folha de papel. Um livro de 100 páginas 
necessitaria de 100 tábuas talhadas manualmente. Mas em 1454, o alemão Johannes Gutenberg revolucionou esse processo, 
criando os tipos móveis. Com eles era possível escrever uma página palavra após palavra, através de rodízio das letras. Com isso, 
foi possível popularizar o livro e difundir conhecimentos como nunca antes se havia feito. Em 1814, outro alemão, Frederich 
Koening inventou a imprensa movida a vapor que conseguia rodar mais de mil cópias por hora. Em 1846, o americano Richard 
Roe inventou a primeira máquina rotativa que aumentou a velocidade da imprensa para cinco mil cópias por hora porque permitia 
a reposição mecânica do papel. Em 1884, com a invenção do linotipo, que multiplicava por seis a velocidade da imprensa, por 
compor os caracteres mecanicamente, chegou ao fim a era dos tipos móveis alimentados manualmente. No século passado, foi 
inventado a fotocomposição, em que os textos e as fotos são produzidos na redação e montados manualmente em papel especial 
e depois fotografados para a reprodução do fotolito. Atualmente as redações da maioria dos jornais e revistas usam a editoração 
eletrônica em textos e fotos compostos em uma página do computador.

Humor 
O bêbado inveterado vai ai médico, acompanhado de sua esposa e o médico pergunta:
- Qual é o problema?
- É que eu sinto náuseas, dores no corpo, estou sempre cansado...
- O senhor fuma?
- Três maços por dia!
- Aí está o problema, meu amigo! Pare de fumar imediatamente e logo voltará a ter uma saúde de ferro.
Feliz com o diagnóstico despediu-se do medido e assim que saíram, a esposa perguntou-lhe:
- Que história é essa de fumar três maços por dia? Você nunca colocou um cigarro na boca!
- Eu sei, meu bem! Mas se eu dissesse que não fumava ele iria perguntar se eu bebia... aí me tocava parar de beber!

Três amigos estão no velório de um companheiro de trabalho e um deles, olhando para o defunto, diz:
- Eu queria que quando eu morresse, todos me olhassem e dissessem algo grande que fiz de bom na vida.
- É verdade, diz o outro. Eu também queria que olhassem e dissessem, foi um grande homem e o melhor amigo.
O terceiro escutava atentamente seus amigos , sem fazer comentários e os outros perguntaram:
- E você o que gostaria que dissessem?
- Eu gostaria que todos me olhassem e dissessem: Olha, olha? Parece que está se mexendo?

A tia vira-se para a sobrinha e pergunta:
- Mariazinha, o que você vai fazer quando for grandona assim como a titia?
A menina pensou um pouquinho e respondeu:
- Regime titia!

O policial faz sinal para a mulher parar, aproxima-se do carro e diz:
- A senhora estava a 130 quilômetros por hora. Vou ter que multá-la!
E a motorista, loiríssima, diz:
- Quebra o galho, Seo guarda... É a primeira vez que dirijo e eu ainda não tenho a carteira de habilitação!

Na escola Manuelzinho escuta esta piada:
- Quantos pastéis comes em jejum?
- Como dois.
- Burro! Só comes um. Quando comes o segundo já não é mais jejum.
- É verdade. Faz sentido.
Manuelzinho quando chega em casa conta a piada ao pai:
- Pai, quantos pastéis comes em jejum?
- Como três.
- Que pena! Se comesses dois eu teria uma piada ótima pra te contar.

Um amigo chega para o outro e diz:
- Acabou meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacional de memorização. Não esqueço mais nada.
- Ah é? E como é o nome do curso? Pergunta o amigo.
O outro colocou o dedo indicador dobrado sobre os lábios como quem está pensando e falou:
- Como é o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Respondeu o amigo.
Aí o cara virou para a esposa, que estava próxima, e falou:

- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou fazendo?

