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A GAzetA dos Municípios

Começou nesta semana em 
todo o país a primeira eta-
pa da 11ª Olimpíada Bra-
sileira de Matemática das 
Escolas Públicas (Obmep). 
Na 11ª edição, a Obmep 
bateu recorde de inscrição,
 com 47.582 escolas inscri-
tas, de 5.538 cidades, o que 
corresponde a 99,48% dos 
municípios do país. A esti-
mativa é que 17,9 milhões 
de estudantes participem.
Voltada para estudantes 
dos ensinos fundamen-
tal e médio, a atividade é 

desenvolvida para estimu-
lar e promover o estudo 
da matemática e revelar 
talentos da área. A com-
petição foi criada há 10 
anos pelo Instituto Nacio-
nal de Matemática Pura e 
Aplicada (Inpa),
e é formada por duas fa-
ses. Uma primeira traz em 
20 questões objetivas de 
múltipla escolha e que são 
aplicadaspelas próprias es-
colas inscritas. Os melho-
res avaliados na primeira  
fase seguem em frente e 

disputam a segunda fase .
A segunda fase está mar-
cada para o dia 12 de 
setembro com a partipa-
ção de pelo menos 5% 
dos alunos com melhor 
pontuação, seleciona-
dos na primeira  fase.
As provas são feitas em 
centros regionais e com-
postas de seis questões 
dissertativas, onde devem 
ser expostos os cálculos 
e raciocínio utilizados.
Serão premiados 6.500 
alunos, dos quais 500 
com medalhas de ouro,
1.500 de pra-
ta e 4.500 de bronze, 
além de cerca de 46.200 
com menções honro-
sas. Também integram 
as premiações professo-
res, escolas e secretarias 
de educação de muni-
cípios que se destacam 
em virtude do desem-
penho dos alunos.
A divulgação dos resulta-
dos da Obmep acontecerá 
no dia 27 de novembro. 

Começa em todo o país a 
Olímpiada de Matemática 

das Escolas Públicas

A Fazenda Nova Goku-
la, em Pindamonhangaba, 
organizou uma programa-
ção especial para o feria-
do de Corpus Christi, en-
tre os dias 4 e 7 de junho.
Será realizado um 
workshop intitulado “A 
Yoga do Bhagavad- Gita”, 
nos dias 5 e 6 de junho 
as 10h às 12h e das 15h 
às 17h. O workshop será 
comandado por Guru Se-
vananda Das e irá abordar 
temas como Introdução 
ao Gita + Karma, destino 
e livre-arbítrio + Yoga no 
Bhagavad-gita + Alquimia 
Espiritual: transforman-
do nossas posses, ativi-
dades e relacionamentos.
O custo do workshop é 
de R$ 70 (individual) e 

R$ 120 (casal). A carga 
horária é de 10 horas e 
as vagas são limitadas.
Outras atividades agen-
dadas são visitação 
guiada pela fazenda, ca-
minhadas ecológicas,
Birdwatching na área 
de soltura e monito-
ramento de Animais, 
cerimônia de fogo,
memorial de Pra-
bhupada, terapias, 
Para mais informações 
sobre preços e inscrições, 
basta enviar um email para 
comunicacao@novagoku-
la.com.br ou faleconos-
co@novagokula.com,br, e 
pela página no facebook.
Além da atividades pagas, 
haverá também a progra-
mação diária do templo 

que segue das 4h30 às 
20h, totalmente gratuí-
ta. Veja a programação:
4:30h Cerimônia Man-
gala (canto de mantras)
7:30h Cerimônia Go-
vinda e homenagem 
ao Mestre Espiritual
8:00h Aula de Fi-
losofia Védica
12:00h Cerimônia para 
oferenda de elementos 
auspiciosos a Krishna
16:00h Cerimônia para 
oferenda de elementos 
auspiciosos a Krishna
18:00h Cerimônia Goura 
Arati (canto de mantras)
18:30h Aula de Filosofia: A 
escritura “Bhagavad-Gita”
20:00h Cerimônia fi-
nal do dia com oferen-
das e canto de mantra 

Nova Gokula  em Pinda 
realiza programação 
especial no feriado

04 de
junho
quinta-feira

05 de
junho
sexta-feira

06 de
junho

sábado

07 de
junho
domingo

08 de
junho

segunda-feira

10h00 às 22h00 - FEITUR
10h00 às 21h00 - Exposição de Telas
    (salão nobre da Fundação Cultural)
20h00 - Festival da Viola Caipira
                         (Praça da Matriz)

18h00 às 22h00 - FEITUR
20h30 -  Cerimônia de Abertura
da 18ª FEITUR - Feira de Turismo
          ‘’ José Benedicto Vilhena’’
20h00 - Festival da Viola Caipira
          

09h00 - Festival de Futebol Rio/SP
                 (Estádio Amador Celeste)
10h00 às 24h00 -  FEITUR
10h00 às 16h00 - Brincadeiras
 Tradicionais (quintal da Fundação)

10h00 às 21h00 -  Exposição de Telas
            (salão nobre da Fundação Cultural)
20h00 -  Festival da Viola Caipira
                           (Praça da Matriz)

10h00 às 22h00 - FEITUR
10h00 às 16h00 - Brincadeiras
 Tradicionais (quintal da Fundação)

