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A Federação Paulista 
de Volleyball divulgou 
na última semana a ta-
bela da Copa São Pau-
lo, que abre a tempora-
da da Divisão Especial.
O torneio acontece em 
agosto e para o técnico 
Cézar Douglas será um 
grande teste para o novo 
time e uma preparação para 
o Campeonato Paulista.
O Vôlei Taubaté passou 
por reformulação, com a 
chegada de grandes no-
mes como Lucarelli, Riad, 
Otávio, além do canadense 
Gavin Schimidt. Também 
permaneceram na equipe 
Lipe Fontelles e o levan-

Nesta semana, os morado-
res do bairro Vila Rica vão 
receber da administração 
municipal quadra c oberta.
Uma cerimônia de inaugu-
ração será realizada a par-
tir das 19h com a presença 
das autoridades municipais 
e comunidade em geral,
alem de familia-

tador Rapha, entre outros. 
Uma equipe considera-
da bem mais forte que 
a da última temporada.
“A participação na Copa 
São Paulo será muito 
importante para a nos-
sa equipe, principal-
mente no aspecto tático. 
Teremos completado dois 
meses de treinamento. 
Será um bom desafio 
para colocarmos em prá-
tica tudo que foi pro-
posto neste início”, 
ressaltou o técnico.
A estreia está marcada para 
o dia 07 de agosto, às 20h, 
no ginásio do Abae-
té, diante do Atibaia. 

res do homenageado.
As obras foram reali-
zadas pelas equipes da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. Local recebeu  
a cobertura da quadra a 
pedido da comunidade, 
em reunião rea-
lizada em 2013.
A cobertura é de aproxi-

Porém, antes disso, 
a equipe irá partici-
par dos Jogos Regio-
nais de Taubaté, entre 
os dias 1º a 11 de julho.
Com apenas parte do 
elenco à disposição, sete 
atletas estão servindo as 
Seleções do Brasil e Cana-
dá, Cezar Douglas irá uti-
lizar jogadores do juvenil.
“Vamos mesclar a equipe, 
já que temos apenas oito 
atletas do grupo adul-
to. Os juvenis estão em 
um estágio mais a fren-
te na preparação física e 
vão ser bem aproveitados 
no decorrer da competi-
ção”, finalizou o técnico.

madamente 700m², com 
pilares em concreto, cober-
tura e estrutura metálica.  
De acordo com a muni-
cipalidade, o investimen-
to foi de R$ 257.125,75.
A nova quadra cober-
ta fica na rua Francisco 
de Oliveira Penteado,
número 660.

Técnico vê Copa São 
Paulo com bom teste 

para Vôlei Taubaté

Outro bairro de 
Pindamonhangaba 

ganha quadra coberta

O município de Tremem-
bé participou da 19ª edi-
ção dos Jogos Regionais 
do Idoso (JORI) 2015 
realizado na cidade de 
Caraguatatuba. Este ano,
 o evento recebeu apro-
ximadamente 1.700 atle-
tas a partir de 60 anos de 
idade representantes de 
25 cidades da 12ª Região 
Administrativa do Estado 
de São Paulo, que reú-
ne municípios do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte.
A abertura oficial do even-
to foi realizada no Centro 
Esportivo Municipal Ubal-
do Gonçalves (CEMUG), 
na Av. José Herculano, 
50, Jardim Britânia. Par-
ticiparam da cerimônia a 

presidente do Fussesp e 
primeira-dama do Estado 
de São Paulo, Lu Alckmin, 
o secretário da SELJ, Jean 
Madeira, o prefeito de Ca-
raguatatuba, Antonio Car-
los da Silva e autoridades 
locais e dos municípios 
participantes. Foi realiza-
do o tradicional desfile das 
delegações, que acende a 
pira. A primeira-dama e 
presidente do Fundo Social 
de Solidariedade de Tre-
membé, Andrea Vaqueli, 
acompanhou a solenidade.
“O JORI incentiva o ido-
so a praticar exercícios e 
ter uma melhor qualidade 
de vida, contribuindo tam-
bém para o convívio so-
cial”, afirmou Lu Alckmin.

