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A GAzetA dos Municípios

Gerdau produz telas de 
aço que inovam no

setor da construção civil

O setor da construção civil 
no Brasil foi beneficiado 
recentemente com o lan-
çamento de um sistema 
de telas de aço construção 
civil no Brasil, processo 
que viabiliza um inovador 
sistema para a economia 
em lajes de concreto.  A 
solução foi criada  pela di-
namarquesa Bubbledeck e 
foi desenvolvida na planta 
da Gerdau, em São José 
dos Campos. A unidade da 
Gerdau em São José dos 
Campos está entre as qua-
tro usinas da companhia 
que produzem as telas uti-
lizadas para a aplicação da 
tecnologia, que já foi em-
pregada em obras de gran-

de relevância nacional, 
como a ampliação do aero-
porto do Galeão, no Rio de 
Janeiro. O processo permi-
te a diminuição do volume 
de concreto empregado 
em lajes por meio da utili-
zação de esferas de plásti-
co reciclável entre as telas. 
Esse método pode reduzir 
em até 35% o peso próprio 
da estrutura, o que pos-
sibilita eliminar a neces-
sidade de vigas e vencer 
grandes vãos com menor 
consumo de materiais. De 
acordo com a assessoria 
da Gerdau, o principal de-
safio da empresa foi criar 
um produto diferenciado, 
com composição, dimen-

sões e espaçamentos per-
sonalizados, contribuindo 
para o aumento de produ-
tividade nas construções
Com o sistema BubbleDe-
ck, comparado aos méto-
dos convencionais,  uma 
obra de 10 mil m², por 
exemplo, pode gerar eco-
nomia de até 882 m³ de 
concreto, redução de 60% 
na quantidade de escora-
mento e de mais de 2 mil 
toneladas de cargas nas 
fundações. Sob o ponto de 
vista ambiental, o méto-
do evita o descarte de 30 
toneladas de plástico em 
aterros, a emissão de 400 
mil kg de CO2 na atmosfe-
ra e o corte de 194 árvores.

Seletiva para os Jori
começa em Pinda

Os Jogos Regionais do 
Idoso (Jori) reúnem cente-
nas de atletas. Para que a 
cidade possa ser represen-
tada em mais uma edição 
do evento vai ser realizada 
uma seletiva a partir des-
ta terça-feira (03). Esta 
competição é destinada 
aos que possuem mais de 
60 anos ou completam 
60 anos em 2015. Para 
defender a cidade basta 
procurar a Secretaria de 
Juventude, Esportes e La-
zer da Prefeitura. As mo-
dalidades disponíveis são 
atletismo, bocha, buraco, 
natação, damas, domi-
nó, malha, tênis de mesa, 
truco e xadrez. As sele-
tivas ocorrerão até o dia 

12 de março e serão em 
vários locais, tais como: 
CCI Vila Rica, “João do 
Pulo”, Recinto São Vito e 
na raia de malha ao lado 
da quadra coberta. Confira 
a programação completa.
Dia 03 e 04 - terça-feira                                  
Modalidade: Truco - 18h                                       
Local: CCI Vila Rica
OBS: dia 05 tam-
bém, se necessário
Dia  07 - sábado
Modalidade: Atle-
tismo - 07h30
Local: João do Pulo
Dia 7/03 - sábado                   
Modalidade: Na-
tação  - 08h30  
Local: João do Pulo
Dia 9/03 - segunda-feira                                 
Modalidade: Bocha   - 18h30

Local: CCI Vila Rica                              
Dia 10/03 - terça-feira                            
Modalidade: Damas  - 14h
Local: Recinto São Vito                             
Dia 10/03 - terça-feira                           
Modalidade: Malha    - 19h       
Local: Raia ao lado 
da Quadra Coberta-
Dia 11/03 - quarta-feira                              
Local: Recinto São Vito - 
08h15 Modalidade: Tênis 
de mesa                        Dia 
11/03 - quarta-feira                            
Local: Recinto São Vito - 
14h Modalidade: Xadrez                                      
Dia 11/03 - quarta-fei-
ra                            Local: 
Recinto São Vito - 14h
Modalidade: Xadrez                                     
Dia 12/03 - quinta-feira                           
Modalidade: Dominó  - 14h                            
Local: Recinto São Vito

Taubaté realiza
“Encontro de Cultura e Mídia”