10h00 - Festival da Viola Caipira
                            (Praça da Matriz)
10h00 às 21h00 -  Exposição de Telas
          (salão nobre da Fundação Cultural)
20h00 - Festival da Viola Caipira
                           (Praça da Matriz)

09 de
junho
Terça-feira

10 de
junho
quarta-feira

11 de
junho
quinta-feira

12 de
junho
sexta-feira

13 de
junho

sábado

14 de
junho

domingo

18h00 às 22h00 - FEITUR
10h00 às 21h00 Exposição de Telas
         (salão nobre da Fundação Cultural)
10h00 às 17h00 Exposição ‘’Casarões’’
                                (Centro de Memória)
20h00 - Festival da Viola Caipira
                         (Praça da Matriz)

18h00 às 22h00 - FEITUR
10h00 às 21h00 - Exposição de Telas
         (salão nobre da Fundação Cultural)
10h00 às 17h00 -  Exposição ‘’Casarões’’
                                (Centro de Memória)
20h00 - Festival da Viola Caipira
                         (Praça da Matriz)
20h30 - Show com Anjos de Judá
                      (Largo do Mercado) 

18h00 às 22h00 -  FEITUR
10h00 às 21h00 -  Exposição de Telas
     (salão nobre da Fundação Cultural)
10h00 às 17h00 -  Exposição ‘’Casarões’’
                               (Centro de Memória)
19h00 - Big Show
             (Largo do Mecado)
20h00 - Festival da Viola Caipira
                        (Praça da Matriz)

18h00 às 24h00 - FEITUR
10h00 às 21h00 - Exposição de Telas
    (salão nobre da Fundação Cultural)
10h00 às 17h00 - Exposição ‘’Casarões’’
                               (Centro de Memória)
17h00 - Festival de Jogos de Mesa
                          (Quadra de Esportes)
20h00 - Festival da Viola Caipira  
                         (Praça da Matriz)
21h00 - Corte do Bolo de aniversário com                                     
              Apresentação da Banda Marcial
              de Paraibuna (Praça da Matriz)
22h00 - Show com Cecília Militão e Banda
             Palace (Largo do Mercado)
            

08h00 -  Corrida pedestre 7km
                   (Estádio Municipal)
10h00 às 24h00 - FEITUR
10h00 às 16h00 - Brincadeiras Tradicionais
                                  (quintal da Fundação)
10h00 - Festival da Viola Caipira
                         (Praça da Matriz)
10h00 às 21h00 - Exposição de Telas
    (salão nobre da Fundação Cultural)
10h00 às17h00 - Exposição ‘’Casarões’’
                                Centro de Memória
12h00 às 17h00 - Encontro com o 
                           Moto Clube Abutres
                           (Largo do Mercado)
13h00 -  Final do Campeonato Regional 
              de Futebol Feminino
               (Estádio Municipal)
18h00 - Campeonato Paulista de Futsal 
                           (Quadra do Bela Vista)
20h00 -  Festival da Viola Caipira
                             (Praça da Matriz)
20h30 - Show com Lúcio Neves 
                   (Largo do Mercado) 
23h00 - Show com Gustavo Mioto
                       (Largo do Mercado) 

09h00 - Festival de Malha e Bocha
 (Cancha próximo a quadra de Esportes)           
08h00 às 21h00 - FEITUR
10h00 - Festival da Viola Caipira
                        (Praça da Matriz)
10h00 -  Apresentação de Moçambique
                                   (Praça da Matriz)
10h00 às 21h00 -  Exposição de Telas
    (salão nobre da Fundação Cultural)
10h00 às17h00 - Exposição ‘‘Casarões’’
                              (Centro de Memória)
11h00 - Cavalaria de Santo Antonio
              (Concentração no Bosque)
13h00 -  Mostra Estudantil de Artes
           (Praça do Largo do Mercado)
20h00 -  Festival da Viola Caipira
                           (Praça da Matriz)
20h30 - Show com Inimigos da Hp
              (Largo do Mercado)
                                    

Venha participar

das comemorações

dos 349 anos
de Paraibuna

99

18h00 às 22h00 -  FEITUR
10h00 às 21h00 - Exposição de Telas
           (salão nobre da Fundação Cultural)
 20h00 - Festival da Viola Caipira
                             (Praça da Matriz)

Apoio:
Conforme  acordo com Ministério

 Público, e as Polícias Militar e Civil,

 dias 10,11 e 14  de junho

o som encerrará a 0h00,

12 e 13 a 01h00.
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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 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.

