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

ANO XXV  10 DE ABRIL DE 2015  EDIÇÃO 1440 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

“Conheça Pindamonhangaba” 
recebe grupo do Sesc

Concurso escolhe logomarca 
para Incubadora de
Empresas de Pinda

Ao todo foram 57 traba-
lhos inscritos, vindos de 
vários municípios da re-
gião e de outros Estados 
Heitor Paim de Macedo 
Filho foi o vencedor do 
concurso para a escolha da 
logomarca da Incubadora 
de Empresas de Pindamo-
nhangaba. O concurso foi 
promovido pela Prefei-
tura de Pindamonhanga-

ba e premiou o vecendor 
com um notebook.  Os 
interessados enviaram os 
trabalhos via e-mail ou 
entregaram pessoalmente 
no setor de protocolo da 
Prefeitura. A equipe de se-
leção realizou as análises 
das artes inscritas e ele-
geu a produção de Heitor 
como vencedora, somando 
375 pontos. Os profissio-

Outro grupo que partici-
pou do projeto “Conheça 
Pindamonhangaba” foi o 
do Sesc de Taubaté, que 
trouxe 40 pessoas para 
visitar os locais históricos 
da cidade. Além do city 
tour, o grupo finalizou o 
passeio no Orquidário Fei-
ticeira,que fica na Estrada 
Municipal Pinhão do Bor-
ba. No local, os visitantes 
foram recepcionados pelo 
proprietário Luís Alberto 
Roubaud, que ofereceu um 
café da tarde e apresentou 
as instalações de viveiro de 
mudas e plantas adultas, e 
grandes estufas. O pro-
prietário esclareceu as dú-
vidas dos participantes da 
visita, agradando a todos. 

nais avaliaram a criativi-
dade, originalidade, co-
municação, aplicabilidade 
e relação com os objetivos 
da incubadora. De acordo 
com os organizadores do 
concurso, ao todo foram 
57 trabalhos inscritos, vin-
dos de vários municípios 
vizinhos como Taubaté, 
Tremembé, Lorena, São 
José dos Campos, Pinda-
monhangaba, além de ou-
tras regiões do país, dentre 
eles, Brasília, Salvador, 
Manaus, e até do estado 
de Roraima. A Incubadora 
de Empresas é um espaço 
onde os empreendedores 
com ideias criativas po-
dem desenvolvem suas 
atividades. Tem a super-
visão da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico.

Mais um trecho da Aveni-
da Agostinho Manfredini, 
agora no Bairro dos Gue-
des está recebendo uma 
série de melhorias, entre 
elas a instalação de guias, 
sajetas, bocas de lobo e 
colocação de raspas de 
asfalto para amenizar os 
transtornos de moradores 
e usuários da via. A com-
pactação de solo já foi re-
alizado em um trecho de 
aproximadamente 100m 

No próximo domin-
go (12) a Prefeitura 
de Ilhabela inicia uma 
programação especial 
pelo Dia Mundial da Ati-
vidade Física (6 de abril). 
É o programa “Ilhabela 
em Movimento”, a ação 
tem o objetivo de inserir 
o hábito nos moradores 
de aproveitar as riquezas 
naturais do arquipélago 
fazendo as trilhas locais. 
A promoção é da Secre-
taria de Saúde  do muni-

e deverá se estender por 
toda extensão da avenida.
Essa preparação está sen-
do realizada para receber 
mais uma etapa do asfal-
to. O objetivo do Prefeito 
Marcelo Vaqueli é asfaltar 
toda a Avenida Agostinho 
Manfredini, obviamente 
que de acordo com a eco-
nomia do município. “Sa-
bemos dos transtornos que 
uma rua esburacada trás 
aos moradores. Por isso 

cípio, como incentivo às 
atividades físicas. Alem 
do dia 12, os domingos se-
guintes, dias 19 e 26 estão 
na programação com tri-
lhas para os participantes. 
A cada domingo, sempre 
às 9h, até o final do mês 
de abril, o grupo - que é 
aberto à participação de 
todos - vai fazer uma tri-
lha, com diferentes níveis 
de dificuldade. O que levar 
- Para participar é aconse-
lhável usar um calçado 

estamos realizando uma 
série de ações que visam 
o asfaltamento em trechos 
mais críticos e com flu-
xo maior de veículos. A 
Avenida Agostinho Man-
fredini nunca recebeu ne-
nhuma melhoria em toda 
sua extensão, hoje graças 
a Deus e a muito trabalho 
estamos podendo realizar 
muitas melhorias aos mo-
radores e usuários dessa 
via”. – finalizou Vaqueli

adequado, de preferência 
tênis, levar água, repelen-
te, protetor solar, chapéu 
(ou boné) e usar roupas 
leves. Confira a progra-
mação: 12/04 – Trilha da 
Água Branca no Parque 
Estadual  (encontro no 
Campo do Galera, às 9h) 
19/04 - Cachoeira do Ve-
loso (encontro na Praia 
do Veloso, às 9h) 26/04 
- Cachoeira de Paque-
tá (encontro no ponto de 
ônibus do Bexiga, às 9h)