 
Mensagens

Vigiar não é desconfiar. É acender a própria luz, ajudando os que se encontram nas sombras. Defender não é gritar. É prestar 
mais intenso serviço às causas e às pessoas. Ajudar não é impor. É amparar, substancialmente, sem pruridos de personalismo, 
para que o beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar não é ferir. É orientar o próximo, amorosamente, 
para o reino da compreensão e da paz. Renovar não é destruir. É respeitar os fundamentos, restaurando as obras para o bem geral. 
Esclarecer não é discutir. É auxiliar, através do espírito de serviço e da boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Atuar 
não é desejar. É compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do 
verdadeiro amor resplandeça. Não converta seus ouvidos num paiol de boatos. A intriga é uma víbora que se aninhará em sua 
alma. Não transforme seus olhos em óculos da maledicência. As imagens que você corromper viverão corruptas na tela de sua 
mente. Não faça de suas mãos lanças para lutar sem proveito. Use-as na semeadura do bem. Não menospreze suas faculdades 
criadoras, centralizando-as nos prazeres fáceis. Você responderá pelo que fizer delas. Não condene sua imaginação às excitações 
permanentes. Suas criações inferiores atormentarão seu mundo íntimo. Não conduza seus sentimentos à volúpia do sofrer. Ensi-
ne-os a gozar o prazer de servir. Não procure o caminho do paraíso, indicando aos outros a estrada para o inferno. A senda para 
o Céu será construída dentro de você mesmo. Falará você na bondade a todo instante, mas, se não for bom, isso será inútil para 
a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas, atendendo a inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza 
delas em seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não 
aplicar o que você leu, será tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras, em matéria de fé, entretanto, se 
essas convicções não servirem à sua renovação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas religiosas. Sua 
capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidade, contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará 
com o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. Você conhecerá perfeitamente as lições para o cami-
nho e passará, entre os olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, mas, se não praticar os bons ensinamentos que 
conhece, perante as Leis Divinas recomeçará sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus, Mestre e 
Senhor, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras soarão sem qualquer sentido. A paciência não é um vitral 
gracioso para as suas horas de lazer. É amparo destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias dourados. É 
suprimento de paz para as decepções do seu caminho. A calma não é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis. É 
valor substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem. 
É porta valiosa para que você demonstre boa vontade, ante os companheiros menos envolvidos. A boa cooperação não é processo 
fácil de receber concurso alheio. É o meio de você ajudar ao companheiro que necessita. A confiança não é um néctar para as 
suas noites de prata. É refúgio certo para as ocasiões de tormenta. O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus 
crepúsculos de anil. É manancial de forças para os seus dias de luta. A resistência não é adorno verbalista. É sustento de sua fé. 
A esperança não é genuflexório de simples contemplação. É energia para as realizações elevadas que competem ao seu espírito. 
Virtude não é flor ornamental. É fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno.

Pensamentos

Todo progresso da ciência é resultado de audácia  
e imaginação.

Não rezo pelos políticos, apenas observo-os e rezo pelo meu 
país.

Briga o mar com a praia e quem sofre é o caramujo.
Quem tem telhado de vidro não atira pedra no vizinho.

Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.
Chicote se não for usado vira pedaço de couro.

O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem 
verter.

A amizade é um amor que nunca morre.
O caminho do progresso não é rápido e nem fácil.

Queres que falem bem de ti? Então morra.
A recompensa de uma coisa bem feita é tela feito.

Todos os amores são eternos, o que muda são as pessoas.
O curso do verdadeiro amor jamais flui suavemente.

É chato ser bonito, mas o mais chato é ser feio.
Nasci pelado, careca e sem dentes, por isso o que vier é lucro.

A natureza não criou a indecência, o homem é quem a 
inventou.

Criatividade é tornar simples o que é complicado.
As reuniões são indispensáveis quando não se quer decidir 

nada.

A decisão é freqüentemente a arte de ser cruel a tempo.
Se não fosse pelo último minuto, muita coisa ficaria  

sem fazer-se.
A decisão é uma forma de reagir.

Se não houvesse esperança, não estaríamos lutando.
Quando Deus fecha uma porta, Ele pode estar abrindo uma 

janela.
Sou uma das poucas pessoas honestas que encontrei pela vida.

O casamento começa no motel e termina na pensão.
Se não pode ser o que és, seja com sinceridade o que podes ser.

