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A Prefeitura de Tremem-
bé, por intermédio do 
C.O.A. (Centro de Ob-
servação Animal), realiza 
neste sábado, 12 de se-
tembro, a partir das 9h30, 
uma feira de adoção de 
cães em frente a Loca-
dora HL no Centro. Se-
rão colocados vários cães 
entre filhotes e adultos.
Segundo a Veterinária 

Acordo representa recur-
sos de mais de 8 milhões 
de reais e, segundo a Cai-
xa, só se efetivou graças 
à gestão eficaz que vem 
sendo feita em Ubatuba. 
Após dois anos e meio de 
trabalho em torno da ela-
boração de projeto e orga-
nização de documentação, 
a Prefeitura de Ubatuba e 
a Caixa Econômica Fede-
ral assinaram nesta sex-
ta-feira, 4 de setembro, 
o contrato destinado a 
apoiar projetos de investi-
mentos voltados à melho-
ria da eficiência, qualidade 
e transparência da gestão 
pública através do PMAT 
- Programa de Moderni-
zação da Administração 
Tributária e da Gestão dos 
Setores Sociais Básicos. 
O valor total do contrato, 
com recursos do BNDES, 
é de R$ 8.132.669,00. A 
contratação desse finan-
ciamento já havia sido 
aprovada unanimemente 
pela Câmara Municipal 
pela Lei n. 3701, de 4 de 
novembro de 2013. O con-
trato assinado contempla 
a realização de projetos 
bastante importantes para 
a modernização da gestão 
municipal. Entre eles, é 
possível destacar a cria-
ção de uma rede de fibra 
óptica que interligará até 
45 prédios da macrorre-
gião central do municí-
pio, a disponibilização de 
pontos de Wi-Fi público, a 
digitalização do acervo de 
processos da Prefeitura, a 
capacitação dos funcioná-
rios públicos para o uso 
dos diferentes sistemas e 
a criação da nova central 
de atendimento ao cida-
dão, com a reforma do es-
paço no Paço Municipal e 
a unificação de serviços. 
Durante a cerimônia de 
assinatura do contrato, o 
Superintendente Regio-
nal da Caixa, Julio Cesar 
Volpp Sierra, parabenizou 
a Prefeitura de Ubatuba e 
ressaltou a importância do 
PMAT para o município, 

Carol Signorini, estes 
animais são oriundos de 
abandono. “As pessoas 
precisam se conscientizar 
a respeito da posse res-
ponsável. O abandono é 
um crime previsto na Lei 
Federal 9.605/98 e pode 
acarretar prisão de três me-
ses a um ano”, salientou.
O C.O.A. também está 
aberto a visitas, de segun-

que é apenas o segundo 
do estado de São Paulo a 
contratá-lo com a Caixa. 
“Este projeto é fundamen-
tal para a desburocratiza-
ção da máquina pública, 
e só foi possível graças à 
gestão eficaz que tem sido 
feita”. Ubatuba foi apon-
tada recentemente como a 
46ª cidade no Brasil com 
o melhor índice de gestão 
fiscal. Sierra recuperou o 
histórico do processo que 
implicou muitas etapas de 
desenvolvimento, como a 
elaboração e análise dos 
projetos técnicos, o levan-
tamento de uma série de 
certidões e a resolução de 
problemas antigos do mu-
nicípio, como dívidas do 
município com o FGTS da 
década de 90. “Além da 
habilitação técnica do mu-
nicípio para a aprovação 
do crédito, a Secretaria 
do Tesouro Nacional tam-
bém tem que referendar a 
capacidade de gestão do 
município”, destacou Sier-
ra. O Prefeito de Ubatuba, 
Mauricio Humberto For-
nari Moromizato, lembrou 
a trajetória percorrida até 
alcançar este momento: 
“Quando chegamos na ad-
ministração, encontramos 
uma situação de penúria 
estrutural na Prefeitura: 
não tínhamos máquinas 
para trabalhar, vários fun-
cionários utilizavam seus 
computadores pessoais e 
possuíamos sistemas que 
funcionavam sem atuali-
zação há quase 15 anos”.
Desde 2013, foi então ins-
tituída a Secretaria Mu-
nicipal de Tecnologia da 
Informação (SMTI), que 
conseguiu melhorar e 
ampliar os serviços ofe-
recidos pela Prefeitura e 
produzir novas ações. É o 
caso, por exemplo do siste-
ma eletrônico de consulta 
para abertura de empresas, 
desenvolvido totalmente 
dentro da Secretaria e que 
colocou Ubatuba entre os 
20 finalistas do prêmio em 
inovação em tecnologia 

da à sexta-feira, das 8h às 
16h30 na Avenida Audrá, 
652, Centro. Durante a se-
mana, quem se interessar 
pela adoção de animais 
pode visitar o canil e es-
colher um cão para ado-
tá-lo, pois contamos com 
aproximadamente 150 ani-
mais.. Outras informações 
também podem ser obtidas 
pelo telefone 3674-3301.