A delegação tremem-
beense viajou para Cara-
guatatuba com uma de-
legação composta por 27 
integrantes, entre atletas 
e corpo técnico, que com-
petiram nas modalidades 
de coreografia, atletismo, 
dama, buraco e dominó.
Andrea Vaqueli comen-
tou com alegria o resulta-
do final. “O município se 
sente honrado por estar 
representado por pesso-
as talentosas, dedicadas e 
que amam nossa cidade. 
Parabéns a todos com-
petidores e colaborado-
res. Até 2016!”, afirmou.
As conquistas
– Nossa atleta Dona Isa-
bel Hata conquistou o 
3º lugar na modalidade 
atletismo 600 metros.
– Inspiradas na coreogra-
fia “Dança Cigana”, as 
dançarinas tremembeen-
ses ganharam pontos im-
portantes em critérios usa-
dos para avaliação, como: 
coreografia, técnica corpo-
ral, originalidade, espaço 
e execução. Tremembé 
conquistou o 8º lugar na 
dança dentre 18 cidades.

Incentivo a 3ª Idade
Tremembé participa e 
conquista medalhas 

no JORI 2015

A partir de hoje, 
o consumidor brasileiro 
não mais encontrará para 
compra no mercado as 
lâmpada incandescentes 
de 60 watts, a mais po-
pular entre os brasileiros.
A retirada atende a Porta-
ria Interministerial 1007 
dos Ministérios de Minas 
e Energia, da Ciência, Tec-
nologia e Inovação e do 

Desenvolvimento Indús-
tria e Comércio Exterior. 
A portaria,
 fixada em dezembro de 
2010, determina índices 
mínimos de ineficiên-
cia luminosa na fabri-
cação. Dessa forma, em 
30 de julho de 2014, as 
lâmpadas de filamentos 
acima de 75W e 100W 
deixaram de ser comer-

cializadas. Em julho de 
2016, também serão reti-
radas as lâmpadas com fi-
lamentos de 25 e 40 watts.
A medida tem por meta 
substituir gradativamente 
as lâmpadas convencio-
nais por outras que, embo-
ra mais caras, têm maior 
duração e oferecem eco-
nomia significativa. Para 
o consumidor brasileiro, 
as opções para a compra 
de lâmpadas domesticas 
são: lâmpadas fluores-
centes compactas, lâmpa-
das incandescentes haló-
genas e lâmpadas LED.
De acordo com a Associa-
ção Brasileira da Indústria 
de Iluminação-Abilux, as 
lâmpadas incandescentes 
que ainda fazem parte do 
estoque só poderão ser ven-
didas no espaço de um ano.

Lâmpada incandescente
 de 60 watts deixa o 

mercado a partir de hoje 
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Abernessia.
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reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 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 Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.
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Market Plaza, o maior 
shopping sazonal do País, 
localizado em Campos do 
Jordão, abre as portas de 
3 de julho a 2 de agosto, 
com lojas novidades e 
uma programação voltada 
para toda família. Entre os 
destaques para esta tem-
porada estão: o primeiro 
Minuto Pão de Açúcar da 
cidade, uma loja da Na-
tura onde as visitantes re-
ceberão dicas de beleza 
e maquiagem, test drives 
da Lexus e Toyota e a pri-
meira pop up store da Ria-
chuelo, além da presença 
de 22 food trucks pela 
primeira vez no shopping.
De acordo com o presi-
dente do GRUPO DORIA 
e idealizador do shopping, 
João Doria, esta será a me-
lhor temporada de inverno 
de Campos dos últimos 
10 anos. “A alta do dólar 
dificulta as viagens para o 
exterior. Assim, quem cos-
tuma viajar em julho para 
fora do Brasil, deve alterar 
o roteiro e apostar em des-
tinos nacionais de inverno, 
afirma. “Com a defasagem 
cambial, a classe média 
alta, que tinha se afastado 
da cidade, volta a passar 