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Turismo e Cultura, realiza 
na próxima quarta-feira, 
dia 04 de março, às 8h, no 
Centro Cultural, o even-
to “Encontro de Cultura 
e Mídia”, com a presença 
de palestrantes internacio-
nais. As palestras serão 
gratuitas e com um limite 

máximo de 150 lugares.A 
primeira palestra “Encon-
tro Entre Culturas” será re-
alizada às 8h, pelo diretor 
artístico espanhol Francis-
co Carvajal, que discutirá 
com produtores culturais, 
artistas de dança, artesana-
to, pintura, música, poesia 
e outros, a questão do in-
tercâmbio entre as artes de 

Taubaté e as artes da Eu-
ropa. A segunda palestra 
“Cultura e Comunicação 
- regulação da mídia e de-
mocracia” será às 10h, mi-
nistrada pela especialista 
em Direito para a Comu-
nicação, da Universida-
de Nova de Lisboa, Alice 
Campo, que discutirá o 
processo de Regulação da 
Mídia. Os participantes re-
ceberão um certificado de 
participação feito pelo ar-
tista plástico Márcio Car-
neiro. O evento tem parce-
ria com a TV Cidade. Os 
interessados poderão se 
inscrever na secretaria do 
Centro Cultural, na Pra-
ça Coronel Vitoriano, 01 
– Centro, das 8h às 12h e 
das 14h às 18h até o dia do 
evento.  Mais informações 
pelo telefone 3621-6040.

Prefeitura de Ubatuba
prossegue com instalação de 

luminárias na cidade

Além de trecho atrás do 
aeroporto e da entrada do 
bairro da Ressaca, servi-
ços chegarão à Estrada 
do Angelin, no Taquaral. 
A Secretaria de obras ins-
talou recentemente lumi-
nárias e postes em bairros 
da área central. Na Res-
saca, foram colocados 5 
posts e 12 luminárias jun-
tamente com prolonga-
mento de rede, ao longo do 

bairro. Serviço semelhante 
foi realizado recentemen-
te na Avenida Rio Grande 
do Sul, atrás do aeropor-
to e também no acesso ao 
bairro da Vila Santana, 
na Região Sul. Além dos 
projetos maiores como os 
citados acima, a prefeitura 
já instalou mais de 200 ou-
tras luminárias em pontos 
específicos de norte a sul 
do município. Destaque 

para os bairros da Lagoi-
nha, Perequê Açu, entrada 
da Casanga e Ipiranguinha. 
A partir da próxima segun-
da-feira (2/03), os traba-
lhos chegarão ao bairro do 
Taquaral. A região contará 
com nova extensão de rede 
para a Estrada do Angelin, 
também com a instalação 
de postes e luminárias. 
“Eu passava diariamente 
pela Avenida Rio Grande 
do Sul e aquela escuridão 
era horrível. Além do risco 
maior de cair da bicicleta, 
a falta de iluminação dei-
xava a área muito insegu-
ra. Fico feliz que a pre-
feitura esteja ampliando 
este trabalho pela cidade 
pois esse tipo de luminá-
ria acaba sendo essencial 
para muita gente que vai 
e volta do serviço de bici-
cleta”, ressalta Claudilaine 
Silva, moradora da Estufa.
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
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.
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: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
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.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

Perfil astrológico dos signos

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro): Generoso e franco, o aquariano ama as artes, 
tem a mania de prometer mais do que realmente pode fazer.
Peixes (20 de fevereiro a 20 de março): A modéstia é a sua principal característica, 
sensitivo, superam com facilidade os problemas que vão aparecendo.
Áries (21 de março a 20 de abril): Os arianos amam projetos novos, são criativos, 
adaptam-se a qualquer situação, mas costumam ser um pouco precipitados. 
Touro (21de abril a 20 de maio): Obstinados e teimosos, têm um coração de manteiga 
e quase sempre se pode confiar neles.
Gêmeos (21 de maio a 20 de junho): Imaginativos e generosos, os geminianos são 
inconstantes e vivem mudando de ambiente.
Câncer (21 de junho a 21 de julho): Tímidos e misteriosos, os cancerianos são muito 
ligados às tradições e à família.
Leão (22 de julho a 22 de agosto): Personalidade vibrante e espírito de liderança de-
vem evitar a tendência para arrogância e ao egoísmo.
Virgem (23 de agosto a 22 de setembro): Mente aguçada e dom de oração, só precisam 
evitar o hábito cansativo de entrar em detalhes.
Libra (23 de setembro a 22 de outubro): Buscam sempre a amizade, a harmonia e a 
beleza das coisas, é o signo da justiça.
Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro): Arrojado, os escorpianos não temem 
obstáculos, podem s tornar cruéis com quem atravessar em seu caminho. Bons líderes 
de grupo.
Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro): Concentram sua atenção no alvo que 
desejam atingir, são amantes dos esportes e das viagens.
Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro): O capricorniano é organizado e prático.