Avenida Agostinho
Manfredini no bairro dos 

Guedes recebe
melhorias em Tremembé

Ilhabela promove
programação em trilhas 

de cachoeiras

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e o Corpo de 
Bombeiros da Polícia Mi-
litar da cidade realizam, 
desde 2013, ações em con-
junto para a prevenção de 

acidentes de trânsito no 
município. Na última se-
mana, representantes das 
instituições se reuniram 
para definir a continuida-
de dos eventos conjuntos 

visando essa conscientiza-
ção. Entre as ações, serão 
realizadas blitz educativas 
com distribuição de pan-
fletos de orientação para 
a prevenção a acidentes. 

Prefeitura e Bombeiros são 
parceiros em ações de
prevenção de acidentes
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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

O programa Nota Fiscal 
Paulista, da Secretaria da 
Fazenda do Estado de São 
Paulo liberou R$ 1,08 bi-
lhões em créditos referen-
tes a compras realizadas 
em todo o Estado de São 
Paulo durante o segun-
do semestre de 2014. Em 
Taubaté, o valor de crédi-
tos distribuídos no muni-
cípio chegou ao montate 
de R$ 6, 178 milhões. 
Essa é, segundo divulga-
do no site da secretaria, a 
maior quantia já devolvi-
da aos consumidores des-
de o início do programa. 
A liberação dos créditos 

Cidade do Vale do Paraíba 
sediará núcleo da iniciati-
va que promove cidadania 
e incentiva a formação de 
crianças e adolescentes O 
Instituto EDP (IEDP), or-
ganização que coordena as 
iniciativas socioambien-
tais do Grupo EDP, promo-
ve no próximo sábado (11), 
na escola EMREF Durva-
lina Costa da Silva, em Ca-
capava, o lançamento da 
edição deste ano do Pro-
jeto Futebol de Rua pela 
Educação e a inauguração 
do Núcleo de referência do 
projeto na região do Vale 
do Paraíba. A ação tem o 
patrocínio das empresas 
de Distribuição e Comer-
cialização da EDP e conta 
com a parceria da ONG 
Futebol de Rua para sua 
realização. No evento, que 
será gratuito e aberto ao 
público, às comunidades 
no entorno da instituição, 
além de professores, pais 
e alunos inscritos, terão a 
oportunidade de conhecer 
os objetivos do projeto e 
entender como o futebol, a 

acontecem duas vezes 
ao ano: Abril e Outubro. 
Sandra Teixeira, presiden-
te da ACIT (Associação 
Comercial e Industrial) 
comemora a injeção de re-
cursos. Segundo ela, além 
de ajudar o consumidor 
nos impostos, como IPVA, 
o montante também pode 
fortalecer o comércio lo-
cal. “São 6 milhões de 
reais sendo devolvidos 
para a cidade, todo mun-
do ganha. A população e, 
também o comércio. É um 
retorno para quem fez tudo 
direito; pediu sua nota, fez 
seu cadastro. Mais uma 

partir de duas regras sim-
ples – o fair play e o drible 
– pode se tornar um va-
lioso pilar do desenvolvi-
mento educativo e social. 
Na ocasião estarão pre-
sentes representantes 
da EDP, Instituto EDP, 
secretarias municipais 
de Educação e de Espor-
tes da cidade, além dos 
coordenadores da ONG 
Futebol de Rua e autori-
dades locais. Caçapava 
é o segundo município a 
ter inaugurado o proje-
to, cuja edição 2015 teve 
início em Ferraz de Vas-
concelos. Além destas, ou-
tras cidades do Alto Tietê 
 (como Suzano e Guaru-
lhos) e a capital paulista, 
também sediarão núcleos 
do Futebol de Rua pela 
Educação. Capacitação 
para Educadores - Des-
de fevereiro, pedagogos, 
professores de Educação 
Física e estagiários vêm 
participando de ativida-
des de capacitação e trei-
namento prático emba-
sado nos princípios do 

vez mostra que quanto 
mais fazemos o certo, mais 
retorno temos”, diz. Trans-
ferência dos créditos – 
Esse dinheiro fica à dis-
posição dos consumidores 
por cinco anos e podem 
ser utilizados a qualquer 
momento dentro desse pe-
ríodo. Os usuários cadas-
trados no sistema podem 
transferir seus créditos 
para uma conta corrente 
ou poupança  de sua ti-
tularidade. Basta acessar 
o site www.nfp.fazenda.
sp.gov.br, digitar o CPF/
CNPJ e senha cadastrada e 
solicitar a opção desejada.