da CNM – Confederação 
Nacional de Municípios. 
Como parte do projeto, 
também está contempla-
do o trabalho feito para a 
revisão da planta genérica 
do município, que pos-
sibilitou os trabalhos de 
regularização fundiária, e 
a instalação da central de 
atendimento da dívida ati-
va. Todas essas iniciativas 
formam as contrapartidas 
do município previstas 
no PMAT, que correspon-
dem a 10% do valor do 
contrato. Ou seja, eram 
etapas necessárias para 
comprovar a capacidade 
do município em de fato 
modernizar sua gestão e 
administração e ampliar 
sua arrecadação tributária.
Próximos passos
Todas as ações perten-
centes ao projeto devem 
acontecer de seis a oito 
meses a partir da assina-
tura, explica Pedro Seno, 
Secretário de Tecnologia 
da Informação. “Esse re-
curso não pode ser gas-
to com outras rubricas, 
como pavimentação, por 
exemplo. Ele é dirigido 
exclusivamente para a 
modernização da adminis-
tração municipal. Ou ele é 
destinado para isso ou tem 
que ser devolvido”, conta.
O Secretário de Adminis-
tração, Jaime Coelho Lula, 
explica que, com a assina-
tura do contrato, a Prefeitu-
ra de Ubatuba conseguirá 
desenvolver ferramentas 
para ter atendimento mais 
ágil, rápido e eficiente 
para a população. “Essa 
era uma prioridade da atu-
al gestão desde o início da 
transição. A anterior havia 
tentado acessar os mesmos 
recursos sem sucesso”. Ele 
explica que os recursos 
entram à medida em que 
a Prefeitura vai realizan-
do as atividades previstas 
no cronograma e fazen-
do a prestação de contas, 
passos necessários para 
o recebimento das parce-
las seguintes do PMAT.

Prefeitura Municipal 
promove 22ª Feira de 

Adoção de cães
adultos e filhotes

Prefeitura de Ubatuba e
Caixa assinam contrato para 

modernização da gestão

As inscrições vão até 17 de 
setembro. O Time do Em-
prego,programa estadual 
coordenado pela Secreta-
ria do Emprego e Relações 
do Trabalho (SERT), tem 
30 vagas abertas, destina-
das a maiores de 16 anos  
que estão em busca de uma 
oportunidade de trabalho 
na cidade de São Luiz do 
Paraitinga.  Interessados 
podemse inscreve até 17 
de setembro, de segunda 
a sexta-feira, das 08h30 às 
10h30, no Departamento 
de Assistência Social - Es-
tância  Turística  de São 
Luiz do Paraitinga, que 
fica na Avenida Celestino 
Campos Coelho,198- Cen-
tro. As aulas têm início-

previsto para 7 de outubro. 
Os encontros serão rea-
lizados todas as quartas-
feiras, das 13h às 16h, no 
mesmo local das inscri-
ções. Desde suaimplan-
tação, em 2001, mais de 
40 mil pessoas passaram 
pelo programa em todo o 
Estado. “O diferencial do 
Time do Emprego é a aju-
da mútua existente entre 
os participantes, a troca 
de experiência e a procura 
conjunta por umaoportu-
nidade” destaca o secretá-
rio de Estado do Emprego 
José Luiz Ribeiro. Como 
funciona  Durante 12en-
contros, os facilitadores 
(como são chamados os 
orientadores de cada tur-

ma) apresentam técnicas 
de direcionamento ao mer-
cado de trabalho, aperfei-
çoamento de habilidades, 
produção de currículo, 
dicas de comportamen-
to em entrevistas, noções 
de empreendedorismo, 
apresentação pessoal, co-
municação e expressão, 
entre outros conteúdos. 
Time do Emprego -São 
Luiz do Paraitinga Ins-
crições: até 17 de setem-
bro– das 8h30 às 10h30 
Local: Departamento de 
Assistência Social- Estân-
cia  Turística de São Luiz 
do Paraitinga – Avenida 
Celestino Campos Coe-
lho, 198 - Centro. I nfor-
mações:  (12) 3671-1839

