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A GAzetA dos Municípios

A Sabesp está com inscri-
ções abertas para o con-
curso de estágio em todo 
o Estado de São Paulo. 
Para o Vale do Paraíba 
são 12 vagas nas cidades 
de São José dos Cam-
pos, Caçapava, Taubaté,
Pindamonhangaba, Ca-
choeira Paulista e Lorena.
A remuneração varia de 
R$ 812,03 a R$ 1.068,44, 
com carga horária de 6 
horas diárias (30 horas 
semanais) e duração má-
xima do estágio de dois 

O Sebrae-SP vai descer a 
serra nesta semana rumo às 
quatro cidades do Litoral 
Norte. Em Caraguatatuba, 
Ubatuba, São Sebastião 
e Ilhabela, empresários e 
pessoas interessadas em 
abrir um negócio recebe-
rão os técnicos do Sebrae 
que estarão levando uma 
programação especial so-
bre empreendedorismo.
No dia 13, será realizado 
em São Sebastião o semi-
nário “A Força da Mulher 
na Economia”, e no dia 14 
será a vez de Ilhabela. A 
atividade terá o comando 
da consultora Maria Lu-
cia Baltazar Cândido que 
abordará o aumento da 
participação das mulhe-
res no empreendedoris-

Conhecido por ser um pe-
ríodo  de pouca chuva, o 
mês de maio já começa a 
mostrar seus efeitos so-
bre o volume das represas 
paulistas. Nesta semana, 
o nível do Sistema Canta-
reira caiu de 19,8% para 
19,7%, segundo medição 
da Companhia de Sane-
amento Básico do esta-
do de São Paulo-Sabesp. 
De acordo com o novo 
sistema de monito-
ramento da Sabesp, 
o Cantareira ficou estável 
em 15,3%, mantendo-se 
9,5% abaixo do volume 
útil (água que fica acima 

O Prefeito de Tremem-
bé Marcelo Vaqueli rece-
beu  uma Pá Carregadei-
ra zero quilômetro que 
será destinada a Secreta-
ria Municipal de Obras 
Públicas e Serviços Ur-
banos, um equipamento 
muito importante para 
auxiliar em vários ser-
viços urbanos e rurais.

anos. O concurso será 
aberto para estudantes 
do ensino médio regular, 
do ensino médio técni-
co e do ensino superior.
Os estudantes do ensino 
médio regular deverão 
estar cursando o 1º ano, 
há vagas nas cidades de 
Caçapava (1), Cachoeira 
Paulista (1), Lorena (1) e 
São José dos Campos (2). 
Para estudantes de cur-
sos técnicos há 2 vagas 
em São José dos Cam-
pos nas seguintes espe-

mo, tendências e desafios.
O seminário é uma forma 
de reconhecimento do tra-
balho e dedicação das mu-
lheres na condução de seus 
negócios. Na ocasião, o 
Sebrae-SP divulgará a edi-
ção 2015 do Prêmio Se-
brae Mulher de Negócios.
Caraguatatuba  - Os em-
presários de Caraguá pode-
rão acompanhar a palestra 
“Aumente suas Vendas” 
no dia 13. Em São Sebas-
tião, também está progra-
mada a palestra “Forma-
ção de Preço de Venda”.
Ilhabela  - Além disso, 
PAE (Posto de Atendi-
mento ao Empreendedor) 
de Ilhabela recebe a pa-
lestra “Por Dentro dos 
Custos, Despesas e Pre-

das comportas). Para atin-
gir a superfície do volume 
útil, seria necessária a cap-
tação de 93,7 bilhões de 
litros. A disponibilidade 
hoje de água armazenada 
é 193,8 bilhões de litros. 
A novo método de medi-
ção considera a utilização 
da reserva técnica que 
passou a utilizar a primei-
ra cota em 16 de maio do 
ano passado, quando o 
nível tinha baixado para 
8,2%. Seis meses depois, 
em novembro de 2014, 
foi necessário recorrer 
à segunda cota da re-
serva técnica, com a re-