projeto. Também estão 
previstas a realização de 
Copas de Futebol de Rua 
entre as equipes das es-
colas participantes e entre 
as cidades beneficiadas. 
O Projeto Futebol de Rua 
pela Educação - Com con-
ceito criado em 2006, o 
projeto tem como base 
duas regras – o fair play, 
onde é proibido cometer 
falta; e o drible, em que 
manobras com a bola va-
lem mais pontos que o gol. 
Além de uma escolinha 
de rua que busca dimi-
nuir a evasão escolar e 
melhorar o desempenho 
dos alunos, a ação pro-
move a integração en-
tre escola e comunidade.
Voltado a crianças e ado-
lescentes entre 7 e 17 
anos, o projeto inclui ati-
vidades esportivas em es-
colas ou espaços públicos 
(duas vezes por semana 
ou aos sábados, no perí-
odo de 2 horas) e acom-
panhamento pedagógico 
(com encontros de 1 hora, 
uma vez por semana).

Nota Fiscal Paulista
libera em Taubaté

créditos de R$ 6 milhões

EDP leva Projeto
Futebol de Rua pela 

Educação para
Caçapava

O Poupatempo Caraguata-
tuba participa neste sába-
do, 11 de abril, das 9h às 
12h30, da Escola Cidadã, 
que visa oferecer serviços 
públicos nas áreas sociais 
e de saúde. Uma equipe 
da unidade estará na E.E. 
Idalina do Amaral Graça, 
que fica na Rua Cascata, nº 
400 – Ipiranguinha - Uba-
tuba, para realizar atendi-
mentos de 1ª via da Car-
teira de Identidade (RG) 
e 1ª e 2ª via e continuação 
da Carteira de Trabalho. 
Documentos Necessários 
Para solicitar o RG, é pre-
ciso levar a Certidão de 
Nascimento (se solteiro) 
ou Casamento (se casado, 
divorciado ou viúvo), ori-

ginal e cópia, além de uma 
foto 3x4 recente. Meno-
res de 16 anos devem es-
tar acompanhados do pai, 
mãe ou responsável legal, 
munidos de seus RGs ori-
ginais. Já para a emis-
são da 1ª via da Carteira 
de Trabalho é necessário 
apresentar RG ou Certidão 
de Nascimento original e 
uma foto 3x4 recente. Para 
2ª via e continuação, além 
da requisição acima, tam-
bém é preciso portar do-
cumento oficial que com-
prove o número da carteira 
anterior, como, por exem-
plo, carteira antiga, con-
trato de trabalho ou mes-
mo o extrato do PIS/Pasep. 
Programa Poupatempo O 

Poupatempo é um progra-
ma do Governo do Estado, 
executado pela Diretoria 
de Serviços ao Cidadão da 
Prodesp – Tecnologia da 
Informação, que, desde a 
inauguração do primeiro 
posto, em 1997, já prestou 
mais de 437 milhões de 
atendimentos. Atualmente 
conta com 64 unidades de 
atendimento instaladas na 
capital, Grande São Paulo, 
interior e litoral, além de 
seis unidades móveis. Em 
pesquisa, realizada pela 
Fundação Instituto de Pes-
quisas Econômicas – Fipe/
USP, em 2014, o Progra-
ma Poupatempo no Esta-
do obteve 99% de apro-
vação de seus usuários. 

Poupatempo Caraguatatuba 
participa da Escola Cidadã

Com cerca de 900 inscritos 
e 40 km de extensão, cor-
rida desbrava 28 praias da 
região da Tabatinga, costa 
sul de Ubatuba A 2ª edição 
da prova de corrida rústica 
Desafio das 28 Praias rola 
neste sábado (11/4) e che-
ga com tudo para repetir 
o sucesso do ano anterior.  
Com 40 km de extensão, 
o percurso desbrava 28 
praias da região da Taba-
tinga, costa sul de Ubatu-
ba, algumas totalmente de-
sertas.  O percurso inclui 
trilhas, estradas de terra, 
asfalto, trechos de areia e 
uma infinidade de subidas 
e paisagens de tirar o fô-
lego.  Em 2014, a equipe 
da Secretaria Municipal de 
Esportes faturou o primei-
ro lugar na categoria Geral 
e muitos atletas locais des-
tacaram-se em suas cate-
gorias. Para enfrentar este 
duro desafio os atletas po-
dem correr solo ou compor 
equipes de até cinco inte-
grantes.  No site da prova 
constam depoimentos po-
sitivos colocando a corri-