férias com seus familiares 
na cidade”, complementa.
O MARKET PLAZA já é 
a atração mais visitada da 
temporada de inverno da 
cidade e este ano não será 
diferente. O termômetro 
foi o feriado de inaugu-
ração quando 25 mil visi-
tantes passaram pelo sho-
pping. “O feriado foi só 
uma mostra das novidades 
que teremos e que, com 
certeza, vão atrair e sur-
preender ainda mais o pú-
blico”, conclui João Doria.
Entre as grandes marcas 
estão Activeslim, Agax-
tur, Alexandre De Paris, 
Andrea By Nexx, Blessed, 
Baccarat, Christofle, Chilli 
Beans, Drogaria São Pau-
lo, Dudalina, Estação 22, 
Fila Skates, Fashion Trai-
ler, Galeria Bia Doria, 
Ga.Ma Italy, Gierre, Gira 
Baby, Giulianna Fiori, Jar-
dim Do Golfe, Kawthar, 
Jardim Do Golfe, Ilumi-
ni Jóias, Minuto Pão De 
Açúcar, Mistral, Natura, 
Nielsen Cohn, Platinvm, 
Plenitude, Polishop, Primo 
Mercatto Casa, Riachuelo, 
Santa Madre, Santo Aces-
sório, Galeria Romero 
Britto, Revistaria Da Mon-

tanha, Swarovski, Te Puia 
Restaurante, The Hatter, 
Toyota Lexus, T-Seda, 
Uatt?, Vivara, Volkswa-
gen, Wanessa Ftireis.
Febre na gastronomia, os 
food trucks estarão pre-
sentes pela primeira vez 
no Market Plaza, Coman-
dados por conceituados 
chefs, 22 trucks oferecerão 
diversas opções doces e 
salgadas, além de bebidas. 
Entre os confirmados es-
tão Beer Truck CDG, Bri-
gadebia Gourmet, Carlota 
Cerveja Artesanal, Carro 
Chef, Casa Do Cheese-
cake, Cervejaria Do Gor-
do, Churros Da Si, Cook 
Lovers Café, El Favorito, 
Fruta Cana, Garupa Bike, 
Hamburger 162, Honey 
Bee, Los Primos, Lox 
Deli, Rolling Pizza, Só Co-
xinha, Takombinado, Ta-
pioca Brasileiríssima, Tos-
tex, Vinhos SP e E Waff.
MARKET PLAZA
Endereço: Av. Macedo 
Soares, 499, Capivari, 
Campos do Jordão – SP
Tel./Fax: (12) 3663-5144
Funcionamento: de 3 a 
7 de junho e de 3 de ju-
lho a 2 de agosto de 2015
www.marketplaza.com.br 

Market Plaza traz 
novidades para a alta

 temporada em Campos 
do Jordão, a partir de

 3 de julho

O prazo para renovação 
dos contratos do Fundo de 
Financiamento Estudan-
til (Fies) foi prorrogado 
até 20 de julho, informou 
nesta  semana o Ministé-
rio da Educação (MEC). 

O prazo já havia sido pror-
rogado pelo MEC e teria 
seu encerramento hoje, 
dia 30, mas agora ganhou 
nova data limite.  A por-
taria com a ampliação do 
prazo foi publicada no 

Diário Oficial de União. 
Segundo informa o MEC, 
os estudantes devem pro-
videnciar as renovações 
por meio do Sistema In-
formatizado do FIES (Sis-
Fies), também disponível 
nas páginas do Ministério 
da Educação e do Fundo 
Nacional de Desenvol-
vimento da Educação.
O Fies oferece finan-
ciamento com juros de 
3,4% ao ano nas men-
salidades de cursos em 
instituições privadas de 
ensino superior. O estu-
dante começa a quitar o 
financiamento 18 meses 
após a conclusão do curso.