A nova pá carregadeira, 
ano 2015, marca Volvo é 
do modelo L60 Standart, 
cabine fechada e com sis-
tema de ar condicionado, 
foi adquirido com um cus-
to total de R$ 320.000,00. 
A última aquisição do 
município de um material 
semelhante ao adquirido 
essa semana aconteceu 

cialidades: Técnico em 
Química e Técnico em 
Segurança do Trabalho.
Para estudantes do ensino 
superior há vagas em Pin-
damonhangaba, São José 
dos Campos e Taubaté nos 
seguintes cursos: Admi-
nistração de Empresas, Di-
reito e Engenharia Civil.
A aplicação das provas está 
prevista para 28 de junho. 
Na região, as provas serão 
aplicadas em São José dos 
Campos. A duração será 
de 3h30, com 60 questões 
de Língua Portuguesa, 
Matemática, Raciocínio 
Lógico, Noções de In-
formática e Atualidades.
Para fazer a inscrição,
o candidato deverá aces-
sar o site da Fundação 
Carlos Chagas (www.
concursofcc.com.br) até 
às 14h do dia 22 de maio. 
A taxa a ser paga é de 
R$ 60 para estudantes do 
nível médio e técnico e de 
R$ 82 para nível superior. 

ços de Venda” (dia 19).
Ubatuba - Em Ubatuba, a 
oficina “Transforme sua 
Ideia em Modelo de Ne-
gócio” é destaque. Haverá 
palestra de apresentação 
da atividade no dia 20, 
quando os interessados 
poderão se inscrever para 
a oficina, que será reali-
zada de 27 a 29 de maio.
Fechando a programação 
mensal em Ubatuba, está 
programado seminário 
sobre recrutamento e sele-
ção de pessoas no dia 26.
Os empreendedores do Li-
toral Norte também podem 
obter informações e dicas 
sobre gestão de negócios 
nos PAEs (Postos de Aten-
dimento ao Empreende-
dor) das quatro cidades.

posição obtida apenas 
em fevereiro deste ano.
A medição  da Sabesp 
mostra que a precipita-
ção nos seis reservatórios 
ficou em 0,1 milímetro 
(mm). A média histórica 
prevista para todo o mês 
é 78,2 mm.  Ficaram está-
veis os níveis do Alto Tie-
tê que opera com 22,4% e 
o Sistema Rio Claro, com 
50,7%. Alem do Sistema 
Cantareira, registraram 
queda: o Guarapiranga 
caiu de 81,5% para 81,4%; 
o Alto Cotia, de 65,5% 
para 65,3% e o Rio Gran-
de, de 95,3% para 95,1%. 

exatamente em 1984, ou 
seja, há mais de 31 anos.  
A pá carregadeira é uma 
das principais máquinas 
que a prefeitura preci-
sa ter, há muitos serviços 
na cidade para esse tipo 
de equipamento. Para 
Tremembé esse benefí-
cio será de grande servi-
dão”, conclui o prefeito.

Sabesp abre concurso 
para 12 vagas de estágio 

no Vale do Paraíba

Sebrae leva programação 
para cidades do 

Litoral Norte

Volume do Sistema 
Cantareira cai 

para 19,7%

Prefeitura de Tremembé 
conquista uma 

Pá Carregadeira
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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

É com grande alegria que 
recebemos essa semana o 
primeiro material didático 
da Educação Infantil em 
nossa Rede Municipal de 
Ensino. O material é di-
vido em três tipos: nível 
I, nível II e III. Cada tipo 
corresponde a uma fase de 
desenvolvimento do dis-