Humor

Uma mulher vai à farmácia e pede:
- Por favor, você tem veneno?
- Pra que?
- Pra matar o meu marido!
- Não posso lhe vender pra esse fim.
A mulher abre a bolsa e exibe uma foto do marido na cama com a mulher do farma-
cêutico e ele diz:
- Oh! Desculpe, não sabia que a senhora trazia a receita...
***
Quatro compadres mineirinhos costumavam ir pescar a vários anos juntos. Só que este 
ano, a mulher do Tião bateu o pé e disse que ele não ia e pronto. Ele ficou muito brabo 
e ligou para os companheiros dizendo que não poderia ir à pesca este ano. Dois dias 
depois, os companheiros chegaram à beira do rio e quem estava lá, já com a pescaria 
toda arrumada? Tião, em pessoa! Os companheiros intrigados, perguntaram: 
- Uai Tião! Você disse que não vinha mais, que a patroa não tinha deixado. O que 
aconteceu?
E o Tião explica:
- Bem, é simples. Ontem, ela acabou de ler um livro e aí me levou pro quarto. Lá tinha 
duas algemas e duas cordas em cima da cama. Aí, ela mandou eu algemá-la e amarrar 
ela. Aí, ela falou desse jeito:
- Agora você faça o que quiser...
- Então não pensei duas vezes, sô... Peguei minha tralha e vazei...

Mensagens

Quem vive a se queixar é um verdadeiro espinho humano. Quem é frio à vida, guarda 
gelo mental. Quem ensina e não faz, lembra um alto falante, Quem ouve a tentação, cai 
onde julga ergue-se. Quem não sabe o que quer, parece folhas ao vento. Quem esquece 
as ofensas, está livre de todo mal.
***
Quando não havia psicoterapeuta, nem antidepressivo, os problemas eram resolvidos 
com bom senso, inspirados na sabedoria do povo, transmitida pelos ditados populares. 
Eu chorava porque não tinha sapatos novos e quando olhei para traz vi um homem 
que não tinha os pés. Nem todos se conformam com os sofrimentos alheios. Os menos 
egoístas podem se lembrar do ditado quando se sentirem injustiçados.
***
Nos momentos mais graves, use a calma. A vida não pode ser um bom estado de luta, 
mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Não delibere apressadamente. As 
circunstâncias, filhas dos Desígnios Superiores, modificam-nos a experiência e minuto 
a minuto. Evite as lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas ao invés 
de resolvê-los. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reer-
guimento é a melhor medida para aquele que cai. Tenha paciência. Se você não chegar 
a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. Se a 
questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma semana, a fim 
de solucioná-la. O tempo não passa em vão. A pretexto de defender alguém, não pe-
netre no círculo barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído por simples questão de 
gosto. Seja cometido nas resoluções e atitudes. Nos instantes graves, nossa realidade 
espiritual é mais visível. Em qualquer apreciação, alusiva a segundas e terceiras pes-
soas, tenha cuidado. Em outras ocasiões outras pessoas serão chamadas a fim de se re-
ferirem a você. Em hora alguma proclamar seus méritos individuais, porque qualquer 
qualidade excedente é muito problemática no quadro de nossas aquisições. Lembre-se 
de que a virtude não é uma voz que fala e sim um poder que irradia.

Pensamentos

O bom humor não custa nada e compra tudo.
Antes de falar do meu presente, lembre-se do teu passado.
Uma idéia sem execução é um sonho.
O amor não pede licença para entrar, ele surge já instalado.
É melhor andar a pé do que montar num burro velho.
A verdadeira sabedoria é não parecer sábio.
Faça primeiro o mais importante e não o mais urgente.
Onde existe vontade, existe os meios.
Um coração sem mácula dificilmente se assusta.
As palavras ligam as pessoas que têm a mesma energia.
É preciso nunca fazer as coisas pela metade.
A ironia é uma tristeza que não podendo chorar ela ri.
Nas horas da crise, o difícil é não cumprir o dever.