EXPEDIENTE

A presidenta Dilma Rou-
sseff sancionou com dois 
vetos a Lei das Domés-
ticas. Com os vetos não 
haverá à possibilidade de 
estender o regime de horas 
previsto na lei, de 12 ho-
ras trabalhadas por 36 de 
descanso, para os trabalha-
dores de outras categorias, 
como os vigilantes. Nem 
poderá ser motivo para 
demissão por justa causa, 
a de violação de fato ou 
circunstância íntima do 
empregador ou da família.
Com a sanção o governo 
terá apenas 120 dias para 
regulamentação do Sim-
ples Doméstico, que será 
p sistema que unificará os 
pagamentos desses novos 
benefícios aos domésti-
cos, pelos empregadores. 
“Alerto que o registro dos 
trabalhadores domésticos é 
obrigatório e a não adequa-
ção pode representar mul-
ta de R$ 402,53 (378,28 
UFIR´S), por funcionário 
não registrado”, alerta o 
diretor executivo da Con-
firp Consultoria Contá-
bil, Richard Domingos.
A preocupação é grande, 
porque é pequeno o número 
de empregadores que estão 
se ajustando a essa nova 
realidade, o que ocasiona 
um grande risco trabalhista 
e financeiro. Para esclare-
cer os principais pontos, 
a área trabalhista da Con-
firp, respondeu as princi-
pais dúvidas sobre o tema:
O que foi sancionado:
O pagamento do INSS 
por parte do empregador 
fica definido como 8% 
em relação ao salário. Já 
para o trabalhador paga-
rá de 8% a 11%, de acor-
do com a faixa salarial.
As férias serão de 30 dias 
remunerados, tendo o tra-
balhador que pagar um 
terço a mais que o salário 
normal, também haverá 
o direito a licença-ma-
ternidade de 120 dias.
Passa a ser obrigatório o 
recolhimento de 8% de 
FGTS pelo empregador. 
Tendo que ser efetuado o 
pagamento de multa dos 
40% de FGTS nas de-
missões sem justa causa. 
Em caso de justa cau-
sa, não há esse direito.
Durante o mês, as primei-
ras 40 horas extras deverão 
ser repassadas em dinheiro 
para o trabalhador domés-
tico, após essa a compen-
sação deverão ser com fol-
gas ou redução da jornada.
O trabalho noturno deverá 
ser ter a redução de 7 mi-
nutos e 30 segundos por 
hora, assim a hora notur-
na será de 52,5 minutos, 
e também deverá ocorrer 
um aumento de remunera-
ção de 20% nesses casos.
O trabalhador tam-
bém terá direito a se-
g u r o - d e s e m p r e g o , 
salário-família, auxí-
lio-creche e seguro con-
tra acidente de trabalho.
Veja outros pontos re-
ferentes ao tema:
Quem precisa registrar 
o empregado doméstico
A pessoa física que contra-
tar trabalhador para presta-
ção de serviço em sua resi-

dência de forma contínua e 
de finalidade não lucrativa 
à pessoa ou família, será 
configurado “emprega-
dor doméstico” e por sua 
vez, deverá registrar seu 
empregado, uma vez que 
prestado o serviço de for-
ma contínua a este mesmo 
empregador configurará 
o vínculo empregatício.
Passo-a-passo para 
fazer o registro
É orientado que seja cele-
brado o contrato de traba-
lho, podendo o empregador 
inclusive optar pelo contra-
to de experiência que terá 
validade máxima de 90 
(noventa) dias, para ava-
liar o seu contratado. Neste 
contrato deverá constar os 
dados do empregador do-
méstico (nome completo, 
CPF e endereço), do em-
pregado doméstico(nome 
completo, CTPS/Série, 
endereço, função, data de 
admissão, horário de traba-
lho, não pode ser superior 
a 8 (oito) horas diárias e 44 
(quarenta e quatro horas) 
semanais, dias de traba-
lho de trabalho e salário). 
Além do contrato, é obriga-
tório o registro na Carteira 
de Trabalho e Previdência 
Social - CTPS, desde o 
primeiro dia de trabalho, 
mesmo que esteja no perí-
odo de experiência, infor-
mando na página “contra-
to de trabalho” os dados 
do empregadordoméstico 
(patrão), data de admissão, 
função, valor e forma de 
pagamento (mensal/hora), 
cabendo ao patrão ao fi-
nal do preenchimento opor 
sua assinatura na CTPS e 
devolve-la ao empregado 
doméstico no prazo de 48 
horas. Havendo contrato 
de experiência, na página 
de anotações gerais deve-
ra constar esta informa-
ção, informando ainda o 
prazo final da experiência.
Também é necessário ob-
ter o número do NIT (Nú-
mero de Identificação do 
Trabalhador) ou PIS para 
que seja possível o reco-
lhimento do INSS des-
te empregadodoméstico. 
Não tendo nenhuma destas 
inscrições, o empregado 
doméstico poderá cadas-
trar-se pelo site da Pre-
vidência Social - www.
mpas.gov.br, pelo telefo-
ne 135 ou em uma Agên-
cia da Previdência Social. 
Punição para 
quem não registrar
Os empregadores domés-
ticos terão a possibilidade 
de pagamento de multa 
em caso de infração, essas 
equiparam-se as previstas 
na CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho). Assim, 
quem não registrar em car-
teira a contratação terá de 
pagar multa de R$ 402,53 
(378,28 UFIR´S), por 
funcionário não registra-
do. A justiça do trabalho, 
poderá dobrar o valor da 
multa julgando o grau de 
omissão do empregador,
como no caso a falta de 
anotações relevantes, tais 
como Data de Admissão 
e Remuneração na CTPS 
do empregado. A eleva-
ção da multa, no entanto, 