Renovação de contratos 
do Fies é prorrogada 

até 20 de julho

O Polo Automotivo e 
Tecnológico de Jacareí já 
conta com uma previsão 
de aportes que chegam a 
US$ 700 milhões e a ex-
pectativa de geração de 
5.000 postos de trabalho
A prefeitura de Jacareí 
sancionou a lei que insti-
tui o Polo Automotivo e 
Tecnológico de Jacareí, a 
ser implementado na re-
gião do Rio Abaixo. De 
acordo com a prefeitura, 
o objetivo da Lei é o de 
atrair novos empreendi-
mentos - principalmente 
potenciais fornecedores 
da montadora Chery, já 
instalada e em operação.
De acordo com os crité-
rios da nova legislação, os 
empreendedores dispostos 
a investir na área, pode-
rão ser beneficiados com 
obras de infraestrutura, 
por exemplo.  Entre outros 
itens, a lei prevê isenção 
de Imposto Territorial Ur-
bano (ITU) por até quatro 
anos para empresas que 
se instalarem na cidade e 

executarem obras de infra-
estrutura urbana, inclusive 
em outras regiões da cida-
de e em polos de ativida-
des econômicas diferentes.
A nova lei prevê que as 
obras realizadas em áreas 
públicas pelas empresas 
beneficiadas só poderão 
ser executadas depois de 
autorização por parte do 
poder Executivo e deverão 
também ter aprovação por 
parte do Comude (Conse-
lho Municipal de Desen-
volvimento. Também as 
obras deverão ser fiscaliza-
das e aprovadas pelos seto-
res técnicos competentes 
de âmbito municipal e por 
órgãos públicos federais e 
estaduais, como a Cetesb.
Concessão dos benefícios 
- Para se beneficiarem da 
lei e da isenção, as empre-
sas deverão seguir os parâ-
metros definidos no Plano 
Diretor de Ordenamento 
Territorial e na Lei de Uso, 
Ocupação e Urbanização 
do Solo do município. Se-
rão priorizados os projetos 

de obras de infraestru-
tura de interesse público 
que estejam contempla-
dos na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO).
A partir da data de con-
cessão dos incentivo, os 
proprietários de terre-
nos beneficiados pela lei 
terão prazo máximo de 
um ano para iniciar as 
obras de infraestrutura 
e prazo máximo de três 
anos para concluí-las. 
Acordo bilateral – O Polo 
Automotivo e Tecnoló-
gico de Jacareí já con-
ta com uma previsão de 
aportes que chegam a 
US$ 700 milhões e a ex-
pectativa de geração de 
5.000 postos de trabalho.
Pelo acordo, formado prin-
cipalmente por potenciais 
fornecedoras da monta-
dora Chery, deve englobar 
25 empresas em uma área 
de quatro milhões de me-
tros quadrados ao redor 
da fábrica da montadora 
em Jacareí, e deve come-
çar a operar em dois anos.

Lei que institui o Polo 
Automotivo e Tecnológico 
de Jacareí é sancionada

A Secretaria de Administração do município de Monteiro Lobato torna pública a 
realização de Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária dos se-
guintes profissionais:

Os interessados deverão fazer as inscrições no setor de Protocolo da Prefeitura Mu-
nicipal de Monteiro Lobato, situado à Praça Deputado Antônio Sílvio Cunha Bue-
no, nº 180, centro, das 8h às 17h, entre os dias 29 de junho e 08 de julho de 2015.
Confira o Edital completo em: www.monteirolobato.sp.gov.br

Processo Seletivo para 
Auxiliar de Enfermagem 

e Saúde Bucal em
Monteiro Lobato
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A ‘Corrida Por Uma Vida 
Saudável e Sem Dro-
gas’ reuniu muitos atletas 
na manhã de domingo.
O evento encerrou 
as atividades propos-
tas pela Coalizão e foi 
um grande sucesso. 
As inscrições foram es-
gotadas em poucas horas. 
A prova foi organizada 
pela equipe da Secreta-
ria de Juventude, Espor-
tes e Lazer da Prefeitura.
A largada e chegada fo-
ram no estacionamento 
do Shopping Pátio Pinda. 
Os dois primeiros na pro-
va foram Robson Karlos 
e Maria Luciana, hou-
ve premiação com tro-
féu até o terceiro lugar. 
Todos os participantes 
receberam medalhas. 
Houve sorteio de brin-
des, doados por vários 
apoiadores da campanha 