A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento.
Quando o ar te faltar, respire mais devagar.

Um bom começo já é a metade.
Não se nasce mulher, torna-se mulher.

Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável.
Querer a verdade é confessar-se incapaz de criá-la.

Aquele que sabe mandar sempre encontra quem deve obedecer.
Diga a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la.

Humor não é um estado de espírito, mas é uma visão do 
mundo.

Se não sabes escutar, não deves falar.

Crédito imobiliário da 
Caixa cresce 35,4% em 

setembro
A Caixa Econômica Fe-
deral atingiu, em se-
tembro, R$ 100,1 bi-
lhões em contratações 
de crédito imobiliário. 
O valor é 35,4% superior 
ao do mesmo período de 
2012 (cerca de R$ 74 bi-
lhões) e corresponde a 
94% do total do crédi-
to imobiliário do banco 

em todo o ano passado. 
A expectativa da Caixa é 
que, até o final de 2013, 
sejam atingidos mais de 
R$ 130 bilhões em finan-
ciamentos imobiliários. 
A instituição também in-
formou no dia 3, que a 
idade dos tomadores tem 
decrescido nos últimos 
anos. O total da cartei-

ra tem 44% dos clientes 
com menos de 35 anos de 
idade, enquanto nos con-
tratos assinados em 2013 
esse percentual é de 57%.  
O número de contratos 
assinados, até a última 
sexta-feira, é superior a 
1,4 milhão, o que cor-
responde a mais de 5,6 
mil fechados por dia.

Número de famílias
paulistanas endividadas
fica estável em setembro

O índice de famílias pau-
listanas endividadas em 
setembro ficou em 52,6%, 
o mesmo nível registra-
do em agosto, segundo 

pesquisa da Federação 
do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo (Fe-
comercioSP). Em núme-

ros absolutos, 1,888 mi-
lhão de famílias estavam 
endividadas em agosto, 
enquanto, em setembro, 
elas eram 1,885 milhão.

 
SINDICATO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ-SP. 
 
 
 
              EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 
 
    AIRTON MATEUS DOS SANTOS, Presidente do 
Sindicato dos Empregados Públicos Municipais da Estância Turística de Tremembé-SP, pôr 
força de Reforma Estatutária, averbada sob o número 047713, no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas da Comarca de Taubaté-SP, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no 
artigo 15, “caput”, c/c artigo 27, inciso VI do Estatuto Social da entidade. CONVOCA os 
Senhores associados da Entidade Sindical que preencham as exigências estatutárias, para a 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, que será realizada na sede da Entidade, à Rua 
Major Zanani,  no 187, centro, na cidade de Tremembé, Estado de São Paulo, no dia 10 
(dez) de outubro de 2.013, p.f., em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, com inicio às 17:00 
(dezessete) horas com a presença da metade mais dos associados (parágrafo único do art. 
15), e em SEGUNDA CONVOCAÇÃO, com meia hora após, com qualquer número de 
associados presentes, a fim de tratar da seguinte ordem do dia:- 
 
1- Prestação de contas do exercício financeiro do ano de 2.009; 2010, 2011 e 2012; 
2- Prestação de contas parcial - período de janeiro a agosto de 2.013;  
 
    REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e AFIXE, no local de 
costume, para conhecimento dos interessados, dos associados e do povo em geral. 
 
    Tremembé, 04 de outubro de 2.013. 
 
 
    AIRTON MATEUS DOS SANTOS 
    PRESIDENTE DA ENTIDADE 
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Preço da cesta básica caiu em 14 
das 18 capitais pesquisadas

Em setembro, o preço 
da cesta básica caiu em 
14 das 18 capitais brasi-
leiras pesquisadas pelo 
Departamento Intersin-
dical de Estatística e Es-
tudos Socieconômicos  
( D i e e s e ) . 
Segundo o levantamen-
to divulgado hoje (3), 
a cesta básica subiu em 

Belo Horizonte (1,87%), 
Curitiba (0,66%), Cam-
po Grande (0,48%) 
e no Recife (0,02%). 
As maiores quedas ocorre-
ram em Aracaju (-5,36%),  
Brasília (-3,61%) e Vitó-
ria (-2,74%). Os produ-
tos da cesta básica que 
puxaram a queda de pre-
ço foram o tomate, o fei-

jão, o açúcar e o arroz. 
Os produtos que mais 
subiram são a manteiga,  
a carne, e o leite. 
A cesta mais cara do país é 
a de São Paulo, onde custa 
R$ 312,07, seguida pela de 
Porto Alegre (R$ 311,34). 
A cesta mais em conta é 
a de Aracaju, onde o pre-
ço médio é R$ 220,68.