São Bento do Sapucaí
realiza evento em
comemoração ao

Dia da Mulher
No próximo dia 8 de mar-
ço, em comemoração ao 
Dia Internacional da Mu-
lher, a cidade de São Ben-
to do Sapucaí preparou 
uma programação especial 
para os munícipes. Das 
9h até às 16h serão reali-
zadas diversas atividades 
focando na saúde e bele-
za. Toda a programação 
acontecem no Mercado 
Municipal. O evento é or-
ganizado pelo Fundo So-
cial de Solidariedade. Veja 
a programação completa:
9h - Abertura e iní-

cio da caminhada
Doe 1 kg de alimen-
to não perecível e ga-
nhe uma camiseta.
Professoras: Jéssica Gou-
lart e Mayara Dias - Ma-
jérrimas Fitness 10h 
às 12h - Reflexologia 
para os pés - Quartzo
Regina Cedrós 10h às 16h 
- Dia de Beleza (Gratuíto)
Maquiagem e Pin-
tura de unha
Fundo Social de Solida-
riedade Municipal 11h 
às 16h - Massoterapeuta
Helena Espaço Zen 14h - 

Apresentação de Dança
Jair e Fatinha 14h 
- Início Oficinas
Flor em Teci-
do - Enamar Berti
Bordado - Dona Ma-
ria - Eugênia Entralinhas
Pedraria - Escola da Fa-
mília 15h - Apresentação 
Musical - Choro de Mulher
Grupo “Chorando na 
Feira” 16h - Sorteio de 
Brindes e Encerramento. 
Obs: Leve seu bordado 
de brinde com inscrições 
antecipadas no CRAS e 
com material gratuito.
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MEGACYCLE em Campos do 
Jordão - Nota à Imprensa

A MEGACYCLE, depois 
de 22 anos de existência, 
e mais de 150 eventos 
realizados, caiu em uma 
armadilha na cidade de 
Campos do Jordão. Fomos 
convidados pelo Prefei-
to Fred a realizar o even-
to em sua cidade, em um 
novo pavilhão, na baixa 
temporada, a fim de tra-
zer divisas para o local.
Em função do prédio onde 
se daria o evento não pos-
suir alvará de bombeiro, a 
vistoria seria feita junta-
mente com a vistoria do 
evento, ou seja, um dia an-
tes da abertura das portas 
como é de praxe e manda 
a lei. Só para informação: 
já haviam ocorridos outros 
eventos na mesma instala-
ção, ou seja, sem alvará ne-
nhum ! No entanto, diante 
de uma manobra ardilosa, 
do capitão e do bombeiro, 
não  fizeram, como manda 
a lei, a vistoria na quinta-
feira, 26/02/2015, véspe-
ra da abertura do evento. 
Deixaram o MEGACY-
CLE funcionar até a tarde 
de sexta-feira, 27/02/2015, 
quando então vieram vis-
toriar. Solicitaram algu-
mas providências, tam-
bém de praxe , que foram 
providenciadas. Enquanto 

isso, em vez de fazerem 
nova vistoria, como man-
da o regulamento, o Capi-
tão Prolungati, que deveria 
fazer o seu papel, servir e 
proteger, levou as solicita-
ções do bombeiro pedindo 
o encerramento do evento 
ao Promotor Henrique Lu-
cas de Miranda, que por 
sua vez,  encaminhou ao 
Juiz Mateus Veloso Ro-
drigues Filho, que emitiu, 
no apagar das luzes do fó-
rum, às 19h de sexta-feira 
(27/02/2015), uma liminar 
suspendendo a continuida-
de do evento, com multa de 
R$150.000,00 por dia, em 
caso de descumprimento, 
alegando que havia riscos 
aos visitantes.  Claro que 
eles sabiam que o Prefeito 
não teria tempo de recor-
rer da decisão em tempo 
hábil. O Pavilhão estava 
sem alvará, mas apto no 
próprio dia 27/02/2015. 
No entanto, o bombeiro 
só voltou para nova visto-
ria no sábado, 28/02/2015, 
às 11h15 quando aprovou 
as solicitações de mudan-
ça, que poderiam ter sido 
aprovadas no mesmo dia. 
Não havia o que recusar! 
Afinal, ele já havia auto-
rizado eventos no mesmo 
local sem o devido laudo. 