contra ao álcool e drogas.
Eliane Marcondes do Pra-
do, presidente da Coali-
zão Pinda, parabenizou 
todos os atletas por serem 
exemplos de que é possí-
vel ter uma vida feliz e 
saudável longe de álco-
ol e drogas. Ela também 
agradeceu o empenho e 
apoio da Prefeitura, por ter 
contribuído com as ações 
da primeira Semana de 
Prevenção e Combate ao 
Uso de Álcool e Drogas.
A organização da prova 
também premiou os atletas 
com mais experiência, na 
categoria feminina o tro-
féu foi entregue para Lour-
des Cardoso, 63 anos, e na 
masculina para José Clau-
dio Gonçalves, 67 anos.
Gerferson Silva de Gou-
vêa, 56 anos, conta que 
começou a correr há um 
ano devido aos problemas 

que teve. “Eu estava com 
colesterol alto, com 100 
kg, passei pelo médico, 
fiz todos os exames e co-
mecei a praticar a corrida. 
Em dois meses emagreci 
20 kg, para mim foi uma 
vitória, minha família me 
incentivou bastante tam-
bém. Infelizmente a gen-
te vê muita desgraça que 
as drogas causam, então 
aconselho que esse pesso-
al não perca tempo e pra-
tique esportes, atividade 
física é muito boa e pen-
so que os adultos devem 
incentivar as crianças a 
fazer esporte, isto os afas-
tará das drogas e álcool”.
A professora Maria Lucia-
na Siqueira Paulo enfatiza 
que o mundo está ofere-
cendo os males das drogas 
e do alcool, no entanto, eles 
tiram as pessoas do conví-
vio social, então aprovei-
tem para fazer esporte e se 
afastar destes problemas.
Confira a classificação:
M a s c u l i n o
1º Robson Karlos
2º Alan Alves
3º Ewerton Lucilo Coelho
F e m i n i n o
1º Maria Lucia-
na Siqueira Paulo
2º Elisa Loech
3º Andreane Sabri-
na L. dos Santos

Corrida incentiva o 
combate ao álcool e 

drogas

A Petrobras anunciou 
nesta semana o seu novo 
plano de gestão para os 
próximos quatros anos. 
A estatal comunicou 
que os investimentos 
previstos para o perío-
do de 2015 a 2019 so-
frerá redução de 37%,
o que significa US$ 90,3 
bilhões a menos quando 
comparado com o previs-
to no Plano de Negócios e 
Gestão para 2014 a 2018. 
Comunicado à Comis-
são de Valores Mobiliá-
rios (CVM) o novo plano 
contará com investimen-
to total para o período 
de US$ 130,3 bilhões. 
De acordo com a empresa, 
a carteira de investimentos 
priorizará projetos de ex-
ploração e produção (E&P) 
de petróleo no Brasil, com 
ênfase no pré-sal. Segun-
do a Petrobras, nas demais 

áreas de negócios “os in-
vestimentos destinam-se,
basicamente, à manu-
tenção das operações e a 
projetos relacionados ao 
escoamento da produção 
de petróleo e gás natural”.
Esses investimentos se-
rão divididos da seguinte 
forma:  86% serão alo-
cados para desenvol-
vimento da produção,
11% para exploração e 
3% para suporte opera-
cional. Serão destinados 
ainda US$ 64,4 bilhões 
a novos sistemas de pro-
dução no Brasil, dos 
quais 91% no pré-sal.
As informações dadas 
à CVM preveem recur-
sos para o abastecimento, 
com US$ 12,8 bilhões de 
investimentos, dos quais 
69% em manutenção e 
infraestrutura, 11% na 
conclusão das obras da 

Refinaria Abreu e Lima, 
10% na distribuição. Os 
outros 10% serão apli-
cados no Polo Petroquí-
mico do Rio de Janeiro 
(Comperj) para recepção 
e tratamento de gás, além 
de manutenção de equipa-
mentos. A estatal pretende 
aplicar US$ 6,3 bilhões 
em gasodutos para escoa-
mento do produto gerado 
na exploração do pré-sal. 
Até 2016 o desinvesti-
mento será de US$ 15,1 
bilhões. Desse total, 
30% devem ocorrer na 
exploração e produção, 
30% no abastecimento 
e 40% em gás e energia. 
Para o período de 
2017/2018,a Petrobras 
prevê a reestruturação de 
negócios, desmobilização 
de ativos e desinvesti-
mentos adicionais que so-
marão US$ 42,6 bilhões.