Nesta semana, o programa 
Emprega São Paulo/Mais 
Emprego disponibiliza 
325 vagas de trabalho para 
a região do Vale do Paraí-
ba. Os postos de trabalho 
estão divididos entre as 
áreas de comércio (195), 
serviços (83), indústria 
(18), entre outras. Criada 
em 2008, o EmpregaSP é 
uma agência de empregos 
pública e gratuita geren-
ciada pela Secretaria do 
Emprego e Relações do 
Trabalho (SERT), em par-

cente. Todos são compos-
tos de 4 livros, que deve-
rão ser trabalhados um em 
cada bimestre anualmente. 
Além de trabalhar temas 
ligados à construção da 
identidade do aluno e es-
timular seu autoconhe-
cimento, ele também se 
preocupa com o princípio 

ceria com o Ministério do 
Trabalho e Emprego. O 
sistema da agência possui 
um banco de 3,5 milhões 
de currículos cadastrados. 
Como se cadastrar – As 
vahgas oferevidas obe-
decem exigências funda-
mentais como itens esco-
laridade e experiência para 
o preenchimento e variam 
de acordo com a área de 
atuação e com a empresa. 
Para se candidatar, basta 
acessar o site:  www.em-
pregasaopaulo.sp.gov.br   

do desenvolvimento inte-
gral da criança, que passa 
pelas artes plásticas e mu-
sicais, incentivando o mo-
vimento e a expressão, tra-
balhando corpo e mente.
Todos os alunos da Educa-
ção Infantil da Rede Muni-
cipal receberão o material 
– um total de 261 alunos.

criar login, senha e infor-
mar os dados solicitados. 
Outra opção é comparecer 
a um Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador (PAT) 
com RG, CPF, PIS e Car-
teira de Trabalho. Empre-
gador – Também o empre-
gador poderá se cadastrar 
pelo site do Emprega São 
Paulo ou PAT. Para dis-
ponibilizar vagas através 
do sistema, é necessária a 
apresentação do CNPJ da 
empresa, razão social, ende-
reço e o nome do solicitante.

São Luiz do Paraitinga 
recebe material didático 

na educação  infantil

Emprega São Paulo
oferece 325 oportunidades 

para o Vale do Paraíba

Alunos das cidades de 
Arujá (SP) e Cachoeira 
Paulista (SP) participam 
nos meses de maio e ju-
nho das primeiras oficinas 
do projeto ‘A Imagem da 
Arte’, desenvolvido pela 
organização Imagemagica 
com apoio da CCR No-
vaDutra. O projeto tem 
o objetivo de apresentar 
conceitos de fotografia e 
aperfeiçoar a questão do 
respeito ao próximo e do 
trabalho em equipe, de-
senvolvendo suas poten-
cialidades e mobilização. 
Com o tema “A 7ª Meta 
do Milênio” - meta pro-
posta pela ONU, que 
diz respeito à qualidade 
de vida e ao respeito ao 
meio ambiente, promo-

vendo a sustentabilidade, 
os participantes poderão 
desenvolver atividades 
fotográficas que estimu-
lem o pensamento crítico 
sobre o assunto proposto.
A iniciativa consiste em 
um curso de foto digital 
para alunos de escolas pú-
blicas e de centros cultu-
rais, que busca promover 
a transformação social. O 
projeto faz parte do pro-
grama Escola do Olhar, 
realizado em mais de 70 
instituições de ensino de 
todo o Brasil, desde 1995.
“Por meio da tecnologia, 
os participantes desper-
tam um novo olhar para 
as questões de sustentabi-
lidade não só no ambien-
te escolar, mas também 

nos bairros onde vivem. 
Desta forma, os jovens 
se tornam cidadãos cons-
cientes e são levados a 
fazer uma reflexão sobre 
a sua realidade por meio 
da fotografia”, comentou 
Carla Fornasaro, Gestora 
de Relações Institucio-
nais e de Sustentabilida-
de da CCR NovaDutra.
Ao todo, o projeto vai 
atingir um público de, 
aproximadamente, 240 
alunos. No final do curso, 
será realizada a formatu-
ra e uma exposição foto-
gráfica, organizada pelos 
próprios estudantes, na 
qual serão apresentados os 
trabalhos desenvolvidos.
Mais informações no site: 
www.imagemagica.org.