Timedo Emprego abre  vagas 
em São Luiz do Paraitinga

Está aberto até o dia 22 de 
outubro de 2015, o edital 
de chamamento público 
n.º 4/2015 para credencia-
mento de pessoas físicas 
e jurídicas para prestação 
de serviços de apresenta-
ções musicais e artísticas 
durante a programação 
do calendário de eventos 
da Prefeitura de Taubaté, 

por meio da Secretaria de 
Turismo e Cultura. O inte-
ressado deve entrar no site 
oficial da Prefeitura: www.
taubate.sp.gov.br, clicar na 
aba “Licitações”, depois 
em “Chamamento”, em 
seguida pedir para fazer 
o download, informar se 
é pessoa “física” ou “jurí-
dica” e colocar o CPF ou 

CNPJ, nome completo e 
e-mail. O candidato deve 
se atentar em ler o edital e 
trazer todos os documen-
tos em envelope lacrado 
para a Secretaria de Turis-
mo e Cultura, que fica na 
praça Coronel Vitoriano, 1, 
Centro. Mais infor-
mações pelo telefo-
ne: (12) 3621-6040.

Prefeitura de Taubaté tem
edital de chamamento de

artistas aberto até outubro
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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

Mais de 28 milhões de 
segurados da Previ-
dência Social recebe-
rão o adiantamento do 
13º a partir do dia 24 de 
setembro. A folha de pa-
gamento dos previdenci-
ários do mês de setembro 
trará a gratificação junto 
ao pagamento de outros 
benefícios, e começou a 
ser rodada na sexta-feira 
(4). No total, serão cerca 
de R$ 16 bilhões em pa-
gamentos. A antecipação 
acompanhará o calendá-
rio mensal, que prossegue 
até o dia 7 de outubro. 
Essa é a terceira vez que o 
adiantamento – estabeleci-
do em 2006 – será deposi-
tado com os benefícios de 
setembro. Também será 
a décima vez consecutiva 
que a antecipação do 13º é 

garantida aos trabalhado-
res. O decreto presidencial 
nº 8.513/2015 que autori-
za a antecipação do paga-
mento da primeira parcela 
da gratificação natalina 
– mais conhecida como 
13º salário – foi publica-
do na sexta-feira (4) no 
Diário Oficial da União 
(DOU).  Injeção de recur-
sos Segundo o Ministério 
da Previdência Social, a 
primeira parcela do abo-
no vai representar uma 
injeção de, aproximada-
mente, R$ 4,5 bilhões na 
economia do Estado de 
São Paulo com o paga-
mento de 6,5 milhões de 
benefícios. No Rio Grande 
do Sul, os recursos soma-
rão mais de R$ 1,3 bilhão, 
com o pagamento de 2,3 
milhões de benefícios. 

No total, a Região Su-
deste terá R$ 8,2 bilhões. 
O Nordeste receberá um 
total de R$ 3,3 bilhões 
e serão destinados R$ 
2,9 bilhões à região Sul. 
Os estados da Bahia e Pa-
raná, por exemplo, rece-
berão aproximadamente 
R$ 900 milhões. No Cen-
tro-Oeste, os estados re-
ceberão R$ 786 milhões 
e na região Norte, R$ 603 
milhões. Veja tabela com o 
total de recursos injetados 
nas economias estaduais, 
por unidade da federação, 
com a antecipação de par-
cela do 13º a aposentados, 
pensionistas e segurados 
da Previdência que estão 
recebendo auxílio-doença. 
Fonte: Portal Brasil, com 
informações do Ministé-
rio da Previdência Social

Previdência antecipa 13º salário 
para 28 milhões de pessoas

Restam 218 vagas para 
pequenas empresas da re-
gião, que receberão acom-
panhamento gratuito dos 
agentes locais de inova-
ção até 2017. Em tempos 
de crise, inovar nos negó-
cios pode significar sair na 
frente da concorrência na 
busca por uma maior fatia 
do mercado. O programa 
ALI (Agentes Locais de 
Inovação) de São Paulo, 
uma iniciativa do Sebrae 
e do Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico 
(CNPq) para promover 
a inovação nas pequenas 
empresas está com vagas 
abertas para empresários 
de pequenas empresas. No 
Vale do Paraíba, restam 
218 vagas. A região tem 
10 agentes, que atenderão 
cerca de 400 empresas de 
pequeno porte, com acom-
panhamento até 2017. Os 
empresários interessados 
podem aderir ao programa 
até novembro no Escritó-
rio Regional do Sebrae-SP 
em São José dos Campos. 
Neste primeiro momento, 
serão atendidas empresas 
de São José dos Campos, 
Taubaté, Jacareí e Caça-
pava. As empresas que se 
candidatarem para receber 
a visita do programa ALI 
serão acompanhadas gra-
tuitamente. O agente vai 
até a empresa e, junto ao 
empresário, afere o estágio 