Foi necessária a ida do 
Prefeito à São Paulo para 
que um Desembargador 
revogasse tal decisão, pois 
o Juiz, que deveria revo-
gar, não foi encontrado. 
O que foi conseguido, in-
felizmente, somente na 
manhã deste domingo, 
01/03/2015, quando já era 
tarde demais.  A MEGA-
CYCLE, em nome de to-
das as empresas que foram 
lesadas,  espera por parte 
da Prefeitura uma solução 
de forma amigável, pois, 
entendemos toda a situa-
ção. No entanto, procura-
remos salvaguardar nossos 
direitos na justiça contra a 
Prefeitura e todos os en-
volvidos, buscando, atra-
vés de nossos advogados, 
ressarcimento por todos os 
prejuízos sofridos. Afinal, 
fomos vítimas de pessoas 
sem o mínimo de escrú-
pulos. No decorrer do mês 
de março, tomaremos tam-
bém todas as medidas ju-
diciais cabíveis, bem como 
representação nos órgãos 
responsáveis, contra os 
indivíduos em questão.  
Estamos prontamente a 
disposição dos motociclis-
tas, expositores e parceiros, 
para esclarecer todas as dú-
vidas. Megacycle Eventos

Pindamonhangaba
 busca benfeitorias

para o Esporte

Comunidade pode
contribuir com o

Plano de Mobilidade
em reunião nos bairros

A Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer da Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
oferece esportes para todas 
as idades. Basta procurar 
um dos ginásios ou centros 
esportivos para se matricu-
lar e praticar atividade físi-
ca. Com o intuito de trazer 
benfeitorias para o muni-

Toda a população está 
convidada a contribuir 
com o Plano de Mobili-
dade Urbana de Pinda-
monhangaba (PMUP). Os 
trabalhos são coordenados 
pela equipe da Secretaria 
de Planejamento da Pre-
feitura. Nesta quarta-feira 
(4) a reunião participativa 
acontece no centro comu-
nitário do bairro Cidade 
Nova, e na quinta-feira (5) 
na Etec João Gomes de 

cípio, o secretário munici-
pal da pasta reuniu-se com 
o secretário de Esportes 
do Estado de São Paulo, 
Jean Madeira da Silva.
O encontro ocorreu na 
sexta-feira (27) e na oca-
sião o secretário de Juven-
tude, Esportes e Lazer de 
Pindamonhangaba acom-

Araújo. Ambas terão iní-
cio a partir das 18 horas.
As reuniões sobre Mo-
bilidade Urbana são dis-
cutidos assuntos como 
transporte de passageiros, 
transporte coletivo, tra-
vessia de pedestres, trans-
porte aéreo, hidroviário, 
trânsito, táxi, estaciona-
mento, transporte de car-
gas, rotas, ciclovia, acessi-
bilidade para cadeirantes, 
munícipes que utilizam 

panhou Silva até a Ferro-
viária, “João do Pulo” e 
Parque da Juventude. O 
secretário estadual liberou 
alguns equipamentos em 
benefício da população.
De acordo com o secretá-
rio de Pinda, Silva entre-
gou um documento para 
os representantes da Asso-
ciação Atlética Ferroviária 
e, além da agenda cita-
da acima, passou por al-
guns ginásios esportivos. 
Silva irá receber o prefei-
to de Pindamonhangaba e 
o secretário da pasta em 
seu gabinete, na capital, 
para que mais ações pos-
sam ser desenvolvidas 
no município. A Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba 
agradece a parceria com 
o Governo do Estado.

muletas, cegos, entre ou-
tros pertinentes ao direito 
de ir e vir, previsto em Lei.
A elaboração do PMUP 
é determinada pela Lei 
12.587 de 2012. O objetivo 
deste trabalho é a melhoria 
da acessibilidade e mobili-
dade das pessoas e cargas 
no território do município. 
Para compreender o que 
a legislação determina é 
recomendável a leitura 
da lei em questão, a qual 
define os mais variados 
termos, além dos seguin-
tes princípios, tais como: 
acessibilidade universal, 
desenvolvimento susten-
tável das cidades, nas di-
mensões socioeconômicas 
e ambientais; equidade no 
acesso dos cidadãos ao 
transporte público coleti-
vo; eficiência, eficácia e 
efetividade na prestação 
dos serviços de transpor-
te urbano; entre outros.