da como uma inesquecível 
experiência de vida, que 
promove o esporte em am-
bientes naturais, o espirito 
de equipe e a mensagem 
de conservação do meio 
ambiente.  Turismo o Ano 
Inteiro Neste ano o evento 
tem aproximadamente 900 
atletas inscritos, conta com 
apoio e cobertura do canal 
de esportes Off. “O famoso 
canal irá acompanhar toda 
a aventura e levará Ubatu-
ba para as telas espalhadas 
por todo país”, comemora 
João, secretário municipal 
de Turismo.   Para o pre-
feito Mauricio, as corridas 
ao ar livre representam um 
importante atrativo para os 
turistas no período fora da 
alta temporada.  “Eventos 
como esse geram consu-
mo de serviços dos setores 
de hotelaria, alimentação, 
entretenimento e muitas 
divisas para a economia 
local, como a contrata-
ção direta de mais de 100 
pessoas da comunidade 
ubatubense para compor 
o staff da prova, que tem 

total apoio das nossas se-
cretarias de Esportes e Tu-
rismo”, explica o prefeito.  
“A Secretaria de Turismo 
monitora o impacto dos 
eventos com seu Observa-
tório de Turismo: núcleo 
de estudos técnicos de pes-
quisas que permitem iden-
tificar o perfil do público, 
a geração de renda e os 
setores afetados pela pro-
va”, completa João.  Praia 
Acessível Durante o De-
safio, será realizado uma 
ação do programa Praia 
Acessível, disponibilizan-
do cadeiras anfíbias com 
auxilio para banho de mar 
para cadeirantes, portado-
res de necessidades espe-
ciais ou idosos com baixa 
mobilidade. Para obter 
mais informações, entre 
em contato com o Centro 
de Informações Turísticas 
- Avenida Iperoig, 214, 
Centro. O CIT funciona de 
segunda a sexta, das 8hs 
às 18hs e também aten-
de pelo telefone (0xx12) 
3833-9123 ou pelo email 
cit@ubatuba.sp.gov.br

Desafio das 28 Praias
movimenta Ubatuba
no fim de semana
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A Polícia Rodoviária Fede-
ral divulgou nesta semana 
o balanço sobre a Operação 
Semana Santa realizada 
durante o feriado prolon-
gado e entre a última quin-
ta-feira e segunda-feira. 
De acordo com os núme-
ros 103 pessoas morreram 
e 1.441 ficaram feridas 
em 2.323 acidentes – dos 
quais 163 considerados 
graves – nas rodovias fe-
derais do país.Mas, pelos 
critérios da PRF que leva 
em consideração a evolu-
ção da frota de veículos, 
esse é o menor número de 
mortes neste feriado desde 
2007. Os números revelam 
ainda que houve redução 
de 63% no índice de aci-
dentes graves, 22% no de 
acidentes totais, e 31% no 

de mortos, em relação ao 
feriado do ano passado. 
A PRF considera aciden-
te grave o que resulta em 
feridos graves ou mortes. 
Em 2014, a Operação Se-
mana Santa também du-
rou cinco dias e foram 
registrados 2.837 aciden-
tes, sendo 417 graves. Ao 
todo, 140 pessoas mor-
reram. Excesso de velo-
cidade - Ao todo, 79.247 
veículos foram flagrados 
transitando acima da velo-
cidade permitida. O maior 
número de flagrantes de 
excesso de velocidade foi 
registrado no estado de 
São Paulo (12.283, 15% do 
total),  seguido pelo Para-
ná (11.641) e por Minas 
Gerais (9.544). Mais ba-
fômetro – A fiscalização 

impediu que 1.151 pes-
soas sob efeito de álcool 
pudessem dirigir, e assim, 
colocarem em riscos a 
segurança nas estradas. 
Outras 255 foram presas 
por embriaguez. A po-
lícia fiscalizou 168.588 
veículos, 183.209 pes-
soas e fez 59.007 tes-
tes com bafômetro. 
Ultrapassagens proibi-
das - Cinco meses após o 
aumento das multas por 
ultrapassagem indevida, 
7.560 manobras do tipo 
foram registradas. De 
acordo com a PRF, as ul-
trapassagens feitas em lo-
cais proibidos são as prin-
cipais responsáveis pelas 
colisões frontais, um tipo 
de acidente que apresenta 
altos números de mortos.