Projeto ensina fotografia 
a estudantes da região

A CCR NovaDutra, con-
cessionária que administra 
a Rodovia Presidente Du-
tra, divulgou nesta semana 
balanço sobre o número 
número de ocorrências 
de acidentes no período 
de feriado prolongado.

De acordo com os dados, 
o número de ocorrências 
nos 402 quilômetros da 
Rodovia Presidente Du-
tra durante o feriado, to-
talizaram 85 acidentes no 
eixo Rio-São Paulo. O 
total de vítimas foi de 50 

feridos e uma vítima fatal.
No comparativo a 2014, 
a Nova Dutra registrou 
o total de 122 acidentes, 
com o total de 61 feridos 
e três vítimas fatais, em 
quatro dias de feriado, 
um a mais que este ano.

NovaDutra registra 
queda no número de 

acidentes no feriado do 
Dia do Trabalho

Interessados em aprender 
karatê em Pindamonhan-
gaba, terão oportunidade a 
partir deste mês. A Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
oferece mais essa modali-
dade esportivaque vai ser 
desenvolvida nos centros 
esportivos João Carlos de 
Oliveira, ‘João do Pulo’, e 

José Ely Miranda, ‘Zito’. 
Os interessados podem 
procurar as secretarias de 
um destes locais para ob-
ter mais informações e se 
matricular. As turmas se-
rão mistas e as aulas irão 
ocorrer para alunos dos 7 
aos 10 anos de idade e dos 
11 aos 14 anos. Segundas, 

quartas e sextas o karatê vai 
ser oferecido no ‘João do 
Pulo’, das 9h30 às 10h30, 
e às terças e quintas, das 
7h30 às 8h30, no ‘Zito’.
O karatê é uma milenar 
arte marcial de origem 
japonesa, usada tan-
to como defesa pessoal 
quanto filosofia de vida. 

Pinda oferece aulas 
gratuitas de karatê 
para a população
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O festival de música Ju-
nina do ano de 2015 será 
realizado pela Prefeitura 
Municipal através do seu 
Departamento de Cultu-
ra e Turismo nos dias 05, 

A abertura de novos fi-
nanciamentos para cur-
sos superiores por meio 
de contrato com o Fundo 
de Financiamento Estu-
dantil (Fies) está compro-
metida. O Ministério da 
Educação (MEC) confir-
mou que não tem dinheiro 
para assinar novos con-
tratos com o Fies, pelo 
menos neste semestre.
De acordo com o secre-
tário executivo da pas-
ta, Luiz Cláudio Costa,
novos contratos depen-
derão da disponibilida-
de orçamentária. O MEC 
ainda não foi notificado 
da determinação judicial 
para reabertura do prazo 
de inscrições, mas o secre-
tário adiantou que a pasta 

06 e 13 de Junho , todas 
as fases serão realizadas 
no Mercado Municipal 
de São Luiz do Parai-
tinga. Com objetivo de 
revelar novos talentos ,

recorrerá da decisão. Se-
gundo Costa, “mesmo que 
[o prazo para inscrições] 
seja reaberto, será inútil”. 
Costa informou que o 
MEC reservou R$ 2,5 
bilhões para o Fies,
mas o limite foi atingi-
do e no momento não 
será possível financiar 
novos contratos neste se-
mestre. Segundo balan-
ço do ministério, foram 
registrados 252.442 no-
vos financiamentos em 
instituições privadas de 
ensino superior. Para o 
ministro da Educação, 
Renato Janine Ribeiro,
o número superou a 
expectativa de 250 
mil novos contratos.
Neste ano, as normas do 

 fomentar e preservar 
essa vertente musical de 
forte raiz em nossa ter-
ra, abrir mais espaço 
para a reflexão e evolu-
ção da música junina.

Fies foram mudadas. Além 
obter nota superior a zero 
na redação, os candidatos 
precisaram chegar a pelo 
menos 450 pontos na mé-
dia das provas do Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio. Antes, não era exigida 
nota mínima. Além disso, 
a pasta passou a privilegiar 
os cursos com notas mais 
altas na avaliação do MEC.
Os cursos mais procu-
rados foram engenha-
ria, com 46.981 con-
tratos, direito (42.717), 
enfermagem (16.770) e 
administração (15.796). 
O prazo para novos con-
tratos foi encerrado no 
último dia 30 e mais de 
500 mil candidatos bus-
caram o financiamento. 