Futsal: ADC Ford mira
invencibilidade no

Campeonato Paulista
Além da sequência no Pau-
lista, time estreia neste mês 
nos Jogos Abertos do Inte-
rior de Mogi das Cruzes
Com duas vitó-
rias e dois empates,  
a equipe da ADC Ford 
Futsal/ Taubaté é líder in-
victa do Campeonato Pau-
lista A2. Até o momento, 
foram 13 gols marcados e 
sete sofridos no estadual.
“Ficamos devendo nas 
partidas fora de casa, já 
que no início do ano ven-
cemos todos os jogos e 
neste semestre ainda não 
conseguimos fazer isso. 
Sabemos das dificuldades 
contra os adversários e 
outro fator também foi a 
adaptação dos novos atle-
tas que chegaram ao clube.  
No geral, avalio como po-
sitivo o desempenho até 
porque tivemos problemas 
com contusões”, expli-
cou o técnico Ricardinho.
O próximo desafio dos 
taubateanos será con-
tra o Mauaense, vice-lí-
der do torneio. O due-
lo será no sábado (5),  
às 18h30, na casa 
do adversário no gi-
násio Celso Daniel.  
Para o confronto, o trei-
nador da ADC Ford terá 
a volta de Leandrinho, 
Romarinho e Rodrigo 
Ticz, ambos estavam no 
departamento médico.  
Quem também deve re-
tornar ao elenco é o ala 
Taliba após cumprir sus-
pensão automática pela 
expulsão na partida contra 

o Yoka/ Guaratinguetá na 
semana passada. A dúvida 
para o jogo é o ala Felipe,  
que se recupera de le-
são no tornozelo.
“Sabemos do potencial 
do Mauaense onde todo 
cuidado é pouco. Estamos 
trabalhando forte essa se-
mana para garantir mais 
uma vitória. Provavel-
mente vamos ter o retor-
no de alguns jogadores e 
isso será fundamental”, 
ressaltou o comandante.
Campeonato Paulista 
A2 Sábado, 05/10/2013 
Mauaense x ADC  
ord Futsal/ Taubaté
Local: Ginásio Celso Daniel
Jogos Abertos 
do Interior 2013
No próximo dia 16 será 
a estreia do Taubaté nos 
Jogos Abertos do Interior 
da 2ª Divisão em Mogi 
das Cruzes. A primei-
ra partida será diante do 
Orlândia às 14h. Com-
pletam o grupo Mauá 
e Santa Rita do Oeste.
“Será uma competição di-
fícil e com jogos decisivos.  
Vamos tomar todos os 
cuidados para que pos-
samos representar muito 
bem a cidade de Taubaté”, 
completou o comandante.
O time da ADC Ford Fut-
sal/ Taubaté tem o apoio 
da Top 10 Assessoria em 
Comunicação Esporti-
va, Secretaria de Espor-
tes e Lazer de Taubaté,  
Clean Car, Renato Osório 
Nutrição, Academia Elia-
ne Indiani e RT Sports.