poderá ser reduzida caso 
o empregador reconheça 
voluntariamente o tempo 
de serviço e regularize a 
situação do seu empre-
gado - uma forma de es-
timular a formalização. 
Obrigações do empre-
gador com o registro
· Preencher devidamente 
os recibos de pagamen-
to dos salários, inclusi-
ve adiantamentos, sejam 
mensais ou semanais, so-
licitando assinatura do(a) 
empregado(a) no ato do pa-
gamento, o qual deverá ser 
feito, o mais tardar, até o 5º 
dia útil do mês subsequen-
te ao vencido (artigo 459, 
§ 1º, CLT). Quando a ad-
missão ocorrer no curso do 
mês, efetua-se o pagamen-
to proporcional aos dias 
trabalhados, no prazo re-
ferido, tomando-se os me-
ses seguintes por inteiro.
· O pagamento do salário 
deve ser feito, em dia útil 
e no local do trabalho, em 
dinheiro ou mediante de-
pósito em conta bancária, 
em estabelecimento pró-
ximo ao local do trabalho 
(artigos 465, 463, e 464, 
parágrafo único, da CLT).
· Preencher devida-
mente os recibos refe-
rentes ao pagamento 
de fériase 13º salário.
· Fornecer ao(à) empre-
gado(a) via do recolhi-
mento mensal do INSS.
Aumento de cus-
tos para empregadores
Ao mesmo tempo em que 
se torna um benefício ao 
empregado doméstico se 
torna um ônus para os pa-
trões, pois o FGTS ,que 
hoje é opcional, se tornará 
obrigatório, fazendo com 
que todos os patrões pas-
sem a recolher a alíquota 
de 8% (oito por cento) so-
bre o salário do doméstico, 
inclusive se houver hora 
extra e o adicional noturno 
pago ao seu empregado, 
além do pagamento do se-
guro acidente doméstico.
Para facilitar a vida 
dos empregadores
A necessidade de registros 
de empregados domésticos 
certamente trarão dificul-
dades para empregadores, 
o que aumentará com o 
eSocial - é um projeto do 
governo federal que vai 
unificar o envio de infor-
mações pelo emprega-
dor em relação aos seus 
empregados. Com isso, 
para muito empregadores 
será interessante a tercei-
rização desses serviços, 
tendo diversos serviços 
no mercado que buscam 
facilitar esse registro.
Exemplo é o Confirp em 
Casa, que supri toda a 
esta demanda gerada pela 
PEC das Domésticas, 
bem como para atende 
aos requisitos do e Social. 
Isso porque a lei traz uma 
série de dificuldades para 
os contratantes, sendo 
necessário o constante 
acompanhamento às mo-
dificações que estão ocor-
rendo, sob pena de ficarem 
expostos a penalidades e 
contingencias trabalhis-
tas e é isso que o Con-
firp em Casa possibilita.

Sancionada com vetos 
Lei das Domésticas

A Prefeitura de Taubaté 
está com inscrições aber-
tas para a 13ª Mostra de 
Teatro até o dia 17 de ju-
nho. O evento vai aconte-
cer de 15 a 26 de julho e 
tem como objetivo apoiar 
e incentivar os grupos da 
classe teatral da cidade, va-
lorizando as artes cênicas 
e seus artistas, abrindo es-
paço para mostrarem seus 
trabalhos. O edital com-
pleto com a ficha de ins-
crição está disponível no 
site www.taubate.sp.gov.
br. A inscrição é gratui-
ta e deve ser realizada no 
Teatro Metrópole, que fica 
na Rua Duque de Caxias, 
312, Centro, das 09h às 
12h e das 14h às 18h. Mais 
informações pelo telefone: 
(12) 3624-8695, ou via 
e-mail teatrometropole@
taubate.sp.gov.br. Podem 
participar apenas grupos e 
companhias de teatro inde-
pendentes, profissionais e 
amadoras de Taubaté. Será 
aceito apenas um trabalho 
por grupo e não pode ter 
sido apresentado em edi-
ções anteriores do evento. 
Serão aceitas inscrições 
nas seguintes categorias: 
Teatro Adulto, Infanto-ju-
venil e Infantil; Teatro de 
Rua, Teatro Mambembe; 
Teatro de Fantoche, Bone-
cos ou Marionetes. Serão 
escolhidas 15 companhias, 
incluindo todas as cate-
gorias e caso os inscritos 
ultrapassem este número 
haverá uma seleção entre 
o material recebido. Cada 

grupo ou companhia parti-
cipante receberá cachê de 
participação de R$ 1.300, 
sujeito aos descontos le-
gais. No ato da inscrição 
os interessados deverão 
apresentar num único en-
velope tamanho ofício, la-
crado, identificado com o 
nome do grupo, nome da 
peça e a categoria inscrita, 
os seguintes documentos:
- Ficha de inscrição pre-
enchida com letra legível;
- 01 (uma) cópia, legível, 
autenticada, de cada um 
dos seguintes documen-
tos: RG, CPF, PIS/PASEP, 
Certidão Negativa de Dé-
bitos Municipais, Certidão 
Negativa de Débitos do 
INSS e comprovante de 
endereço do responsável 
pelo Grupo/Cia, em nome 
do qual será efetuado o pa-
gamento do cachê de par-
ticipação na Mostra. To-
dos os documentos devem 
ser cópias autenticadas. 
O responsável não pode 
fazer parte do quadro de 
funcionários da Prefeitura 
Municipal de Taubaté; - 01 
(uma) cópia, em formato 
A4, legível, do texto da 
peça inscrita; - 02 (duas) 
fotos de cena do espetácu-
lo com resolução de 300 
dpi em mídia digital CD 
ou DVD para ser incluída 
no material de divulgação 
e acervo da Mostra. Não 
serão aceitas imagens tra-
tadas que modifiquem o 
original ou ilustrações;
- Autorização de uso de 
imagem e permissão de 