Balança comercial tem pior resultado 
em meses de fevereiro, desde 1980

Prefeitura de Taubaté e
Sindicato promovem cursos 
de panificação e confeitaria

Um déficit de US$ 2,842 
bilhões foi o que registrou 
a balança comercial brasi-
leira no mês de fevereiro, 
segundo informou nesta 
segunda-feira (2) o Minis-
tério do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio 
Exterior. Com o volume 
de importações que supe-
rou a venda externa, o re-
sultado do mês foi o pior 
da série histórica, desde 
1980 .  As exportações 
apresentaram entrada de 
US$ 12,092 bilhões con-
tra US$ 14,934 bilhões 

Em parceira inédita, a 
Prefeitura de Taubaté e o 
Sipanvap (Sindicato da 
Indústria da Panificação 
e Confeitaria da Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) 
lançam cursos profissio-
nalizantes de panificação e 
confeitaria. São 24 vagas, 
sendo 12 para panificação 
e 12 para confeitaria. A 
matrícula será na próxima 
terça-feira, 3. Os cursos 
têm certificação pelo Senai 
e serão realizados na Es-
cola do Trabalho da Jabo-
ticabeiras, unidade I, loca-
lizada na avenida Monte 
Castelo, nº 15. A unidade 
foi totalmente revitalizada 
e recebeu equipamentos 
novos, com um laborató-
rio que conta com uma pa-
nificadora completa e com 
bancadas para produção 
de confeitaria e pães, além 

em importações. O resul-
tado negativo da balança 
se deve principalmente à 
queda no setor de vendas 
externas e envolvem pra-
ticamente todas as várias 
categorias de produtos, 
seja básico, manufaturado 
e semimanufaturado. Se-
tor de autopeças, soja, açú-
car, minério de ferro e pe-
tróleo foram os destaques 
no resultado negativo. No 
ano, a balança comercial 
brasileira acumula, nos 
dois primeiros meses do 
ano, déficit de US$ 6,016 

de equipamentos de última 
geração: modeladora, di-
visora, amassadeira, cilin-
dro, carrinho de pão, forno 
elétrico, fogão e batedeira 
de bolo. Representantes 
do sindicato conhece-
ram na última quinta-fei-
ra, dia 19, as instalações 
do laboratório de pani-
ficação e confeitaria da 
Escola do Traba-
lho. INSCRIÇÕES
O critério para seleção 
dos candidatos será por 
sorteio e para o processo 
foram determinados dois 
horários diferentes: às 10h 
para quem pretende fazer 
panificação e às 15h para 
confeitaria. As inscrições 
podem ser feitas em dois 
endereços: na unidade 
Jaboticabeiras II, que fica 
na Av. Marechal Arthur da 
Costa e Silva, 1555; e na 
sede do Sindicato, loca-

bilhões, com exportações 
de US$ 25,796 bilhões 
e importações de US$ 
31,812 bilhões. No mes-
mo período do ano passa-
do, o valor chegou a US$ 
6,19 bilhões.  O número de 
dias úteis, no acumulado 
do ano, chegou a 39. No 
mesmo período de 2014, 
foram 42 dias úteis. Com 
isso, o saldo médio por dia 
útil, no acumulado do ano, 
ficou deficitário em US$ 
154,3 milhões. Em 2014, o 
resultado negativo alcan-
çou US$ 147,5 milhões.

lizada na Praça Dr. Mon-
teiro, 33, sala 2 , Centro.
 Os cursos têm como pré
-requisito a idade míni-
ma de 16 anos e o ensino 
fundamental incompleto. 
As aulas terão início no 
dia 9 de março e têm du-
ração de 3 meses. Para 
fazer a matrícula, os sor-
teados terão que apre-
sentar os seguintes docu-
mentos: comprovantes de 
endereço e de escolarida-
de, cópia do RG e CPF. 
Serviço: Cursos de Pa-
nificação e Confeitaria 
Inscrições: 3 de mar-
ço Horário: às 10h para 
panificação e às 15h 
para confeitaria. Locais: 
Escola do Trabalho Jabo-
ticabeiras II - Av. Ma-
rechal Arthur da Costa 
e Silva, 1555; e na sede 
Sindicato, Praça Dr. Mon-
teiro, 33, sala 2 , Centro.