Petrobras anuncia redução 
de 37% de investimento para 

os próximos quatro anos

Nesta semana aconteceu 
a 3ª Conferência Muni-
cipal da Saúde, realizada 
no auditório da Casa da 
Agricultura pelo COMUS 
– Conselho Municipal de 
Saúde, com o tema: Saúde 
pública de qualidade para 
cuidar bem das pessoas: 
direito do povo brasileiro. 
A conferência foi feita em 
parceria com a Prefeitura 
de Paraibuna e o Sistema 
Único de Saúde (SUS).
Estiveram presentes no 
evento membros do CO-

MUS, autoridades e di-
retores municipais, agen-
tes comunitários da ESF 
– Estratégia da Saúde da 
Família e munícipes inte-
ressados na conferência.
Os participantes assistiram 
a duas palestras: “Partici-
pação Social”, apresenta-
da pela diretora municipal 
de Saúde de Paraibuna, 
Walquíria Mesquita da Sil-
va – enfermeira especialis-
ta em Saúde da Família; e 
a palestra: Direito a Saú-
de – Garantia de Acesso 

a Atenção de Qualidade, 
ministrada pela médica 
clínica geral, Dra. Letí-
cia Pinto Sales. Segundo 
a Diretoria de Saúde de 
Paraibuna, a conferência 
é realizada a cada qua-
tro anos e tem como um 
dos principais objetivos 
estabelecer diretrizes em 
busca de políticas públi-
cas que ofereçam uma 
saúde de melhor qualida-
de a população, de acordo 
com as condições orça-
mentárias do município. 

Profissionais da Saúde discutem 
melhorias na prestação de serviços 

a população paraibunense

A Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer de Pinda 
oferece esportes e ativida-
des físicas para as pessoas 
de todas as idades. Foi re-
alizado no último sábado  
o 1º Encontro da Melhor 
Idade no Centro Esportivo 
José Ely Miranda, ‘Zito’, 
em Moreira César. As ati-
vidades foram desenvol-
vidas no período da tarde.
O público pôde participar 
dos jogos de mesa, como: 
damas, dominó, buraco, 
xadrez e truco, jogar pe-

teca, tênis de mesa, vo-
leibol adaptado, baile e 
aproveitar para aferir a 
pressão arterial com os vo-
luntários da Fapi-Funvic.
 O evento foi aberto a to-
das pessoas a partir de 50 
anos de idade, também 
foram convidados todos 
alunos da Melhor Idade 
da Secretaria de Juven-
tude, Esportes e Lazer da 
Prefeitura e os frequenta-
dores de todos os grupos 
de convivência de idosos.
A palhaça ‘Patati, 79 anos, 

conta que é membro do 
grupo da Melhor Idade 
do Sincomercio e parti-
cipar deste encontro foi 
algo prazeroso. Ela gos-
tou bastante porque pôde 
divertir as pessoas com 
algo que sempre gostou 
de fazer e mostrar o seu 
trabalho aos demais. “Foi 
um momento de confra-
ternização muito gostoso, 
alegrar as pessoas é ma-
ravilhoso. É bom também 
porque as pessoas podem 
sair de casa e se divertir”.
Maria do Socorro Teixei-
ra é do Ceará, mas mora 
em Pinda há mais de 30 
anos. Ela é moradora do 
bairro Araretama e tam-
bém é aluna das ativida-
des de lazer oferecidas 
no ginásio ‘Ritoca’. Ela 
conta que gostou de jogar 
dominó e estar junto com 
as amigas, porque foi uma 
grande confraternização.