divulgação das fotos rece-
bidas no ato da inscrição;
-01 (um) DVD com ví-
deo da apresentação, 
na íntegra, do espe-
táculo ou do ensaio;
- Autorização do autor da 
peça ou da SBAT, com 
validade, pelo menos, 
até o dia da apresentação 
na Mostra; Informações 
sobre direitos autorais 
pelo site da Sociedade 
Brasileira de Autores – 
SBAT, www.casadoau-
torbrasileiro.com.br/sbat.
- Relação da trilha musical 
- nome da música, nome 
do(s) compositor(es) e 
tempo em segundos/minu-
tos que será usada na peça, 
para cálculo do ECAD.
-Sinopse do espetáculo, 
no máximo com 10 linhas.
-Mapa de iluminação 
com os detalhes técnicos 
conforme equipamen-
tos disponíveis no mapa 
de palco e luz do Teatro 
Metrópole. Este item é 
exigido apenas para as 
Categorias – Adulto, In-
fanto Juvenil e Infantil.
- Autorização dos pais ou 
responsável legal para me-
nores de idade participan-
tes do espetáculo inscrito;
- Histórico do grupo, 
acompanhado de materiais 
que comprovem sua exis-
tência há mais de um ano 
– matérias de jornal, carta-
zes, folhetos, programas e 
panfletos. A Mostra – Para 
a mostra que vai acontecer 
de 15 a 26 de julho, o in-
gresso das apresentações 
de teatro adulto, infanto-
juvenil e infantil, no Tea-
tro Metrópole, será solidá-
rio e trocado na bilheteria 
por 01 quilo de sabão em 
pó, que será revertido ao 
FUSSTA (Fundo Social de 
Solidariedade de Tauba-
té). Já as apresentações 
de Teatro de Rua, Teatro 
Mambembe, Teatro de 
Fantoche, Bonecos ou Ma-
rionetes serão realizadas 
na Praça Dom Epaminon-
das totalmente gratuitas.

Prefeitura de Taubaté
abre inscrições

para a 13ª Mostra
de Teatro
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AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de licitação na 
modalidade Pregão Presencial N°030/2015 - Edital Nº038/2015 – Proc. Adm. N°122/2015. Objeto: 
Prestação de Serviço de Realização de Festa Agropecuária, Exposição e Torneio Leiteiro. Data da 
realização: 17/06/2015 às 09:30hs. início do credenciamento. Local da realização: Prefeitura Mu-
nicipal, Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. Edital na íntegra poderá 
ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.saoluizdoparaitinga.
sp.gov.br.

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - PROC. ADMIN. Nº146/2015 - TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº004/2015 - Objeto: OBRA DE CALÇAMENTO DE ESTRADAS E VIAS PARA ACESSO 
A PONTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA – BAIRRO DO 
ORRIS - A Comissão Permanente De Licitação, designada pela Portaria nº 45/2015, através de seu 
Presidente, torna público e para conhecimento e intimação dos licitantes que, no dia 26/05/2015 foi 
interposto recurso pela empresa Concrevale Ind. e Com. Ltda. contra sua inabilitação, ficando aberto 
o prazo de 05 dias úteis para impugnações ao recurso da empresa inabilitada,conforme estabelecido 
no § 3º do Art. 109 da Lei 8.666/93.
São Luiz do Paraitinga, 02 de junho de 2015 - Claudney Marcio da Silva - Presidente da Comissão 
de Licitação

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS - PROCESSO ADMIN. 
Nº024/2015 - CONCORRENCIA PÚBLICA Nº001/2015 - A Comissão Permanente 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 29/05/2015, às 14:00 horas, após o exame 
da proposta apresentada no pleito e adotado o critério de julgamento prescrito no Edital, chegou-se 
ao seguinte resultado classificatório: 1º COLOCADO: Eletrolex Engenharia Ltda., com o valor total 
ofertado na ordem de R$ 1.509.520,70. Os envelopes dos proponentes inabilitados se encontram 
disponíveis para retirada no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, sito a Praça Dr. Oswaldo 
Cruz nº 03, Centro, São Luiz do Paraitinga / SP, em horário comercial. São Luiz do Paraitinga, 02 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.

ARRAIÁ CHI PUL PUL
DIAS 05, 06 E 13 DE JUNHO – MERCADO 
MUNICIPAL

O Arraiá Chi Pul Pul nasce em 1997 com o obje-
tivo de resgatar as tradicionais festas juninas da 
cidade e divulgar a cultura caipira, fortemente 
arraigada na identidade local. O nome do evento 
é uma tentativa de reproduzir o som do “foguete 
de vara”, tradicional em festas religiosas, pois 
tem a simbologia de espantar maus espíritos e 
deixar o ambiente propício para as comemora-
ções. Esse evento compreende diversas ativi-
dades culturais, entre elas comidas típicas, ar-
rasta-pé, casamento caipira, bonecões gigantes, 
Festival de Música Junina, Concurso de Quadri-
lhas, realização e apresentação de brincadeiras 
e danças típicas, tais como: Correio Elegante, 
Dança do Sabão e Dança do Caranguejo.