de gestão e de inovação do 
negócio. As informações 
coletadas pelo agente são 
encaminhadas aos técni-
cos do Sebrae-SP e será 
definido um plano de ação 
para traçar as possíveis 
melhorias que podem ser 
implementadas na em-
presa, além de identificar 
no mercado instituições 
que detenham as soluções 
que a empresa tenha ca-
pacidade de implantá-las. 
O programa contempla a 
construção de até quatro 
planos de ação por em-
presa, seja ela de indús-
tria, serviço ou comércio. 
“Essa é uma chance para 
as pequenas empresas me-
lhorarem o que está errado 
e potencializar o que já 
funciona de maneira cor-
reta. A parceria entre Se-
brae e CNPq é a chance 
de receber o acompanha-
mento gratuito, que pode 
colocar o empreendedor 
em posição favorável em 
um mercado cada vez 
mais competitivo”, expli-
ca Bruno Caetano, diretor-
superintendente do Sebrae
-SP. Ao todo, 425 agentes 
atuam em 26 regiões do 
estado, incluindo a capi-
tal, cobrindo 80% do ter-
ritório de atendimento do 
Sebrae-SP. Em apenas três 
meses, 6.000 empresas 
aderiram ao programa e já 
recebem acompanhamen-
to. Em 2015, o programa 

completou cinco anos. Ao 
todo, mais de 12 mil pe-
quenas empresas paulistas 
foram acompanhadas até 
2014. Nessa nova tem-
porada, o programa ALI 
passa a contemplar outras 
nove regiões pela primeira 
vez: Alto Tietê, Barretos, 
Jundiaí, Franca, Marília, 
Ourinhos, São João da 
Boa vista e as regiões Les-
te e Sul da capital paulista. 
Os agentes passaram por 
treinamento intensivo para 
acompanharem pequenas 
empresas em suas regiões. 
Além de identificar pon-
tos que podem ser melho-
rados, o Programa ALI 
irá aproximar empreen-
dedores de institutos de 
pesquisas, centros tecno-
lógicos e universidades, 
promovendo assim a me-
lhoria da competitivida-
de.   Inscrições: Podem 
se inscrever empresas 
de pequeno porte (EPP) 
dos setores de indústria, 
serviços e agora também 
de comércio. As empre-
sas interessadas em re-
ceber a visita do ALI de-
vem procurar o Escritório 
Regional do Sebrae-SP 
em São José dos Campos 
(Rua Humaitá, 227, Cen-
tro) para fazer a inscrição. 
Mais informações pe-
los telefones 0800 570 
0800, (12) 3922-2977 
ou pelo e-mail progra-
maali@sp.sebrae.com.br 

Programa de inovação do Sebrae-SP
tem vagas  para empresas do

Vale do Paraíba

Globalização e pluralismo
Paiva Netto

Na obra Reflexões da Alma (2003), escrevi que — em um mundo que se globaliza, tantas 
vezes esmagando tradições respeitáveis, é prudente não desconsiderar o pluralismo que 
existe em cada povo, até mesmo em pequenas tribos, enquanto labutamos em favor do 
espírito solidário, altruístico, preconizado pelo Ecumenismo Irrestrito, que é Boa Vontade 
em marcha. Isto é, a vontade decidida, generosa; universal vontade de viver em paz, como, 
por muitos anos, pregou o escritor e poeta brasileiro Alziro Zarur (1914-1979). O autor do 
“Poema do Deus Divino” lançou, já na década de 1940, a Cruzada de Religiões Irmanadas, 
sob a invocação de um Brasil melhor e de uma Humanidade mais feliz. O espírito de Fra-
ternidade entre os religiosos deve servir de exemplo aos demais. (...)
O Ecumenismo nos eleva à procura de soluções globais, dentro do espírito universal de 
Fraternidade, pregada por grandes pensadores e inspirados líderes de religiões. Ela é o “fio 
de Ariadne”, que, seguramente nos conduzindo pelos caminhos escuros e tortuosos das 
cavernas do Minotauro, pode levar-nos à esplendorosa claridade do Sol, livrando-nos das 
trevas dos ódios sectários. (...)
O estágio de fragilidade moral do mundo é tão avançado, apesar dos progressos atingidos, 
que, para acabar com a violência, só existe uma medicina forte: a da escalada da Frater-
nidade Solidária, aliada à Justiça, na Educação. Por isso, ecumenicamente espiritualizar 
o ensino é um poderoso antídoto contra a agressividade. Por falar na “Senhora de Olhos 
Vendados”, aqui um ilustrativo pensamento do ensaísta francês Luc de Clapiers, Marquês 
de Vauvenargues (1715-1747): “Não pode ser justo quem não é humano”. Por conseguinte, 
também não pode ser feliz.
Haverá um dia em que as armas terão, por fim, suas sinistras vozes caladas. Ainda no tercei-
ro milênio, mesmo que demore, os seres humanos entenderão que a essência do poder não 
se encontra propriamente neles, mas, sim, no espírito de Solidariedade, que a todos deve 
irmanar. Resta muito por fazer. Portanto, mãos à obra! O tempo não se detém para esperar 
pelos humores de quem quer que seja.