Semana Santa registra
menor número de mortos 

em acidentes nas estradas 
desde 2007

Atendimento especial será 
de 13 a 18 de abril; Ten-
da do MEI - em São José 
dos Campos - e Caravana 
Sebrae Móvel – em Pinda 
– são destaques da progra-
mação, que inclui ainda 
palestras, oficinas e semi-
nários O Sebrae-SP pro-
move de 13 a 18 de abril 
a 7ª Semana do Microem-
preendedor Individual em 
todo o estado. No Vale do 
Paraíba, estão programa-
das atividades em São José 
dos Campos, Guaratingue-
tá, Pindamonhangaba e 
Cruzeiro. Os Escritórios 
Regionais do Sebrae-SP 
em São José dos Cam-
pos e Guaratinguetá te-
rão atendimento especial 
durante toda a semana, 
inclusive com plantão no 
sábado, das 9h às 12h. 
Os destaques são a Tenda 
do MEI, em São José dos 
Campos, e a Caravana do 
Sebrae Móvel, em Pinda-
monhangaba. Além dis-
so, o Sebrae-SP preparou 
uma agenda de palestras, 
oficinas e seminários que 
visam trazer informações, 
serviços e tirar dúvidas 
dos MEIs. MEIs na região
A Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte conta atualmente 
com cerca de 60 mil MEIs 
em suas 39 cidades. Em 
um ano, houve aumen-
to de quase 15 mil MEIs. 
Para ser um MEI é neces-
sário faturar no máximo 
até R$ 60.000 por ano e 
não ter participação em 
outra empresa como sócio 
ou titular. O MEI também 
pode ter um empregado 
contratado que receba o 
salário mínimo ou o piso 
da categoria. Entre as van-
tagens do enquadramento 
da atividade no MEI está 
o registro no Cadastro Na-
cional de Pessoas Jurídi-
cas (CNPJ), o que facilita 
a abertura de conta bancá-
ria, o pedido de emprésti-
mos e a emissão de notas 
fiscais, além dos benefí-
cios da previdência como 
auxílio maternidade, auxí-
lio doença, aposentadoria, 
entre outros. O Microem-
preendedor Individual tem 
como despesas legalmente 
estabelecidas, apenas, o 
pagamento mensal de R$ 
39,40 (INSS), acrescido de 
R$ 5 (prestadores de servi-
ço) ou R$ 1 (comércio e 
indústria) por meio de car-
nê emitido pelo Portal do 
Empreendedor. Além dis-
so, o MEI será enquadrado 

no Simples Nacional e fi-
cará isento dos tributos fe-
derais (Imposto de Renda, 
PIS, Cofins, IPI e CSLL).
Assim, pagará apenas o 
valor fixo mensal de R$ 
40,40 (comércio ou indús-
tria), R$ 44,40 (prestação 
de serviços) ou R$ 45,40 
(comércio e serviços), que 
será destinado à Previdên-
cia Social e ao ICMS ou 
ao ISS. Essas quantias se-
rão atualizadas anualmen-
te, de acordo com o salá-
rio mínimo. Programação 
em São José dos Campos
Tenda do MEI
Local: Largo São Bene-
dito, no Centro, em fren-
te à Praça Afonso Pena. 
Plantão de Atendi-
mento do Sebrae-SP
Data: 13 a 18 de abril, das 9h 
às 17h (sábado até as 12h) 
Atendimento de Parceiros
Data: 13 a 17 de 
abril, das 9h às 17h
Assecon, Banco do Brasil, 
Banco do Povo Paulista/
Banco do Empreende-
dor Joseense, Caixa Eco-
nômica Federal, Ciesp, 
INSS e Sala do Empre-
endedor da Prefeitura de 
São José dos Campos 
Atendimentos Coletivos
Data: 13 de abril, das 10h 
às 11h e das 13h às 14h
Tema: Palestra “Balcão 
de crédito: informações 
sobre as principais linhas 
existentes” Data: 13 de 
abril, das 15h às 16h30
Tema: Palestra “Seguran-
ça na manipulação dos 
alimentos”, com nutri-
cionista do Sesi Data: 14 
de abril, das 14h às 17h
Tema: Oficina “SEI Em-
preender” Data: 15 de 
abril, das 14h às 17h
Tema: Oficina “SEI 
Vender” Data: 16 de 
abril, das 14h às 15h30
Tema: Palestra “Segu-
rança e riscos”, do Corpo 
de Bombeiros Data: 17 
de abril, das 14h às 17h
Tema: Oficina “SEI Con-
trolar meu dinheiro”
Atendimentos Coletivos
Data: 13 de abril, 
das 14h às 15h
Tema: Palestra “Como se 
tornar microempreende-
dor individual” (ao final 
da palestra, um repre-
sentante da Sala do Em-
preendedor da Prefeitura 
de São José dos Campos 
tirará dúvidas sobre for-
malização) Data: 14 de 
abril, das 18h30 às 20h30
Tema: Palestra “Plane-
jamento: o primeiro pas-
so para começar o seu 