    
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
SÃO LUIZ DO PARAITINGA – SP 

 
PRAÇA Dr. OSWALDO CRUZ, 03, CENTRO, CNPJ 46.631.248/0001-5, TEL/FAX: (12) 3671-7000 – 3671-7004 

Site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br E-mail: licitacoes@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br  
 

 
 

 EXTRATOS DE CONTRATOS – MÊS: SETEMBRO/2013 
 
DATA: 03/09/13 – 4° ADIT. DE PRAZO AO CONTR. 202/11 – CONCORRÊNCIA Nº 03/11– CONTRATADA: NOVATA ENGENHARIA LTDA - DATA DE 
INIC. 01/10/13 – TERM.: 31/03/14 
 
DATA: 04/09/13 – 2° ADIT. DE PRAZO AO CONTR. 069/2013 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/13– CONTRATADA: SHOP SIGNS COMUNICAÇÃO 
VISUAL LTDA EPP - DATA DE INIC. 07/09/13 – TERM.: 31/12/13 – VALOR: R$ 36.584,50 
 
DATA: 13/09/2013 – CONTR. 105/13 – CONVITE Nº 12/13 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
SEGURO DE 3 (TRÊS) VEÍCULOS DA ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL. - 
DATA DE INÍCIO: 13/09/13 - TÉRMINO: 13/09/14 - VALOR: R$ 8.100,00 - CONTRATADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 
 
DATA: 18/09/2013 – CONTR. 106/13 – CONCORRÊNCIA Nº 01/13 - OBJETO: REURBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO ALTO DO CRUZEIRO - DATA DE 
INÍCIO: 18/09/13 - TÉRMINO: 18/05/14 - VALOR: R$ 1.264.665,80 - CONTRATADA: BRAZOLOTO E SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA 
 
DATA: 18/09/2013 – CONTR. 107/13 – CONVITE Nº 13/13 - OBJETO: LOCAÇÃO DE SOFTWARE ACADÊMICO, SOFTWARE PARA BIBLIOTECA E 
SOFTWARE PARA CONTROLE DO PATRIMÔNIO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNÍCIPIO - DATA DE INÍCIO: 18/09/13 - TÉRMINO: 18/09/14 - 
VALOR: R$ 70.200,00 - CONTRATADA: CESAR LOCAÇÃO SOFTWARE LTDA ME 
 
DATA: 19/09/2013 – CONTR. 108/13 – PREGÃO Nº 60/13 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA 
“FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO” NO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA, ESTADO DE SÃO PAULO, NOS 
DIAS 04, 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2013, NO DISTRITO DE CATUÇABA - DATA DE INÍCIO: 19/09/13 - TÉRMINO: 19/11/13 - VALOR: R$ 48.500,00 - 
CONTRATADA: A.M. FIGUEIRA EVENTOS ME 
 
DATA: 19/09/2013 – CONTR. 109/13 – PREGÃO Nº 58/13 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
NA ÁREA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA - DATA DE INÍCIO: 19/09/13 - TÉRMINO: 19/09/14 - 
VALOR: R$ 126.000,00 - CONTRATADA: CITOCLIM – SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME 
 
DATA: 19/09/2013 – CONTR. 110/13 – PREGÃO Nº 58/13 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
NA ÁREA DE PSIQUIATRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA - DATA DE INÍCIO: 19/09/13 - TÉRMINO: 19/09/14 - VALOR: R$ 
114.000,00 - CONTRATADA: SERMEF SOCIEDADE SIMPLES LTDA 
 
DATA: 19/09/13 – 1° ADIT. DE PRAZO AO CONTR. 87/13 – PREGÃO Nº 34/13 – CONTRATADA: MERCEARIA J. V. CURSINO SANTOS LTDA - EPP 
- DATA DE INIC. 19/09/13 – TERM.: 31/12/13 – VALOR: R$ 757,50 
 
DATA: 19/09/13 – 1° ADIT. DE PRAZO AO CONTR. 88/13 – PREGÃO Nº 34/13 – CONTRATADA: MINIMERCADO ANACLETO LTDA - EPP - DATA 
DE INIC. 19/09/13 – TERM.: 31/12/13 – VALOR: R$ 2.520,00 
 
DATA: 19/09/13 – 1° ADIT. DE PRAZO AO CONTR. 89/13 – PREGÃO Nº 34/13 – CONTRATADA: LANDIM & LANDIM SUPERMERCADO LTDA - 
DATA DE INIC. 19/09/13 – TERM.: 31/12/13 – VALOR: R$ 7.116,50 
 