FESTIVAL DE MÚSICA JUNINA
Já o Festival de Música Junina surge com o 
intuito de fomentar, preservar e divulgar essa 
tradicional musicalidade regional brasileira en-
contrada em todas as festas juninas espalhadas 
pelo país, que é composta por diversas vertentes 
como: baião, forró, xote, valsa, marcha, entre 
outros. Uma das grandes atrações do festival está 
na sua irreverente premiação: um bezerro para o 
primeiro lugar, uma leitoa para o segundo lugar, 
um pato para o terceiro lugar, um frango para o 
quarto lugar, um ovo para o quinto lugar e uma 
pena para o sexto lugar. Atualmente, o Arraiá do 
Chi Pul Pul é realizado no Mercado Municipal 
de São Luiz do Paraitinga, o qual é todo decora-
do com os tradicionais balões e bandeirolas que 
fazem reverência aos três Santos típicos da festa: 
São João, São Pedro e Santo Antônio.

PROGRAMAÇÃO
DIA 05, SEXTA
19h30 – Cortejo Caipira com a Corporação Mu-

ARRAIÁ CHI PUL PUL em 
São Luiz do Paraitinga

sical São Luís de Tolosa
(Concentração: Praça Dr. Oswaldo Cruz)
20h30 – Danças: Do Caranguejo, Do Sabão
21h30 – 1ª Eliminatória do 19° Festival de Mú-
sica Junina
23h00 – Tania Moradei, Kabé Pinheiro e Jusce-
lino Queiroz 

22h30 – Show  Pedrinho Sertanejo - *Palco Ex-
terno “Rancho Caipira”

DIA 06, SÁBADO
19h00 – Cortejo Caipira com a Corporação Mu-
sical São Luís de Tolosa
19h30 – Teatro “A Condessa e o Bandoleiro”
20h30 – Danças: Do Caranguejo, Do Sabão
21h30 – 2ª Eliminatória do 19° Festival de Mú-
sica Junina
23h00 – Show Trio Esperança

22h30 – Show  Saturno e Banda Arizona - *Pal-
co Externo “Rancho Caipira”

DIA 13, SÁBADO
14h00 – Cortejo Caipira para apresentação das 
Escolas da Rede Municipal de Ensino, animação 
Charanga do Quadô.
14h30 – Apresentação da quadrilha – EMEI 
João Batista Cardoso
14h45 – Apresentação da quadrilha – EMEF Co-
ronel Domingues de Castro
15h00 – 7º Concurso de Quadrilha das Escolas 
da Rede Municipal de Ensino
19h00 – Cortejo Caipira com a Corporação Mu-
sical São Luís de Tolosa
19h30 – Show com Grupo Raízes
Danças: Catira, Sabão e Caranguejo
21h00 – Final do Festival de Música Junina
23h00 – Show LANÇAMENTO DO CD “ CÉU 
DE LAMPARINA” 

22h30 – Show  Loro e Lucas - *Palco Externo 
“Rancho Caipira”

A CCR NovaDutra inicia, esta semana, a cam-
panha de alerta e orientação sobre o período de 
ocorrências de neblina na via Dutra. A campa-
nha engloba a distribuição de 50 mil folhetos nas 
praças de pedágio, veiculação de dicas de segu-
rança na CCRFM 107,5 e afixação de faixas ao 
longo da rodovia, orientando os motoristas sobre 
como se comportar caso realize sua viagem sob 
neblina.
Neste período do ano, a incidência de neblina 
aumenta, principalmente durante a madrugada e 
nas primeiras horas da manhã. “A neblina, as-
sim como outros fenômenos naturais, exige mais 
cautela do motorista. A missão da CCR NovaDu-
tra é proporcionar uma viagem segura ao usuário 
e isto inclui oferecer o máximo de informações 
e dicas para uma direção consciente”, afirma o 
gestor de Atendimento da CCR NovaDutra no 
trecho São Paulo, Marcos Brunelli.
A CCR NovaDutra orienta os motoristas a seguir 
algumas dicas para evitar acidentes:
- Reduzir gradualmente a velocidade;
- Manter distância segura do veículo à frente;
- Acender o farol baixo e nunca utilizar o farol 
alto;
- Nunca parar na pista. Evitar parar no acosta-
mento. Se precisar estacionar, parar fora da ro-
dovia;
- Caso persista a forte neblina, o usuário não 
deve prosseguir viagem, parando em um posto 
de serviços, e nunca na rodovia;
- Nunca acionar o pisca-alerta com o veículo em 
movimento. Os motoristas que vêm atrás podem 