19° Festival  de música 
junina de 2015 em 

São Luiz do Paraitinga

MEC revela que não tem 
dinheiro para novos 

contratos do Fies

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna públi-
ca a alteração da data de abertura de licitação na modalidade Pregão N°033/2015 - Edital Nº041/2015 – Proc.Adm. 
N°125/2015. Objeto: Aquisição de Material Esportivo. Nova Data de Realização da Sessão: 18/05/2015 às 09:30 hs 
início do credenciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, 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.

Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 29/2015 - Processo Admin. Nº: 142/2015 - Objeto: Capacitação para os 
conselheiros do conselho municipal de assistência social - Contratante: Prefeitura Munic. de São Luiz do Paraitinga 
- Contratada: RECAPP- Consultoria e assessoria em politicas públicas ltda - Valor: R$ 1.600,00 - Data: 09/04/2015 - 
Base Legal: Art. 25, Inciso II, da Lei Nº 8.666/93

Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 34/2015 - Processo Admin. Nº: 174/2015 - Objeto: Contratação da banda 
“kaieira” para apresentação no dia 09/05 no aniversário da cidade - Contratante: Prefeitura Munic. de São Luiz do 
Paraitinga - Contratada: Tania Maria Moradei de Gouvea - Valor: R$ 1.500,00 - Data: 05/05/2015 - Base Legal: Art. 
25, Inciso III, da Lei Nº 8.666/93

Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 36/2015 - Processo Admin. Nº: 176/2015 - Objeto: Contratação da banda 
“na pegada” para apresentação no dia 08/05 no aniversário da cidade - Contratante: Prefeitura Munic. de São Luiz 
do Paraitinga - Contratada: Paulo Baroni Junior 03208962851  - Valor: R$ 1.500,00 - Data: 05/05/2015 - Base Legal: 
Art. 25, Inciso III, da Lei Nº 8.666/93