         
Câmara Municipal De Natividade Da Serra 

Rua dos Fernandes, 251 – Centro – Natividade da Serra/SP – CEP: 12.180-000 
Fone: (12) 3677.1122 – (12) 3677.2134 – e-mail: cm-serra@uol.com.br 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 06/2015 

Contratação de empresa para a prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal – SMP, com 
fornecimento de linhas com aparelhos entre outros para Câmara Municipal de Natividade da Serra/SP. 

Contratante: Câmara Municipal de Natividade da Serra/SP 

CNPJ sob o nº 02.114.658/0001-50 

Contratada: Telefônica Brasil S.A. (VIVO) 

CNPJ sob o nº 02.558.157/0001-62 

Prazo de Duração: 12 (doze) meses 

Início: 04 de março de 2015         /         Término: 04 de março de 2016 

Valor Total: R$ 7.567,20 (sete mil quinhentos e sessenta e sete reais e vinte centavos) 
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Prefeitura de Taubaté 
forma 1ª turma de

Bombeiros Municipais

A Prefeitura de Taubaté 
formou a primeira turma 
de Bombeiros Municipais, 
composta por 13 homens 
que passaram por capacita-
ção e treinamento militar. 
A cerimônia aconteceu na 
sede do Corpo de Bombei-
ros do Jardim Ana Emília. 
Os homens são servidores 
da administração e inscre-
veram-se em um processo 
de recrutamento interno 

para participar do curso 
de formação, que durou 
seis meses, no quartel do 
Corpo de Bombeiros de 
Franco da Rocha.  A for-
mação é semelhante com 
a dos militares de carreira.  
Agora, a Prefeitura estu-
da um projeto de lei para 
regulamentação do cargo 
recém-criado. Durante o 
evento, o Corpo de Bom-
beiros recebeu do Gover-

no do Estado, três viaturas, 
sendo dois veículos para 
resgate e um caminhão 
adaptado para o combate 
de incêndios (adaptação 
feita pela administração 
municipal).  A Prefeitu-
ra ainda está construindo 
uma nova base para a cor-
poração no Quiririm, que 
ficará anexo ao prédio 
do SAMU, que também 
está em fase de obras.

Alckmin vem ao Vale
e anuncia recuperação 

da SP-62 e rodovia
dos Tropeiros

Geraldo Alckmin (PSDB), 
governador de São Paulo, 
esteve nesta sexta-feira no 
Vale do Paraíba onde cum-
priu extensa agenda de 
inaugurações. De manhã, 
Alckmin visitou Taubaté 
onde anunciou recursos 
para o Hospital Universi-
tário (HU) e Hospital Re-
gional (HR).  Foram en-
tregues 10 novos leitos de 
ortopedia para o Hospital 
Universitário, que passa-
rá a contar com 22 leitos 
especializados. O investi-
mento é de R$ 1,2 milhão. 
O HU também receberá 
em breve 14 leitos de psi-
quiatria e mais quatro lei-
tos de UTI adulto. O Hos-
pital Regional do Vale do 
Paraíba, por sua vez, rece-
beu do Estado 12 novas ca-
deiras de hemodiálise que 
se somarão às 25 já exis-

tentes, totalizando R$ 2,5 
milhões em investimentos. 
Para o HR estão previstos 
ainda 44 novos leitos de 
oncologia. Em Pindamo-
nhangaba, o governador 
do Estado inaugurou a du-
plicação da Rodovia Ma-
noel César Ribeiro (SPA-
092/60). A avenida de 4,6 
km liga o centro de Pinda 
à Via Dutra passando pela 
região leste e agora conta 
com pista duplicada, ci-
clovias e dispositivos de 
acesso aos bairros. São 
dois benefícios: primeiro é 
evitar acidentes. Ciclovia 
separa bicicletas, canteiro 
evita choque frontal, então 
evita muito o acidente”, 
disse Alckmin. Segundo o 
governador, estão licitadas 
as obras para a duplicação 
da SP-62 em três lotes, no 
trecho Caçapava/Taubaté, 

Pinda-Roseira-Aparecida 
e Guaratinguetá Lorena. 
“Nós vamos recuperar toda 
a antiga Rio-SP. E para o 
Vale Histórico, outra boa 
notícia: em abril nós va-
mos começar  as obras da 
Rodovia dos Tropeiros”, 
revelou. Outro anúncio 
importante é a conclusão 
do asfaltamento da estrada 
Pinda-Lagoinha.”Nós já 
autorizamos Pinda-Lagoi-
nha (asfaltamento).  Al-
ckmin também anunciou 
investimentos de R$ 5,4 
milhões para a construção 
do novo prédio do 2º Dis-
trito Policial, de Moreira 
César. De Pindamonhan-
gaba, o governador de São 
Paulo rumou até Potim, 
onde encerrou sua visita 
ao Vale com a entrega de 
38 viaturas para a Polícia 
Civil operar na região.