DATA: 19/09/13 – 1° ADIT. DE PRAZO AO CONTR. 90/13 – PREGÃO Nº 35/13 – CONTRATADA: MERCEARIA J. V. CURSINO SANTOS LTDA - EPP 
- DATA DE INIC. 19/09/13 – TERM.: 31/12/13 – VALOR: R$ 5.071,50 
 
DATA: 19/09/13 – 1° ADIT. DE PRAZO AO CONTR. 91/13 – PREGÃO Nº 35/13 – CONTRATADA: MINIMERCADO ANACLETO LTDA - EPP - DATA 
DE INIC. 19/09/13 – TERM.: 31/12/13 – VALOR: R$ 12.038,00 
 
DATA: 19/09/13 – 1° ADIT. DE PRAZO AO CONTR. 92/13 – PREGÃO Nº 36/13 – CONTRATADA: MERCEARIA J. V. CURSINO SANTOS LTDA - EPP 
- DATA DE INIC. 19/09/13 – TERM.: 31/12/13 – VALOR: R$ 4.328,78 
 
DATA: 19/09/13 – 1° ADIT. DE PRAZO AO CONTR. 93/13 – PREGÃO Nº 36/13 – CONTRATADA: MINIMERCADO ANACLETO LTDA - EPP - DATA 
DE INIC. 19/09/13 – TERM.: 31/12/13 – VALOR: R$ 5.918,25 
 
DATA: 19/09/13 – 1° ADIT. DE PRAZO AO CONTR. 94/13 – PREGÃO Nº 36/13 – CONTRATADA: LANDIM & LANDIM SUPERMERCADO LTDA - 
DATA DE INIC. 19/09/13 – TERM.: 31/12/13 – VALOR: R$ 5.609,85 
 
DATA: 19/09/13 – 1° ADIT. DE PRAZO AO CONTR. 95/13 – PREGÃO Nº 37/13 – CONTRATADA: MERCEARIA J. V. CURSINO SANTOS LTDA - EPP 
- DATA DE INIC. 19/09/13 – TERM.: 31/12/13 – VALOR: R$ 8.813,91 
 
DATA: 19/09/13 – 1° ADIT. DE PRAZO AO CONTR. 96/13 – PREGÃO Nº 37/13 – CONTRATADA: MINIMERCADO ANACLETO LTDA - EPP - DATA 
DE INIC. 19/09/13 – TERM.: 31/12/13 – VALOR: R$ 198,75 
 
DATA: 19/09/13 – 1° ADIT. DE PRAZO AO CONTR. 97/13 – PREGÃO Nº 37/13 – CONTRATADA: LANDIM & LANDIM SUPERMERCADO LTDA - 
DATA DE INIC. 19/09/13 – TERM.: 31/12/13 – VALOR: R$ 7.671,10 
 
 
 
 
 
 
 Pindamonhangaba

Estrada das Oliveiras
recebe melhorias

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba está, cons-
tantemente, atenta à ma-
nutenção das estradas 
rurais do município, vi-
sando benefi ciar a co-
munidade e pessoas que 
transitam pelos locais. 
Atualmente, um dos 
lugares que está rece-
bendo melhorias é a es-
trada que dá acesso ao 

bairro das Oliveiras.
Após realização de reu-
nião no bairro, entre 
moradores, prefeito e 
secretários municipais,  
foram elencadas algumas 
melhorias para a região, 
como a reforma do centro 
comunitário, instalação 
de parque infantil e cons-
trução de banheiro para 
uso do campo de futebol. 

Todas essas obras já estão 
em andamento, e a me-
lhoria da estrada também 
foi uma reivindicação.
A equipe do tapa-bura-
cos já esteve no local, 
realizando o nivelamen-
to ao longo da estrada. 
Agora, estão sendo troca-
dos os tubos de galeria e, 
assim, a estrada será alar-
gada em diversos pontos.
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Prefeitura participa
de ação conjunta da