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N° 005/2015 - PREGÃO N° 
009/2015 - EDITAL Nº 012/2015. No dia 24 de abril de 2015, depois de constatada a regularidade dos atos procedi-
mentais, a autoridade competente, Sr. ALEX EUZÉBIO TORRES, Prefeito Municipal, HOMOLOGOU os itens do 
pregão em epígrafe, qual seja: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDA-
GEM NO PERÍMETRO URBANO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA/SP, considerando a adjudicação pelo Prego-
eiro, à empresa: POUSADA PRIMAVERA EIRELI-ME, na ordem de R$155.054,50. Fica a empresa convocada a 
assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N°012/2015 – PREGÃO 
N°015/2015 - EDITAL Nº018/2015. No dia 05 de maio de 2015, depois de constatada a regularidade dos atos proce-
dimentais, a autoridade competente, Sr. ALEX EUZÉBIO TORRES, Prefeito Municipal, HOMOLOGOU os itens do 
pregão em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Baterias para Veículos e Máquinas da Frota Munici-
pal, considerando a adjudicação pelo Pregoeiro, às empresas: OSMAR REDENTOR DOS SANTOS  ME, na ordem 
de R$10.300,00 e ROGÉRIO LUIS DOS SANTOS & CIA LTDA ME, na ordem de R$22.875,00. Ficam as empresas 
convocadas a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N° 092/2015 - PREGÃO N° 
020/2015 - EDITAL Nº 028/2015. No dia 24 de abril de 2015, depois de constatada a regularidade dos atos procedi-
mentais, a autoridade competente, Sr. ALEX EUZÉBIO TORRES, Prefeito Municipal, HOMOLOGOU os itens do 
pregão em epígrafe, qual seja: Aquisição de Mourões de Eucalipto Tratado, considerando a adjudicação pelo Pre-
goeiro, à empresa: Tratora Tratamento de Madeiras Com. Import. Exp. Ltda. ME, na ordem de R$23.443,68. Fica a 
empresa convocada a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N°094/2015 - PREGÃO 
N°021/2015 - EDITAL Nº029/2015. No dia 24 de abril de 2015, depois de constatada a regularidade dos atos proce-
dimentais, a autoridade competente, Sr. ALEX EUZÉBIO TORRES, Prefeito Municipal, HOMOLOGOU os itens do 
pregão em epígrafe, qual seja: Registro de preços para prestação de serviço de Alinhamento, Balanceamento e Cam-
bagem em veículos da frota municipal, considerando a adjudicação pelo Pregoeiro, às empresas: Osmar Redentor dos 
Santos ME, na ordem de R$ 1.580,00 e Rogério Luiz dos Santos & Cia. Ltda. ME, na ordem de R$ 18.475,00. Ficam 
as empresas convocadas a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N°98/2015 - PREGÃO 
N°023/2015 - EDITAL Nº031/2015. No dia 05 de maio de 2015, depois de constatada a regularidade dos atos proce-
dimentais, a autoridade competente, Sr. ALEX EUZÉBIO TORRES, Prefeito Municipal, HOMOLOGOU os itens do 
pregão em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Cestas Básicas, considerando 
a adjudicação pelo Pregoeiro, à empresa: TCBASE COMERCIAL LTDA., na ordem de R$103.000,00. Ficam as em-
presas convocadas a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N° 0113/2015 - PREGÃO N° 
028/2015 - EDITAL Nº 036/2015. No dia 05 de maio de 2015, depois de constatada a regularidade dos atos proce-
dimentais, a autoridade competente, Sr. ALEX EUZÉBIO TORRES, Prefeito Municipal, HOMOLOGOU os itens 
do pregão em epígrafe, qual seja: Registro de preços para contratação de empresa para prestação de serviço locação 
de equipamentos de sonorização e iluminação para as festividades do município, considerando a adjudicação pelo 
Pregoeiro, às empresas: BENEDITO ALMIR RIBEIRO ME, na ordem de R$ 110.700,00; F C A DOS SANTOS 
SONORIZAÇÃO ME, na ordem de R$ 233.980,00 e LUIS GUSTAVO DA SILVA EVENTOS – ME, na ordem de 
R$ 42.400,00. Ficam as empresas convocadas a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir 
desta publicação.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N°121/2015 - PREGÃO 
N°029/2015 - EDITAL Nº037/2015. No dia 05 de maio de 2015, depois de constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente, Sr. ALEX EUZÉBIO TORRES, Prefeito Municipal, HOMOLOGOU os itens 
do pregão em epígrafe, qual seja: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI´S, considerando a adju-
dicação pelo Pregoeiro, às empresas: JCB MATERIAIS LTDA ME, na ordem de R$ 38.390,00; ADEMAR CESAR 
FERNAINE EPP, na ordem de R$ 40.247,00 e MOMILLI COMERCIAL LTDA, na ordem de R$ 50.610,00.  Ficam 
as empresas convocadas a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N°145/2015 - PREGÃO 
N°032/2015 - EDITAL Nº040/2015. No dia 05 de maio de 2015, depois de constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente, Sr. ALEX EUZÉBIO TORRES, Prefeito Municipal, HOMOLOGOU os itens 
do pregão em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Combustíveis – Etanol e Gasolina, considerando 
a adjudicação pelo Pregoeiro, à empresa: Posto São Luiz do Paraitinga Ltda., na ordem de R$536.400,00. Ficam as 
empresas convocadas a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de licitação na modalidade Pregão 
N°037/2015 - Edital Nº047/2015 – Proc. Adm. N°167/2015. Objeto: Registro de preços para aquisição de Medica-
mentos Manipulados. Data da realização: 19/05/2015 às 09:30 hs. início do credenciamento. Local da realização: 
Prefeitura Municipal, 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA

DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do Paraitinga/SP.