Encontro da Melhor Idade 
promove integração no 

Zito em Pinda

RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO
Tomada de Preços n° 003/2015; Processo administrativo n° 090/2015; Edital n° 042/2015. Ref. Re-
curso apresentado pela empresa Sinalta Propista Sinalização Segurança e Comunicação Visual Ltda.
DESPACHO – Conforme Parecer Jurídico juntado aos autos DECIDO: A) Em Juízo de admissibi-
lidade conhecer do recurso interposto pela RECORRENTE Sinalta Propista Sinalização Segurança 
e Comunicação Visual Ltda.; B) Desprover o recurso, mantendo a Habilitação da sociedade empre-
sária Shop Signs Obras e Serviços Ltda. Notifiquem-se os interessados do teor da decisão. Após, 
tomem-se as providências para regular prosseguimento do Processo Licitatório. Cumpra-se. São 
Luiz do Paraitinga, 24 de junho de 2015. ALEX EUZÉBIO TORRES - Prefeito Municipal.
Diante da decisão do Sr. Prefeito Municipal, fica designado o dia 03/07/2015 as 15:30hs para nova 
sessão de pregão. André Luís Almeida Guimarães – Diretor de Compras e Licitações.

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS
PROCESSO ADMIN.Nº 146/2015 - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2015 - A Comissão Perma-
nente de Licitação, designada pela Portaria nº 45/2015, através de seu Presidente, torna público e 
para conhecimento dos licitantes que, em sessão pública da mesma, datada de 29/06/2015, às 8:30 
horas, após o exame das propostas apresentadas no pleito e adotado o critério de julgamento pres-
crito no Edital, chegou-se ao seguinte resultado classificatório: 1º COLOCADO: Concrevale Ind. e 
Com. Ltda. ME., com o preço de R$526.525,59. 2º COLOCADO: Cerqueira Torres Constr. Terrap. 
e Pavimentação Ltda., com o preço de R$ 528.529,87. 3º COLOCADO: J.R. Construtora e Terrapla-
nagem Ltda., com o preço de R$574.638,63. 4º COLOCADO: Just Engenharia Ltda., com o preço 
de R$ 619.430,34.
Os envelopes dos proponentes inabilitados se encontram disponíveis para retirada no Setor de Lici-
tações da Prefeitura Municipal, sito a Praça Dr. Oswaldo Cruz nº 03, Centro, São Luiz do Paraitinga 
/ SP, em horário comercial. São Luiz do Paraitinga, 29 de junho de 2015. Claudney Marcio da Silva 
- Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA

DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do Paraitinga/SP.
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A Famuta (Fanfarra Mu-
nicipal de Taubaté) con-
quistou a competição 
de bandas  Open Euro-
pa no último domingo ,
na cidade de Ras-
tede, Alemanha.
A equipe com 120 in-

tegrantes foi a única 
do Brasil a competir, 
vencendo nas catego-
rias banda de marchas e 
shows, segundo lugar na 
categoria bandas de con-
certo e terceiro lugar em 
parada competititva. Na 

somatória de medalhas, 
se tornou a equi-
pe campeã do torneio.
Agora, os integrantes da 
fanfarra embarcam para 
a Dinamarca, onde vão 
disputar nessa semana o 
Campeonato Mundial.

Famuta vence 
campeonato de 

fanfarras na Europa

Com a participação dos 
demais agentes envolvidos 
na temática do trânsito, o  
município de Tremembé 
deu partida a ações para 
efetivar a municipalização 
do setor. Convocadas pelo 
prefeito Marcelo Vaqueli 
as partes se reuniram na 
última quarta-feira  e reto-
maram a discussão, com as 
partes se comprometendo 
a acompanhar a adoção de 
medidas até o fim de pro-
cesso de municipalização.
A meta do prefeito é me-
lhorar a mobilidade ur-
bana. A adequação do 
sistema de transporte 
público (transporte co-
letivo, táxis, mototáxi), 
mudança no sistema de 
estacionamento,  sinali-
zação horizontal e ver-
tical nas ruas centrais, 
colocação de semáforos 
em vias de grande movi-
mentação, alteração de 
fluxos de veículos e ou-
tras medidas, deverão ser 
implementadas tão logo 

seja confirmada a inscri-
ção do município no Sis-
tema Nacional de Trânsito.
Além do Prefeito Marcelo 
Vaqueli, participaram do 
encontro o conselheiro do 
CETRAN Marks Ointijja, 
o Especialista em Polí-
ticas Públicas e Trânsito 
do Detran Daniel Bonat-
ti, o Chefe de Gabinete e 
Secretário de Saúde José 
Márcio Araujo Guimarães, 
o Coordenador de Trânsito 
César Augusto Marques e 
o Coordenador de Agri-
cultura Isaac do Carmo.
A municipalização do trân-
sito, exigida desde 1998 
com o Código de Trânsito 
Brasileiro, e a Lei de Mo-
bilidade Urbana, vigente 
desde abril de 2012, trazem 
diretrizes aos municípios 
para oferecer eficiência na 
gestão do trânsito, segu-
rança nos deslocamentos 
e qualidade do transporte.
A Lei de Mobilidade Ur-
bana exige que até 2015 
as cidades com mais de 