José de Paiva Netto, jornalista, radialista e escritor. 
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com

A região do Jardim San-
tana, que por décadas foi 
castigada por alagamen-
tos em várias ruas, após a 
construção de galerias de 
águas pluviais na Avenida 
7 de Janeiro, fez com que 
os alagamentos não acon-
tecessem mais. A maior 
prova da eficiência dos tra-
balhos da Prefeitura, ocor-
reu na noite desta terça-
feira (08), quando foram 
registrados 27 mm de chu-
va naquela área e não hou-

ve nenhum ponto de alaga-
mento nas ruas do bairro.
Antes das obras 
da Prefeitura, 
bastava chover o equi-
valente a 12 mm que as 
vias: Avenida Tremem-
bé, Rua Antônio Cândi-
do Ortiz, Rua Arcanjo 
Banhara e Justimiano 
Antunes computavam 
estragos e transtornos.
Morador da Rua Antônio 
Cândido Ortiz há doze 
anos, Luciano da Silva 

lembra que já presenciou 
vários alagamentos no 
bairro. Segundo ele, gra-
ças as obras da Prefeitu-
ra, nenhum alagamento 
aconteceu no bairro nes-
sa temporada de chuvas. 
“Lembro com muita tris-
teza de duas enchentes, 
porque a água entrou em 
casa. Felizmente, com 
essa obra, mesmo com os 
temporais fortes que já 
caíram, nada disso aconte-
ceu”, constata a morador.

Obras de galerias de 
águas pluviais evitam 
enchentes no Jardim 

Santana
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Agenda da Semana do Comércio do Sebrae-SP
na RM Vale e Litoral Norte

São José dos Campos
Palestra : 14/9 – 19h. Tema: Tendências do Varejo de Vestuário (gratuita)
Workshop: 10/9 – 18h30. Tema: Como Inovar – Marketing de Experiência (gratuito)
Curso: 18/9 – 9h às 12h. Tema: Na Medida – Como Criar uma Página Empresarial no Facebook 
(Investimento: R$ 70)
Oficinas: 16 e 17/9 – 18h às 22h. Tema: Comércio Eletrônico para Vestuário (Investimento: R$160)
17/9 – 9h às 18h. Tema: Visual Merchandising (Investimento: R$ 90)
Local: Escritório Regional do Sebrae-SP (Rua Humaitá, 227, Centro)
Mais informações e inscrições pelos telefones 0800-570-0800 ou (12) 3922-2977

Taubaté
Palestras: 14/9 – 18h30 às 20h30. Tema: Aumente suas Vendas (gratuita)
16/9 – 14h às 16h. Tema: Por Dentro dos Custos, Despesas e Preço de Venda (gratuita)
Local: ACIT (Praça Monsenhor Silva Barros, 55, Centro)
Mais informações e inscrições pelos telefones 0800-570-0800 ou (12) 3621-5223
Sebrae Móvel: 16 e 17/9 – 9h às 16h Local: Tenda Atacado (Av. Charles Schneider, 850, Parque 
Senhor Bonfim)

Jacareí
Seminário: 16/9 – 18h30 às 20h30. Tema: Finanças em Tempos de Crise (gratuito)
Local: Praça dos Três Poderes, 73, Centro (Auditório da Prefeitura de Jacareí)
As inscrições gratuitas podem ser feitas pelos telefones (12) 3952-7362 e 0800 570 0800
Sebrae Móvel: 14 e 15/9 – 9h às 16h  Local: Tenda Atacado (Praça Charles Gate, 90, Jardim das 
Indústrias)