Prefeitura de Taubaté informa 
mudanças do Balcão de

Empregos e outros serviços

Devido à interdição emer-
gencial da Rodoviária de 
Taubaté, ocorrida no últi-

mo dia 21, alguns servi-
ços passarão a atender a 
partir desta segunda-fei-

ra, 2, no piso térreo do 
prédio da CTI.  Entre os 
serviços estão: Balcão de 
Empregos, PAT (Posto de 
Atendimento ao Traba-
lhador), Banco do Povo, 
Ministério do Trabalho e 
Ouvidoria Geral. O pré-
dio fica na praça Felix 
Guisard, nº 11, Centro. 
O atendimento será rea-
lizado de segunda a sex-
ta-feira, das 08 às 17h. 
Mais informações pelo 
telefone: 12 3621-6043.

Receita começa a receber 
amanhã declarações do

Imposto de Renda de 2015
O prazo para entrega da 
declaração do Imposto de 
Renda Pessoa Física 2015 
começa amanhã (2) e ter-
mina no dia 30 de abril. 
As pessoas que entregam 
a declaração no início do 
prazo têm prioridade para 
receber a restituição, caso 
não preencha a declaração 
com erros ou omissões. Na 
mesma siutção estão in-
cluídas pessoas com mais 
de 60 anos, portadoras de 
moléstia grave ou com de-
ficiência física ou mental. 
Este ano, cerca de 27,5 
milhões de contribuintes 
devem prestar contas ao 
Fisco. A multa por atra-
so de entrega será de 1% 
ao mês-calendário, até 
20%. O valor mínimo é 
R$165,74. Um passo a 
passo com cada etapa da 
entrega está disponível na 
página da Receita. A de-
claração poderá ser pre-
enchida no próprio com-
putador, com a utilização 
do programa gerador, ou 
em dispositivos móveis, 

como tablets ou smartpho-
nes utilizando o aplicativo 
m-IRPF ou diretamente 
no site da Receita Federal, 
por meio do Centro Vir-
tual de Atendimento (e-
CAC). Neste último caso, 
haverá necessidade de 
uma certificação digital. 
O contribuinte poderá sal-
var ou compartilhar dos 
computadores da Receita 
Federal informações on-
line do programa gerador 
da declaração do Imposto 
de Renda Pessoa Física 
(IRPF) para usar em diver-
sos dispositivos e não ape-
nas no adotado para preen-
chimento do documento. 
Isto facilitará a vida do 
usuário, que poderá usar a 
chamada computação em 
nuvem (acesso a computa-
dor remoto). Será possível 
começar o preenchimento 
utilizando uma forma e 
continuar em outra, sem-
pre salvando as informa-
ções online. O contribuin-
te que optar pela instalação 
do programa gerador do 

Imposto de Renda terá de 
aguardar até 2 de março, a 
partir das 8h, para fazer o 
download . “A partir des-
te horário, quem baixar o 
programa poderá transmi-
tir a declaração”, confor-
me informou o supervisor 
nacional do Imposto de 
Renda, Joaquim Adir. En-
tre os obrigados a decla-
rar estão os contribuintes 
que receberam, em 2014, 
rendimentos tributáveis 
superiores a R$ 26.816,55 
ou rendimentos isentos – 
não tributáveis ou tribu-
tados somente na fonte –, 
cuja soma seja superior a 
R$ 40 mil. Também deve 
declarar quem recebeu, 
em qualquer mês, ganho 
de capital na alienação de 
bens ou direitos sujeito 
à incidência de imposto, 
realizou operações em 
bolsas de valores, de mer-
cadorias e futuros, aufe-
riu ganhos e tem bens ou
propriedade rurais de 
acordo com valores es-
tabelecidos pela Receita.