o Prefeito Ildefonso 
Mendes Neto assinou, 
no Palácio do Governo, 
mais de R$ 1.052.000,00 
em Convênios, 
que visam a preserva-
ção do Meio Ambiente.
As obras dos convênios as-
sinados serão iniciadas em 
breve e preveem a instala-
ção de sistemas de trata-

Foi promovido pelo 
CRAS sob a coor-
denação de Juliana 
Mara e equipe com-
posta pela assistente 
social Flávia Cristina 
e o escriturário Mateus 
Campos um curso inédito 

mento de esgoto, por meio 
de fossas sépticas, nos bair-
ros do Cantagalo, Bocaina, 
Coimbra e Caracol, além 
do projeto que irá recu-
perar as nascentes e os 
cursos d’água degradados 
das propriedades que fize-
ram o cadastro na Prefei-
tura, no ano de 2014. Foi 
assinado também, o con-

de Sub Câmera aos alu-
nos do Projeto Estadual 
Ação Jovem que teve 
como parceria o Museu 
da Imagem e do Som de 
São Paulo e Secretaria de 
Cultura e Turismo 
de nosso município.

vênio do projeto de edu-
cação ambiental que será 
desenvolvido nos bair-
ros rurais do município.
Por último,
foi aprovado o Proje-
to que irá implantar uma 
Estação de Tratamen-
to de Esgoto, a fim de 
atender o núcleo urbano 
do bairro do Cantagalo.

A Primeira Dama Mônica 
Portela Peixoto fez toda 
a recepção da professora 
Natália Tonda enviada pelo 
MIS-SP juntamente com a 
Secretária de Promo-
ção Social Nerea Maria 
de Araujo Righi Santos.

Prefeito de São Bento
assina convênios em prol 

do Meio Ambiente

Curso do MIS para o Ação
Jovem em Redenção da Serra
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A Secretaria Municipal 
de Saúde de Tremembé 
realiza no período de 04 
de maio à 22 de maio a 
Campanha Nacional de 
Vacinação contra Influen-
za (gripe), sendo que no 
dia 9 de maio (sábado) te-
remos o dia de Mobiliza-
ção Nacional, onde todas 
as Unidades de Saúde do 
Município, estarão funcio-
nando das 07:00 às 17:00 
para realização da vacina. 
A Campanha Nacional de 
Vacinação contra Influen-
za será realizada com de-
finição de grupos prioritá-

rios para receber a vacina: 
Crianças de 6 meses a me-
nores de 5 anos, gestantes 
(de qualquer idade ges-
tacional), puérperas (até 
45 dias após o parto), in-
divíduos com 60 ou mais 
idade, trabalhador de saú-
de, população indígena e 
pessoas portadoras de do-
enças crônicas não trans-
missíveis e outras con-
dições clínicas especiais 
independente da idade.
Procure a Unidade 
mais próxima de sua 
casa para a vacinação.
A Influenza (gripe) é uma 

infecção viral aguda que 
afeta o sistema respirató-
rio. É de elevada transmis-
sibilidade e distribuição 
global, com tendência a 
se disseminar facilmente 
em epidemias sazonais. 
A transmissão ocorre por 
meio de secreções das vias 
respiratórias da pessoa 
contaminada ao falar, tos-
sir ,espirrar ou pelas mãos 
que após contato com 
superfícies recém con-
taminadas por secreções 
respiratórias pode levar 
o agente infeccioso dire-
to a boca, olhos e nariz.