CCR NovaDutra realiza  
campanha de alerta à neblina

pensar que o seu veículo parou na pista;
- Atenção às mensagens dos Painéis de Mensa-
gens Variáveis (PMVs) espalhados ao longo da 
rodovia.
Saiba quais são os trechos com maior incidência 
de neblina nesta época do ano:
Trecho paulista
Entre os km 170 e km 212 (Guararema/Santa 
Isabel/Arujá/Guarulhos)
Entre os km 159 e km 175 (Jacareí)
Entre os km 121 e km 157 (Caçapava/São José 
dos Campos)
Entre os km 115 e km 119 (Caçapava)
Entre os km 87 e km 104 (Pindamonhangaba/
Taubaté)
Entre os km 80 e km 84 (Roseira/Pindamonhan-
gaba)
Entre os km 73 e km 75 (Aparecida)
Entre os km 59 e km 62 (Guaratinguetá)
Entre os km 00 e km 50 (Queluz/Lorena)
Trecho fluminense
Entre os km 313 e km 333 (Itatiaia)
Entre os km 293 e km 304 (Resende)
Entre os km 258 e km 264 (Volta Redonda)
Entre os km 219 e km 236 (Piraí)
Entre o km 216 e km 199 (Paracambi/Queima-
dos)
Para saber das condições de tráfego, os usuários 
podem ligar para o Disque CCR NovaDutra, 
que atende 24 horas por dia pelo telefone 0800-
0173536. Os motoristas também podem obter 
informações das condições de tráfego na via 
Dutra sintonizando a CCRFM 107,5 NovaDutra.

O prazo para cadastro de 
artistas e profissionais de 
artes de Pindamonhanga-
ba no Departamento de 
Cultura da Prefeitura foi 
prorrogado para o dia 
17 de junho, para que 
mais pessoas possam 
participar dos progra-
mas “Pinda em Cena” e 
“Cultura para Todos”. O 
chamamento público já 
está em andamento. Mes-
mo os artistas já cadastra-

dos no Departamento de 
Cultura deverão realizar 
este novo cadastro, que 
tem validade de um ano. 
Os cadastros serão divi-
didos em: Formação Cul-
tural (oficineiros de artes 
em dança, teatro, artesa-
nato, música, artes plásti-
cas, técnica de iluminação 
e som), Cultura Popular 
(grupos folclóricos de 
maculelê, samba de roda, 
moçambique, congada, 

jongo, capoeira e demais 
manifestações que reme-
tem à cultura popular), 
Artes Plásticas e Arte Ur-
bana (pintura, escultura e 
grafitismo), Artes Cênicas 
(teatro, dança, animador, 
locutor e palhaço), Ar-
tes Musicais (cantor solo, 
dupla ou trio e banda). 
Mais informações no 
Departamento de Cul-
tura, telefones 3643-
2690 e 3642-1080. 

Prazo para cadastro de artistas é 
prorrogado até dia 17 em Pinda
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A centenária Estrada de 
Ferro Campos do Jordão 
anuncia para esta sema-
na a volta da operação 
do Trem da Serra, após 
dois anos e sete meses de 
paralisação. O bonde é 
responsável pelo passeio 
turístico entre Pindamo-
nhangaba e Campos do 
Jordão, mas o trajeto esta-
va interrompido no trecho 
de serra após acidente que 
vitimou três pessoas em 

novembro de 2012 e dei-
xou mais de 40 feridos. A 
tradicional “estradinha” 
recebeu do Estado nesse 
período recursos na or-
dem de R$ 24.915.953,9 
para a recuperação da li-
nha férrea, automotrizes 
e outras ações estruturais. 
“Os recursos foram apli-
cados na realização de 
obras de infraestrutura e 
manutenção das instala-
ções, da via permanente e 

do material rodante, além 
da compra de máquinas e 
equipamentos para moder-
nização dos serviços, e no 
fortalecimento operacio-
nal.”, disse o diretor fer-
roviário Ayrton camargo 
e Silva. Segundo o diretor 
ferroviário, a via perma-
nente passou pela troca de 
14.800 dormentes e mais 
de 20 mil metros de trilho. 
A ferrovia, que tem 47 km 
de extensão, também rece-
beu obras de drenagem e 
instalação de 4.889 metros 
de canaletas de drenagem, 
bem como 2.347 m² de 
contenção em suas encos-
tas. Horários - Equipado 
com novos dispositivos de 
segurança, o trem turístico 
volta a operar nos dias 2, 9, 
16, 17, 23 e 24 e 30, sem-
pre com partida às 09h da 
estação de Pindamonhan-
gaba, e retorno de Cam-
pos do Jordão às 17h30 
da Estação Emílio Ribas.

Trem de Turismo volta 
a operar entre Pinda e 

Campos do Jordão

A EDP informa que 
no dia 4 de junho, 
quinta-feira, não have-
rá expediente presencial 
nas agências da Distri-
buidora devido ao feria-

do de Corpus Christi. Os 
pontos de atendimento 
funcionarão normalmen-
te na sexta-feira, 5/06. 
A EDP mantém o atendi-
mento pela Agência Vir-

tual www.edp.com.br e 
por meio da Central de 
Atendimento ao Clien-
te no 0800 721 0123, 
24 horas e com li-
gação gratuita. 