vinte mil habitantes, que 
correspondem a 29,7% 
do total, apresentem seus 
planos de mobilidade para 
receber recursos federais 
para o setor. No Brasil, 
desses 1.653 municípios 
52,9% (874) concluíram a 
municipalização do trân-
sito. A medida transmite a 
cada prefeitura a respon-
sabilidade sobre o trân-
sito da cidade. Favorece 
a atuação mais próxima 
da comunidade e ofere-
ce autonomia para gerir o 
trânsito de forma integral. 
O trânsito é dinâmico e a 
forma como as pessoas 
transitam tem influência 
direta do meio. Novos 
comércios e indústrias, 
que são polos geradores 
de tráfego, por exemplo, 
requerem que o municí-
pio planeje essas mudan-
ças e atue para oferecer 
as melhores condições de 
segurança e de ordenação 
do tráfego, por meio de 
sinalização e fiscalização.

Tremembé próximo
 de municipalizar 

trânsito e melhorar 
mobilidade urbana

A Fundacc – Fundação 
Educacional e Cultural 
de Caraguatatuba prorro-
gou até a próxima sexta-
feira (3/7) os prazos das 
inscrições para o 4º Fes-
tival de Música Raiz, 
que será realizado no dia 
19 de julho (domingo),
 a partir das 12h, na Pra-
ça da Cultura, antiga 
Praça de Eventos, no 
Centro, integrando a pro-
gramação cultural do 18º 
Festival do Camarão.
Os interessados em par-
ticipar devem realizar a 
inscrição via correio, pes-

soalmente ou pelo repre-
sentante legal, munido 
de procuração com firma 
reconhecida, na sede da 
Fundação, de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 17h.
O edital e a ficha de ins-
crição estão disponíveis 
no site www.fundacc.com.
br/portfolio/editais-e-li-
citacoes/. Poderão se ins-
crever duplas ou trios e 
os instrumentos utilizados 
deverão ser viola caipira, 
violão e acordeom, sen-
do imprescindível a utili-
zação de pelo menos um 
instrumento de cordas. A 

lista com as dez duplas e 
trios selecionados será di-
vulgada no dia 8 de julho 
no quadro de avisos ge-
rais e no site da Fundação.
Haverá premiação em di-
nheiro para os primeiros 
5 colocados: R$ 1,5 mil, 
para o primeiro; R$ 1 mil, 
para o segundo; R$ 600, 
para o terceiro; R$ 400, 
para o quarto; e R$ 300, 
para a quinto colocado.
A sede da Fundacc está 
localizada na Rua Santa 
Cruz, nº 396, no Centro 
de Caraguá. Mais infor-
mações: (12) 3897.5660. 

Fundacc prorroga
prazo das inscrições 

para 4º Festival de
Música Raiz de
Caraguatatuba

A Prefeitura de Cara-
guá, por meio da Se-
cretaria de Educação, 
informa aos alunos 
que utilizam o trans-
porte universitário, 
com destino às faculdades 
de São José dos Campos 
e Taubaté, que o prazo 

do recadastramento será 
entre 1º e 17 de julho.
Os usuários devem 
se dirigir à Avenida 
Rio de Janeiro, 860, 
Indaiá, das 8h30 às 
11h30 e das 14h às 
16h30 para efetuar o re-
cadastro ou a inscrição.

Caso o aluno não confirme 
novamente seu registro, 
perderá o direito de usu-
fruir o benefício. Os alu-
nos novos, que pretendem 
concorrer a uma vaga no 
transporte para universi-
tários, deverão se inscre-
ver para a lista de espera.

Recadastramento 
do transporte para 

universitários em Caraguá