Polícia Civil em Pinda

O Departamento de Po-
lícia Judiciária de São 
Paulo Interior - Deinter 
1- realizou uma operação 
em todo o Vale do Paraí-
ba. Em Pindamonhanga-
ba, o trabalho foi de união. 
Participaram desta ação, 
na região do bairro Cida-
de Nova, profissionais da 
Prefeitura, Polícia Militar,  
o 3º DP Civil e o 
Conselho Tutelar.
De acordo com a delegada 

titular do 3º DP, Ângela 
Aguiar, esta operação con-
junta foi feita em locais 
onde havia denúncias e 
são pontos tidos como pro-
blemáticos. Na ocasião foi 
desativada uma área onde 
havia suspeita de tráfico de 
drogas e o local foi limpo. 
O 3º DP do bairro Ci-
dade Nova abran-
ge 10 bairros ao todo.
A Prefeitura auxiliou nesta 
operação com a coopera-

ção da equipe de Abor-
dagem Social, da Assis-
tência Social, Regional 
Leste, Secretaria de Go-
verno e Integração, Setor 
de Fiscalização e Postu-
ras e Guarda Municipal.
A delegada agradeceu o 
apoio da Prefeitura, des-
tacando que este auxílio é 
de grande relevância, por-
que desta forma é possível 
desenvolver as ações, e as 
parcerias são essenciais.

Escola no Araretama 
usa tecnologia para

ensino em Pinda

A escola municipal Prof. 
Elias Bargis Mathias está 
utilizando a tecnologia 
para aprimoramento das 
aulas. Para tanto, as pro-
fessoras desenvolveram 
um blog http://escolabar-
gis.blogspot.com.br, em 
que pais e comunidade 

podem acompanhar as ati-
vidades realizadas em sala 
de aula. Na última semana,  
o destaque foi o projeto 
sobre o meio ambiente, 
unindo as disciplinas ci-
ência,geografia, língua 
portuguesa e informáti-
ca educacional, por meio 

de pesquisa nas aulas de 
informática, exibição e 
análise do fi lme “Tainá”,  
assim como a ativida-
de com o globo terres-
tre e a produção de tex-
tos. As atividades são 
realizadas em parceria 
com a Planeta Educação.

Neste sábado tem
Sesc na Praça em Taubaté

O Sesc Taubaté realiza, 
no final de semana, o te-
atro Coisas de Saci, com 
a Cia Tempo de Brincar. 
Serão duas apresenta-
ções: uma dia 5, às 11h, 
na Praça Dom Epaminon-
das, centro de Taubaté; e 
outra no domingo, dia 6,  
também às 11h, na 
unidade do Sesc.
Ouvindo histórias de 
quem já viveu muito tem-
po, já caminhou por belas 
estradas, viu muita coisa 
por este e por outros mun-
dos, os cantadores vão 
desenhando tudo que en-
contram no seu caminho 
e transformando em can-

ções, bonecos e histórias.
A peça traz essas histó-
rias do imaginário po-
pular e de quem acre-
dita que saci existe!
A apresentação integra a 
programação relaciona-
da à exposição Na Outra 
Margem: O Rio Paraíba do 
Sul, instalada na unidade. 
A mostra temática foi con-
cebida pela equipe técnica 
da unidade de Taubaté, e 
teve pesquisas realizadas 
pelo Instituto Ecocultura 
e pela Conceito Huma-
nidades. Na exposição, o 
visitante será convidado a 
fazer uma viagem à outra 
margem do rio de forma 

lúdica e reflexiva acom-
panhado por mediadores 
que explicam cada ele-
mento cenográfico. O per-
curso também conta com 
uma ferramenta inclusi-
va: audioguia com audio-
descrição para pessoas 
com deficiência visual.
No dia 6, após a peça, 
acontece a oficina fantoche 
de jacaré, do projeto Lá em 
Casa, que proporciona tro-
ca de ideias e alternativas 
para brincar em casa com 
as crianças, como cons-
truções simples de jogos 
e brincadeiras. Para crian-
ças acompanhadas de res-
ponsável. Vagas limitadas.

São Bento do Sapucaí:
1º Encontro de

Empreendedores.
Confiram e participem!!!

São Bento do Sapucaí:
Secretaria de Promoção
Social realiza campanha 
para o Dia das Crianças. 

Participem!!!

Redenção da Serra
convida a todos para o

Dia das Crianças