EDP informa expediente 
para o feriado de 

Corpus Christi

Único desempenho po-
sitivo foi o do setor de 
farmácias e perfumarias. 
O mês de fevereiro regis-
trou queda nas vendas em 
estabelecimentos comer-
ciais de Taubaté e região, 
segundo dados recebidos 
pelo Sincovat (Sindica-
to do Comércio Varejista 
de Taubaté e região). As 
vendas apresentaram re-
cuo de 9,7% nas vendas 
em relação a fevereiro de 
2014, e registraram fatura-
mento de R$ 1,74 bilhão.
De acordo com o levan-
tamento, foram pesquisa-

das nove atividades, das 
quais, oito registraram 
queda em relação a feve-
reiro de 2014. O segmen-
to de concessionárias de 
veículos, teve retração de 
26,9% e foi o e contribuiu 
com o resultado negativo, 
apresetnando  -3,6 pontos 
porcentuais no resultado 
geral. Também mereceram 
destaques os setores de ou-
tras atividades (-7,2%) e de 
supermercados (-5,2%). O 
setor de farmácias e per-
fumaria foi o único a ter 
desempenho positivo da 
região de Taubaté. As ven-

das nessa área registra-
ram pequeno aumento de 
1% e contribuição de 0,1 
% para o resultado geral. 
Os dados recebidos pelo 
Sincovat são da Pesquisa 
Conjuntural do Comér-
cio Varejista no Estado de 
São Paulo (PCCV), rea-
lizada mensalmente pela 
Fecomercio-SP, segundo 
informações da Secreta-
ria da Fazenda do Esta-
do de São Paulo. A pes-
quisa é segmentada em 
16 Delegacias Regionais, 
entre elas Taubaté - com-
posta por 39 municípios.

Comércio varejista da 
região de Taubaté 
tem queda de 9,7% 

em fevereiro

A Secretaria de Obras exe-
cutou nos últimos dias o 
recapeamento com asfalto 
a quente da rua Francis-
co Matarazzo Sobrinho,
localizada no bair-
ro do Tenório, re-
gião central da cidade.
A importante via de ligação 
entre a praia Grande e o Te-
nório é muita utilizada por 
turistas e moradores e pas-
sou muitos anos em estado 

precário de conservação.
P l a n e j a m e n t o
Um levantamento do nos-
so setor de planejamento 
indica que seriam neces-
sários R$ 230 milhões 
– orçamento de um ano 
inteiro da cidade – para 
recuperar apenas as vias 
principais dos bairros.
Diante de tamanho desafio, 
a equipe da prefeitura en-
carou o problema de fren-

te e já executou trabalhos 
em importantes ruas de 
norte a sul do município,
com muitas comuni-
dades contempladas.
Em 2014,
mais de 15 bairros con-
taram com serviços de 
recuperação e recapea-
mento. Parte executada 
com verba do município, 
outra parte com repasses 
que a equipe da prefei-
tura conquistou apresen-
tando bons projetos ao 
Departamento de Apoio 
ao Desenvolvimento das 
Estâncias e à Unidade de 
Apoio aos Municípios.
É importante lembrar 
que outros processos 
de licitação encontram-
se abertos com previ-
são de serem finalizados 
nos próximos meses. 
As ruas e comunida-
des contempladas nas 
próximas ações ain-
da serão definidas.

Prefeitura de Ubatuba 
recupera via de ligação 

entre a praia Grande 
e o Tenório

A Equipe de Ciclis-
mo de Taubaté sagrou-
se vice-campeã na 9ª 
Volta Internacional de 
Ciclismo do Paraná. 
O evento percor-
reu 749,4 km,
passando por nove ci-
dades paranaenses, e  
contou com a participa-
ção de 23 equipes, sen-
do cinco estrangeiras.
Após cinco dias de prova, 

Taubaté ficou atrás apenas 
de Ribeirão Preto e foi a 
melhor equipe entre as ci-
dades do Vale do Paraíba 
que também participaram 
da disputa. A equipe de 
ciclistas tem, no entanto,
pouco tempo para come-
mor o vice-campeonato, 
porque os atletas já se 
preparam para a próxi-
ma competição que será 
a Copa Rio de Ciclismo

Na classificação indivi-
dual, Alex Arseno con-
firmou o 4° lugar, Ve-
rinaldo Vandeira ficou 
com o 10° e Renato Ruiz 
garantiu o 13°. enquanto 
Tiago Fiorilli concluiu a 
prova na 27ª colocação.
A equipe de ciclismo 
de Taubaté tem o apoio 
da Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Se-
cretaria de Esportes.

Ciclismo de Taubaté 
comemora é vice-campeão 

da 9ª Volta Internacional 
do Paraná

A Prefeitura de Tremem-
bé acaba de adquirir mais 
três importantes con-
quistas para o município.
– Trata-se de um tanque
-pipa (Valor da aquisição 
R$ 9.586,00) com capa-
cidade de 5 mil litros de 
água, que será utilizado 
em serviços nas ruas onde 

o asfalto ainda não che-
gou, na irrigação de can-
teiros públicos e como em 
outros serviços públicos;
– Uma roçadeira hidráuli-
ca (Valor da aquisição R$ 
7.800,00) que acoplada a 
um trator, servirá para a 
roçagem de terrenos pú-
blicos, margens de cami-

nhos, rodovias e podas;
– Um perfurador de solo 
(Valor da aquisição R$ 
3.864,00) que  propor-
ciona alto rendimento na 
construção de cercas em 
geral, instalação de mou-
rões, plantio de árvores 
frutíferas, reflorestamen-
tos e outras aplicações

Prefeitura de Tremembé
 conquista um tanque pipa
uma roçadeira hidráulica 
e um perfurador de solo