Tremembé realiza
Campanha Nacional de 
Vacinação contra gripe

O Dia das Mães 
está chegando! Nes-
te próximo domingo, 
as famílias em sua grande 
maioria estarão reunidas 
e esta é a data mais espe-
rada do ano para o setor 
de comércio. E qual é o 
presente preferido do con-
sumidor de Taubaté para 
a sua mãe? Em pesquisa 
realizada pelo Núcleo de 
Pesquisas Econômico-So-
ciais (NUPES) com exclu-

Nesta semana, o Posto de 
Atendimento ao Traba-
lhador de Caraguá (PAT) 
comunica nova relação de 
vagas de emprego em di-
versos setores. De acordo 
com o PAT, são postos de 
trabalho que exigem expe-
riência na área pretendida 
e escolaridade. A agência 
lembra mais uma vez que a 
lista de emprego pode so-
frer variações ou ainda al-
gumas ofertas não estarem 
mais disponíveis se atin-
girem o limite máximo de 
encaminhamentos. Tam-
bém pode ocorrer encerra-

sividade à ACIT, as roupas 
são os presentes prefe-
ridos pelos taubateanos. 
De acordo com os da-
dos do NUPES,  33,6% 
dos taubateanos irão 
comprar roupas, e 24% 
apostam nos cosméticos. 
Outros itens como via-
gens, flores, passeios, al-
moço e jantar equivalem 
juntos a  23,2% dos pre-
sentes para as mães. O 
levantamento revela tam-

mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram. 
Os interessado devem 
comparecer na agência  
apresentando os documen-
tos pessoais (RG, CPF, 
CTPS e PIS). O PAT está 
localizado na Rua Tauba-
té, 520, bairro Sumaré. O 
telefone é (12) 3882-5211. 
Confira as vagas:  Acaba-
dor de mármore e grani-
to, Ajudante de farmácia, 
Atendente de lanchonete, 
Professor de taichichuan, 
Auxiliar de cozinha, Auxi-
liar de enfermagem, Auxi-
liar de limpeza, Balconis-

bém que o consumidor pa-
rece estar mais consciente 
na hora de gastar. 7,5% 
dos entrevistados disseram 
que os presentes para o 
Dia das Mães serão pa-
gos à vista. A ideia de 
crediários ou parcelamen-
tos das contas tem sido 
priorizadas apenas em 
compras de altos valores, 
justamente para contro-
lar melhor as finanças e 
evitar a inadimplência.

ta, Contínuo, Cozinheiro 
geral, Encarregado de co-
zinha industrial, Emprega-
do doméstico arrumador, 
Estampador de tecido, Far-
macêutico, Fiscal de loja, 
Garçom, Gesseiro, Leitu-
rista (PCD), Mecânico de 
refrigeração, Montador 
de estruturas metálicas, 
Motoboy, Nutricionista, 
Padeiro, Recepcionista de 
hotel, Salgadeiro, Serra-
dor de mármore, Técnico 
em manutenção de equi-
pamentos de informáti-
ca, Vendedor de consór-
cio e Vendedor pracista.

PAT de Caraguatatuba
divulga novas ofertas 

de emprego

A Prefeitura Municipal 
juntamente com a Secreta-
ria de Ação Social, realiza-
rá no próximo sábado dia 
09 de maio, um evento em 
comemoração ao Dia das 
Mães . O evento terá início 
às 8h30  e será realizado no 
Mercado Municipal (Rua 
Sete de Setembro, S/N) 
em um espaço confortável 
preparado especialmen-
te para elas serem home-
nageadas e valorizadas.

O evento contará com 
uma série de atrações 
desenvolvidas espe-
cialmente para celebrar 
essa data tão especial.
8h30 – Música ao vivo 
durante todo o dia.
– Oficina com as ma-
mães, presenteando-as 
na confecção de va-
sos e flores artesanais.
– Degustações oferecidas 
pelos lojistas, conforme 
especiaria de cada boxe.

– Dança Cigana com 
às mamães da 3ª Idade
– Sorteio de brindes du-
rante todo o dia e encerra-
mento com um prêmio ofi-
cial, uma linda bicicleta.
Não deixe de partici-
par, traga sua mamãe. A 
pessoa mais importan-
te da sua vida merece!
Abaixo o cartaz ofi-
cial do evento. Mais 
informações pelo tele-
fone (12) 3674-3660.

Evento em comemoração 
ao dia das mães no
Mercado Municipal

de Tremembé

Dia Das Mães taubateano
prefere presentear 

com roupas