negócio” Data: 15 de 
abril, das 18h30 às 20h30
Tema: Palestra “Inter-
net na medida” Data: 16 
de abril, das 15h às 16h
Tema: Palestra “Como se 
tornar microempreende-
dor individual” ( ao final 
da palestra, um repre-
sentante da Sala do Em-
preendedor da Prefeitura 
de São José dos Campos 
tirará dúvidas sobre for-
malização) Data: 16 de 
abril, das 17h30 às 21h30
Tema: Seminário “Ex-
celência da gestão” Ins-
crições gratuitas, vagas 
limitadas. Mais informa-
ções podem ser obtidas 
no Escritório Regional do 
Sebrae-SP em São José 
dos Campos (Rua Humai-
tá, 227/233, Centro) ou 
pelos telefones 0800 570 
0800 e (12) 3922-2977
Programação em 
P i n d a m o n h a n g a b a
A t e n d i m e n -
to no Sebrae Móvel
Data: 15 e 16 de 
abril, das 9h às 17h
Local: Praça Monse-
nhor Marcondes (Ave-
nida Jorge Tibiriçá) 
O f i c i n a s
16/04 - Ofici-
na SEI vender (18h)
17/04 - Oficina SEI Con-
trolar meu dinheiro (18h)
 Local: Associação Co-
mercial de Pindamo-
nhangaba (Rua Deputado 
Claro Cesar, 44, Centro)
Programação em 
G u a r a t i n g u e t á 
13/04 - Ofici-
na SEI Vender (14h)
14/04 - Oficina SEI 
Empreender (10h)
14/04 - Palestra MEI (14h)
15/04 - Oficina SEI Con-
trolar meu dinheiro (14h)
16/04 - Oficina 
SEI Comprar (10h)
17/04 - Palestra MEI (10h)
17/04 - Ofici-
na SEI vender (14h)
18/04 - Oficina SEI Con-
trolar meu dinheiro (10h)
 Local: Escritório Regio-
nal do Sebrae-SP em Gua-
ratinguetá (Rua Duque 
de Caxias,100, Centro)
Programação em Cruzeiro
16/04 - Oficina Sei Con-
trolar Meu Dinheiro (10h) 
Local: Câmara de Cru-
zeiro (Av. Major No-
vaes, 499, Centro)
Inscrições gratuitas, vagas 
limitadas. Mais informa-
ções podem ser obtidas no 
Escritório Regional do Se-
brae-SP em Guaratinguetá 
ou pelos telefones 0800 
570 0800 e (12) 3132-6777

Vale do Paraíba recebe
atividades na 7ª Semana
do Microempreendedor

Individual do Sebrae
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - PROCES-
SO ADMINISTRATIVO Nº57/2015 - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015 - 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, em sessão pública da mesma, datada de 07/04/2005, às 9:30horas, após o 
exame da documentação apresentada pelos concorrentes , foi proferido o seguin-
te julgamento: Licitantes HABILITADOS: Just Engenharia Ltda.; Cerqueira Tor-
res Constr. Terraplenagem e Pavimentação Ltda.; Eskelsen Artefatos de Cimento 
Ind. e Com. Ltda.; Construpav - Construtora, Terraplenagem e Pavimentação Ltda. 
Licitantes INABILITADOS: Concrevale Ind. e Com. Ltda. ; Marprado Constru-
ção Civil Ltda. EPP.; SDJ Construção Eireli EPP. São Luiz do Paraitinga, 07 de 
abril de 2015. Claudney Marcio da Silva - Presidente da Comissão de Licitação

Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 28/2015 - Processo Admin. Nº: 
135/2015 - Objeto: Contratação de produção e organização para o even-
to cultural “ Malhação de Judas”, no dia 04 de abril das 21h00 as 0h30 - Con-
tratante: Prefeitura Munic. de São Luiz do Paraitinga - Contratada: Ma-
ria Aparecida Galhardo Rodrigues 04487820812 – CNPJ - Valor: R$ 800,00 
- Data: 27/03/2015 - Base Legal: Art. 25, Inciso III, da Lei Nº 8.666/93

PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N° 335/2014 - PREGÃO 
N° 064/2014 - EDITAL Nº 080/2014. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – No 
dia 07 de abril de 2015, depois de constatada a regularidade dos atos proce-
dimentais, a autoridade competente, Sr. ALEX EUZÉBIO TORRES, Prefei-
to Municipal, HOMOLOGOU o objeto do pregão em epígrafe, considerando 
a adjudicação pelo Pregoeiro, às empresas: SOCIEDADE EXTRATIVA DO-
LOMIA LTDA, o valor total na ordem de R$275.740,00 (duzentos e setenta e 
cinco mil setecentos e quarenta reais); BASICO MATERIAIS PARA CONS-
TRUÇÃO LTDA  EPP, o valor total na ordem de R$72.790,00 (setenta e dois 
mil setecentos e noventa reais). Ficam as empresas convocadas a assinarem 
a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA

DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

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

O comando do 2º Bata-
lhão de Engenharia de 
Combate “Batalhão Bor-
ba Gato”, com sede em 
Pindamonhangaba-SP 
comunica a publicação 

do Edital de Pregão Ele-
trônico nº 05/2015 para a 
aquisição de Aquisição de 
Gás LP. De acordo com 
o edital, a data da Sessão 
Pública será 23 de abril de 

2015 - 09: 30 (nove e trin-
ta horas - horário de Bra-
sília). A retirada do Edi-
tal é pelos interessados é 
pelo endereço eletrônico: 
www.comprasnet.gov.br

2º Batalhão de
Engenharia de Combate

comunica Edital de
Pregão Eletrônico
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Serão leiloados 38 ani-
mais bovinos mestiços
Na próxima terça-fei-
ra(14), a Prefeitura de 
Pindamonhangaba vai 
promover um Leilão 
para venda de 38 ani-
mais bovinos mestiços. 
Os animais são remanscen-
tes do Centro de Recria de 
Matrizes Leiteiras. O lei-
lão vai ocorrer no estábulo 
número 11, às 9 horas, na 
Fazenda do Pólo Regional.
A Prefeitura comunica 
que os interessados po-
dem obter mais informa-
ções no Departamento 

O prefeito Marcelo Va-
queli acompanhado dos 
Secretários Municipais 
Administrativo e Jurídico, 
João Vicente de Oli-
veira e Marco Antônio 
Queiroz respectivamen-
te, esteve em São Pau-
lo na última quinta-fei-
ra, onde se reuniu com 
o ministro das Cidades,
 Gilberto Kassab, para apre-
sentar projetos importantes 
na área de infraestrutura.
No encontro, Vaqueli so-
licitou investimentos em 
setores considerados es-
tratégicos para promover a 

de Licitações e Compras, 
instalado no prédio da 
Prefeitura, localizada na 
Avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso, 1400, 
Alto Cardoso,  das 
8 às 17 horas. 
Podem participar do 
leilão qualquer pes-
soa física ou jurídica. 
As pessoas físicas de-
verão apresentar o RG 
e CPF, e as jurídicas, o 
cartão do CNJP RG. Os 
lances serão verbais, o 
leiloeiro ofertará o lote e 
aguardará a manifestação 
espontânea de cada inte-

melhoria na infraestrutura 
do município, como o au-
xílio na instalação de asfal-
to no Maracaibo e região.
Aproveitando a reunião, 
Vaqueli cobrou agilida-
de na análise e liberação 
dos projetos. “São pro-
jetos que já deveriam ter 
sido solicitados pelas ad-
ministrações anteriores,
mas infelizmente não 
foi feito. Estamos dan-
do mais um passo im-
portante para gerar uma 
qualidade de vida melhor 
para o povo dessa região.
Tenho certeza que o Mi-

ressado em ofertar maior 
valor ao preço do lote.
O edital detalhado está 
disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br, basta clicar no botão 
Licitações, do lado di-
reito. O leilão será fei-
to por lotes. Esta ação 
está em conformidade 
com os dispositivos da 
Lei Federal nº 8.666/93.
O Polo Regional, lo-
cal do leilão, está loca-
lizado na avenida Pro-
fessor Manoel César 
Ribeiro, 1920, com aces-
so pela Estrada do Borba.

nistro irá nos atender da 
melhor maneira possí-
vel”, destacou Vaqueli.
Em resposta,
Kassab afirmou que irá 
analisar todos os pedidos 
apresentados pelo muni-
cípio e se comprometeu 
a trabalhar para agilizar 
a liberação dos recursos. 
“Vou pedir à minha equi-
pe uma análise rigorosa de 
todos os contratos, pois sa-
bemos da importância des-
ses recursos para melhorar 
a qualidade de vida da 
população tremembeen-
se”, finalizou o ministro.