Caraguatatuba
Oficina: 15/9 – 9h às 18h. Tema: Vitrinismo (Investimento: R$ 90)
Local: ACE (Rua Sebastião, 19, Sumaré)
Mais informações e inscrições pelos telefones 0800-570-0800 ou (12) 3882-3854

Campos do Jordão
Palestra: 15/9 – 10h às 12h. Tema: Melhore sua Relação com o Cliente (gratuita)
Oficinas: 15/9 – 13h às 17h. Tema: Sei Formar Preço (gratuita)
Local: Posto de Atendimento ao Empreendedor de Campos do Jordão (Rua Januário Miraglia, 1.330, 
Abernéssia / Praça da Telefônica)
15/9 – 10h às 12h. Tema: Melhore sua Relação com o Cliente (gratuita)
Local: ACE (Rua Maurilio Comoglio, 115, Abernéssia)
Cursos: 16/9 – 9h às 17h. Tema: Princípios do Visual Merchandising para o Varejo de Moda (Inves-
timento: R$ 90)
17/9 – 9h às 18h. Tema: Técnicas de Exposição de Produtos (Investimento: R$ 90)
Local: ACE (Rua Maurilio Comoglio, 115, Abernéssia)
Mais informações e inscrições pelos telefones 0800-570-0800 ou (12) 3132-6777

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de licitação na 
modalidade Pregão N°061/2015 - Edital Nº071/2015 – Proc. Adm. N°285/2015. Objeto: Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Vigas e Toras de Madeira. Data da realização: 
22/09/2015 às 09:30hs. 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.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de licitação na mo-
dalidade Pregão N°063/2015 - Edital Nº073/2015 – Proc. Adm. N°309/2015. Objeto: Contratação 
de Serviço Médico Ginecologista. Data da realização: 22/09/2015 às 14:30hs. início do credencia-
mento. 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 gratui-
tamente no site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de licitação na 
modalidade Pregão N°064/2015 - Edital Nº074/2015 – Proc. Adm. N°316/2015. Objeto: Registro 
de Preços para Contratação de empresa para fornecimento de Refeições Self Service e Marmitex em 
Taubaté. Data da realização: 23/09/2015 às 14:30hs. 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.saolui-
zdoparaitinga.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de licitação na 
modalidade Pregão N°065/2015 - Edital Nº075/2015 – Proc. Adm. N°251/2015. Objeto: Registro 
de Preços para Contratação de empresa para fornecimento de Refeições Self Service e Marmitex em 
São Luiz do Paraitinga. Data da realização: 23/09/2015 às 09:30hs. 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ-SP 

LEILÃO DE VEÍCULOS 
(repetição) 

    

    

LOTE 1-Motoniveladora Huber-Warco, 130-M, série 324 - Lance Mínimo R$ 20.000,00
LOTE 2-WV/Saveiro GL 1.8, Alcool, 1992 - Lance Mínimo R$ 2.000,00 
LOTE 5-Ônibus M.Benz/OF 1620, 1997/1998 - Lance Mínimo R$ 17.000,00 
LOTE 6-Ônibus M.Benz/OF 1318 1993/1994 - Lance Mínimo R$ 10.000,00 
LOTE 7-Ônibus VW/ComilBello O 2001 - Lance Mínimo R$ 33.000,00 
LOTE 8-Ford Fiesta Street 2001/2002 - gasolina- Lance Mínimo R$ 3.200,00 
LOTE 10 - I/Iveco T3510 Rontan Ambulância – diesel 2002 - Lance Mínimo R$ 9.200,00 
LOTE 11 - VW/Kombi Lotação, 2003 - gasolina - Lance Mínimo R$ 8.300,00 

DATA: 30/09/2015 – HORÁRIO: 09:00 Horas 
LOCAL: Auditório da Sede da Prefeitura 

Av. Sebastião de Mello Mendes, 511 – Jardim Santa Terezinha
Edital completo pelo site: saobentodosapucai.sp.gov.br 

Informações pelo telefone: (12) 3971-6110 

Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí 
Av.Sebastião de Mello Mendes, Nº 511 -  Jardim Santa Terezinha 

Fone: (12) 3971-6110 -  CEP 12.490-000 
São Bento do Sapucaí -  Estado de São Paulo  