Prefeitura de Pinda 
realiza leilão de 

novilhas no dia 14

Prefeito de Tremembé 
se reúne com Kassab 

para solicitar asfalto no 
Maracaíbo e região

A Secretaria de Es-
porte e Lazer da Pre-
feitura de Taubaté dá 
início neste sábado, 
11, ao FESTI (Festival da 
Terceira Idade), que acon-
tece até o domingo, 12, no 
Complexo Esportivo da 
CTI. As inscrições foram 
prorrogadas até quinta-
feira, 9, e podem ser fei-
tas na sede da secretaria.
O evento contará com 
modalidades como vôlei 
adaptado, bocha, dominó, 
buraco e dança de salão, 
além de gincanas, stand 
da saúde, oficinas temá-
ticas, aulas de capoeira, 
Ritmo Livre, matroginás-
tica, entre outras. As mo-
dalidades esportivas são 
exclusivas para as pessoas 
de terceira idade. Já as de-
mais aulas são abertas para 
todas as faixas etárias.

P r o g r a m a ç ã o :
Dia 11/04
9h às 17h – VOLEI 
ADAPTADO/ BOCHA
9h às 17h – BU-
RACO/ DOMINÓ
20h às 22h – DAN-
ÇA DE SALÃO
Dia 11/04
STANDS DA SAÚDE
9h às 12h – AVA-
LIAÇÃO FÍSICA
16h às 18h – OFI-
CINA DE BELEZA
ÁREA LÚDI-
CA – GINCANAS
9h às 12h e 14h às 18h - JO-
GOS E BRINCADEIRAS
Dia 11/04
AULAS ABERTAS
9h – ALONGAMENTO
10h30 – AULA DE 
RITMO LIVRE
14h – ALONGAMENTO
16h – TAI CHI CHUAN
Dia 12/04

MODALIDADES ES-
PORTIVAS - FINAIS
9h às 12h – VOLEI 
ADAPTADO/ BOCHA
Dia 12/04
STANDS DA SAÚDE
9h às 12h – AVALIA-
ÇÃO FÍSICA/ PRÁ-
TICAS CORPORAIS 
A L T E R N A T I V A S
ÁREA LÚDI-
CA – GINCANAS
9h às 12h - JOGOS 
E BRINCADEIRAS
Dia 12/04
AULAS ABERTAS
9h – ALONGAMENTO
10h – CAPOTERAPIA
11h – MATRO-
G I N Á S T I C A
S e r v i ç o :
A sede da secretaria fica na 
Rua Edmundo Morewood, 
s/n, no bairro Estiva. 
Mais informações pelo 
telefone: (12) 3624-8740.

Prefeitura de Taubaté 
prorroga inscrições para 

Festival da 3ª idade
Ação visa aproximar pro-
dutores rurais de poten-
ciais compradores, estimu-
lando a economia regional
Promover o encontro en-
tre produtores e consu-
midores, para estimular a 
economia local. Esse é o 
objetivo do Encontro de 
Negócios e Relaciona-
mento que será realizado 
pelo Sebrae-SP na pró-
xima sexta-feira (10/4) 
em Campos do Jordão. O 
evento integra a programa-
ção do 3º Festival de Gas-
tronomia da Montanha.
A ação vai reunir produ-
tores rurais do Vale do 
Paraíba com proprietários 
de hotéis, pousadas, res-
taurantes, supermercados 
e outros empreendimen-
tos do ramo alimentício. 

Cada participante poderá 
conhecer itens como quei-
jos, bebidas, frutas, 
hortaliças e carnes,
entre outros.
Além de mostrar os ali-
mentos e detalhar as 
principais característi-
cas, cada produtor poderá 
apresentar preços, prazos 
e quantidade disponível. 
Outra vantagem é a pos-
sibilidade de negociar as 
condições de pagamento 
e entrega diretamente com 
o fornecedor. O objetivo 
do encontro é aproximar 
produtores e comprado-
res, gerando lucros nas 
duas pontas da cadeia.
“O Vale do Paraíba tem 
uma produção agrícola 
muito forte, que oferece 
uma grande diversidade 

de produtos. Nosso obje-
tivo é fazer com que es-
ses alimentos cheguem 
aos restaurantes e hotéis, 
com preços mais aces-
síveis e fortalecendo as 
relações comerciais”, 
explicou Guilherme dos 
Santos, analista de agro-
negócios do Sebrae-SP.
O Encontro de Negócios 
e Relacionamento do 3º 
Festival de Gastronomia 
da Montanha acontece no 
Hotel Le Renard, no Capi-
vari, em Campos do Jor-
dão, a partir das 14h. Os 
interessados devem se ins-
crever pelo telefone (12) 
3132-6777 ou no Escritó-
rio Regional do Sebrae-SP 
em Guaratinguetá, na Rua 
Duque de Caxias, 100, 
Centro. Vagas limitadas.

Sebrae-SP realiza Encontro 
de Negócios no Festival de 
Gastronomia da Montanha