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
Processo nº 032/2015 
Tomada de Preços nº 011/2015 
Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras e serviços de 
engenharia, com fornecimento de material e mão de obra, para execução de projeto de 
microdrenagem da estrada vicinal Cantagalo-Áreas, neste município, objetivando a execução 
do Contrato FEHIDRO nº 219/2012, celebrado entre o Governo do Estado de São Paulo, por 
meio da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, e o Município de São Bento do 
Sapucaí, e condições estabelecidas no instrumento convocatório. 
Entrega dos envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta de preços: até 
as 08h30min (oito horas e trinta minutos) do dia 28 de Setembro de 2015.  
Data de abertura do Envelope nº 1 - Documentação: Dia 28 de Setembro de 2015 às 09h00, 
em sessão pública, seguindo-se, após a abertura do Envelope nº 2 - Proposta, desde que 
ocorra desistência expressa de interposição de recursos, de acordo com o Art. 43, Inciso III, 
da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

São Bento do Sapucaí, 09 de Setembro de 2015 
 

Ildefonso Mendes Neto 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

O Museu Histórico, Fol-
clórico e Pedagógico Mon-
teiro Lobato, localizado no 
Sítio do Picapau Amarelo, 
estará parcialmente fe-
chado entre os dias 15 e 
28 de setembro, por conta 
da montagem da exposi-
ção Museu do Futebol na 
Área, que acontece entre 
os dias de 29 de setembro 
a 1º de novembro. Apesar 
do fechamento parcial, a 

programação do museu 
ocorre normalmente nos 
finais de semana dos dias 
19 e 20 de setembro, 26 e 
27 de setembro. O visitan-
te poderá visitar o parque 
do Sítio, cozinha da Nas-
tácia e os meios de trans-
porte normalmente. Mais 
informações pelo telefone: 
(12) 3625-5062. Museu do 
Futebol no Sítio do Pica-
pau Amarelo De 29 de se-

tembro a 1º de novembro, 
a exposição Museu do Fu-
tebol na Área traz um frag-
mento da exposição oficial 
e permanente do Museu 
do Futebol, localizado 
no estádio do Pacaembu, 
em São Paulo. O Sítio do 
Picapau Amarelo fica na 
Avenida Monteiro Loba-
to, s/nº, Chácara do Vis-
conde. Mais informações 
pelo telefone 3625-5062.

Museu Monteiro Lobato fica 
parcialmente fechado para 
montagem da exposição

Futebol na Área no Sítio do
Picapau Amarelo em Taubaté
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Meninas entre 9 e 11 
anos que já receberam a 
primeira dose da vacina 
devem procurar o posto 
de vacinação mais pró-
ximo a partir desta ter-
ça-feira em todo o Estado
A Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo inicia 
nesta semana a aplicação 
da segunda dose da vaci-
na contra o papilomaví-
rus humano (HPV), vírus 
que pode causar câncer 
de colo do útero. As do-
ses estão disponíveis nos 
postos de saúde de todo 
o Estado a partir de ter-
ça-feira, 8 de setembro.
A p r o x i m a d a m e n -
te 558 mil meninas,
com idades entre 9 e 11 
anos, já receberam a pri-
meira dose da vacina no 
primeiro semestre deste 
ano e devem procurar o 
posto de vacinação mais 
próximo para a aplicação 
da segunda dose (veja 
dados regionais abaixo).
A cobertura da vacinação 
contra o HPV na primeira 
fase atingiu 58% do pú-
blico-alvo e foi uma das 
maiores do Brasil. A meta 
continua sendo imunizar 
726,1 mil crianças entre 9 
e 11 anos, que respondem 
por 80% das meninas nes-
ta faixa etária no Estado.
Para isso, a primeira dose 
da vacina continua dis-
ponível em postos de 
saúde em todo o Estado, 
com horário de funcio-
namento das 8h às 17h, 
e as crianças que ainda 
não tomaram a primeira 

dose podem ser vacinadas.
A imunização também 
é feita nos Serviços de 
Atenção Especializada 
em HIV/Aids (SAE) que 
possuem sala de vacina-
ção e nos Centros de Re-
ferência para Imunobioló-
gicos Especiais (CRIEs), 
mediante apresentação 
de algum documento, 
a exemplo do exame 
confirmatório ou enca-
minhamento médico.
Para as meninas entre 9 
e 11 anos e para o públi-
co feminino indígena com 
idades entre 9 e 13 anos, o 
esquema vacinal compre-
ende de duas doses aplica-
das num intervalo de seis 
meses (segunda) e de 60 
meses (terceira) com re-
lação à primeira tomada.
Já as garotas e mulheres 
portadoras do vírus HIV, 
com idade entre 9 e 26 anos, 
devem tomar duas doses 
num intervalo de dois me-
ses e de seis meses em re-
lação à primeira aplicação.
“O papilomavírus huma-
no é um vírus capaz de 
causar lesões de pele e 
mucosas e, quando não 
tratado corretamente pode 
evoluir para casos de cân-
cer de útero. Já a eficácia 
da vacina a ser aplicada é 
superior a 95%. Ao alcan-
çar uma elevada cobertura 
vacinal entre a popula-
ção-alvo, observaremos, 
consequentemente, uma 
maior proteção contra a in-
cidência do câncer de colo 
de útero”, afirma a médica 
Helena Sato, diretora de 

imunização da Secretaria.
A vacina contra a HPV 
disponibilizada na cam-
panha é fruto de uma par-
ceria para o desenvolvi-
mento produtivo (PDP) 
entre o Instituto Butantan 
e o laboratório farmacêu-
tico MSD. A instituição 
iniciou em 2014 a pri-
meira etapa de um pro-
cesso de transferência de 
tecnologia que irá permi-
tir, nos próximos anos, a 
autossuficiência brasilei-
ra na produção da vaci-
na, com grande economia 
para os cofres públicos.
Sobre o HPV
O papilomavírus humano 
(HPV) é um vírus conta-
gioso que pode ser trans-
mitido com uma única 
exposição, por meio de 
contato direto com a pele 
ou mucosa infectada. Sua 
principal forma de trans-
missão pode ocorrer via 
relação sexual, mas tam-
bém há contagio entre mãe 
e bebê durante a gravidez 
ou o parto, é a chama-
da transmissão vertical.
Inicialmente assintomá-
tica, a infecção por HPV 
pode evoluir para lesões de 
pele e mucosas, em alguns 
casos também ocasiona 
o surgimento de verrugas 
genitais. Quando não tra-
tada corretamente, essas 
lesões podem evoluir para 
um quadro de câncer ge-
nital, como o câncer de 
colo de útero, cuja doença 
tem como principais sin-
tomas dores, corrimento 
ou sangramento vaginal.

SP inicia 2ª etapa de 
vacinação contra o HPV

A equipe do Programa 
Mulheres de Peito iniciou 
os atendimentos na carre-
ta em Pindamonhangaba. 
Os trabalhos começaram, 
e a população poderá utili-
zar os serviços até o início 
de outubro. Nesta carreta 
são feitos os exames de 
mamografia, as mulheres 
entre 35 e 49 anos devem 
levar encaminhamento 
médico, as que têm mais 
de 50 anos não necessi-
tam de encaminhamento.
O programa ‘Mulheres de 
Peito’ realiza os atendi-
mentos de segunda à sex-
ta-feira, das 9 às 18 horas, 
e aos sábados, das 8 às 12 
horas, no estacionamento 
da Prefeitura. De acordo 
com Israel Oliveira, en-
carregado de serviço, a 
equipe que atua na carreta 
entrega 50 senhas, de se-

gunda a sexta-feira, e 25 
aos sábados.  As senhas 
são distribuídas no perío-
do da manhã, às 9 horas,
de segunda a sexta, e 
8 horas, aos sábados.
“A paciente entra na car-
reta, fazemos um cadastro 
para que a equipe tenha 
todas as informações ne-
cessárias da paciente. O 
tempo dos exame depen-
de de cada uma, algumas 
levam entre 15 e 20 mi-
nutos e outras demoram 
um pouco mais. Caso as 
técnicas detectem a ne-
cessidade de fazer um 
complemento ele já é re-
alizado na mesma hora”, 
revela Oliveira.
“Agradeço o governo do 
Estado de São Paulo por 
mais esta parceria e por 
disponibilizar para Pin-
damonhangaba a carreta 

do programa Mulheres 
de Peito. É extremamen-
te importante que a nossa 
população tenha consci-
ência desse atendimento 
que busca garantir qua-
lidade de vida por meio 
da prevenção e venha 
fazer o seu exame”, des-
taca a secretária de Saú-
de de Pindamonhagaba.
Rita Maria Pu-
pio, contadora, 
afirma que considera os 
exames muito importan-
tes. “Eu acho importante, 
meu costume é fazer todo 
ano, toda vida, sempre 
fiz. O caminhão facilita 
muito, da uma facilidade 
pra você. É importante a 
mulher ter essa conscien-
tização. Porque se pode 
prevenir eu acho que 
tem mais é que aprovei-
tar essa oportunidade”.

Programa Mulheres 
de Peito inicia 

atendimento em Pinda


