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A GAzetA dos Municípios

O Fundo Social de Soli-
dariedade de Tremembé 
convida os munícipes com 
idade acima de 60 anos 
para participarem dos 
JORI 2015, os Jogos 
Regionais do Ido-
so, que acontecerão 
em Caraguatatuba. 
O município 
participará em 15 modali-
dades: Atletismo (mascu-
lino e feminino), Natação 
(masculino e femini-
no), Dança de salão mis-
ta, Tênis, Tênis de mesa 
(masculino e feminino), 
Voleibol adaptado (mas-

O Departamento de Cultu-
ra da Prefeitura de Pinda-
monhangaba lançou nesta 
semana um chamamento 
público para o cadastro de 
artistas e profissionais de 
artes do município. Após o 
cadastro, todos estarão ap-
tos para participar dos pro-
gramas “Pinda em Cena” 
e “Cultura para Todos”. O 
chamamento público foi 
lançado na quarta-feira (8) 
e seguirá até o dia 28 de 
abril.  Com esse cadastro 
dos interessados a Prefei-
tura de Pindamonhangaba  
estará cumprindo com sus 
metas deoferecer  garan-
tias plenas ao exercício 
dos direitos culturais, va-
lorização, difusão e aces-
so irrestrito às fontes de 
cultura, principalmente as 
de caráter regional e lo-
cal. Segundo o Departa-
mento de Cultura, mesmo 
os artistas já cadastrados 
no Departamento de Cul-
tura deverão realizar este 
novo cadastro, que tem 

Alistamento Militar. Jo-
vens nascidos em até 31 de 
dezembro de 1997 ou em 
anos anteriores, que ainda 
não se alistaram, deverão 
se alistar a partir do mês 
de JANEIRO até JUNHO 
de 2015. Após esta data, 
serão considerados falto-

culino e feminino), Bocha 
Misto, Buraco (mascu-
lino e feminino), Core-
ografia Misto, Damas 
(masculino e feminino), 
Dança de Salão Misto, 
Dominó (masculino e 
feminino) Malha Mis-
to, Truco Misto e Xadrez 
(masculino e feminino). 
Os interessados em par-
ticipar defendendo nossa 
cidade podem entrar em 
contato através do te-
lefone 3672-3147 ou ir 
até a Quadra Coberta no 
Jardim dos Eucalip-
tos. Os Jogos Regionais 

validade de um ano.  O 
comunicado é  aberto tam-
bém para os municípios 
da sub região 2 Metro-
politana do Vale do Para-
íba: Campos do Jordão, 
Lagoinha, Natividade da 
Serra, Redenção da Serra, 
Santo Antonio do Pinhal, 
São Bento do Sapucaí, São 
Luiz do Paraitinga, Tauba-
té e Tremembé. Contrata-
ção - A ordem de contra-
tação para os oficineiros 
seguirá uma classificação 
do total dos pontos obti-
dos em ordem crescente, 
de acordo com os itens: 
título, diploma e certifi-
cado, e projeto já realiza-
do. As demais categorias 
cadastradas serão cha-
madas seguindo a ordem 
cronológica de inscrição. 
O edital de chamamento 
público completo está no 
site oficial da Prefeitura 
(www.pindamonhangaba.
sp.gov.br). Mais informa-
ções poderão ser obtidas 
no Departamento de Cul-

sos, pagarão multa e so-
mente poderão regularizar 
problemas com o serviço 
militar, em 2016. Para efe-
tuar o alistamento, com-
pareça à Junta de Serviço 
Militar, na Prefeitura de 
Paraibuna - Rua Humaitá, 
20, Centro. é preciso levar 

do Idoso são organiza-
dos e realizados pela 
S e c r e t a r i a 
de Estado de Esporte, La-
zer e Juventude, Fundo 
Social de Solidariedade, 
Secretaria de 
Desenvolvimento Social, 
Secretaria da Educação e 
Secretaria da Saúde, 
têm por objetivo valori-
zar e estimular a prática 
esportiva como fator de 
promoção de saúde e bem 
estar, resgatando a auto 
estima para melhor con-
vívio social dos idosos 
do Estado de São Paulo.

tura, que fica localizado no 
Palacete Tiradentes, Praça 
Barão do Rio Branco, 22, 
centro, ao lado da igreja 
São José. Outras informa-
ções poderão ser obtidas 
pelo telefone 3642-1080. 
Cadastro de artistas - Os 
cadastros serão divididos 
em: Formação Cultural 
(oficineiros de artes em 
dança, teatro, artesanato, 
música, artes plásticas, 
técnica de iluminação e 
som), Cultura Popular 
(grupos folclóricos de 
maculelê, samba de roda, 
moçambique, congada, 
jongo, capoeira e demais 
manifestações que reme-
tem à cultura popular), 
Artes Plásticas e Arte 
Urbana (pintura, escul-
tura e grafitismo), Artes 
Cênicas (teatro, dança, 
animador, locutor e pa-
lhaço), Artes Musicais 
(cantor solo, dupla ou trio 
e banda). Mais informa-
ções no site: www.pin-
damonhangaba.sp.gov.br

01 foto 3X4 recente, cópia 
da certidão de nascimento, 
cópia do RG (identidade), 
cópia do CPF, cópia do 
comprovante de residên-
cia e declaração escolar.
Quem não se alistar não g 
ozará de todas as prerroga-
tivas e direitos de cidadão.

Fundo Social de
Solidariedade convida 

maiores de 60 anos para 
jogos regionais do Idoso

Pinda lança chamamento 
público para cadastro

de artistas

Paraibuna
Nota sobre junta
de serviço militar

A Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Secre-
taria de Educação, en-
tregou nesta sexta-feira, 
10 a quadra poliesportiva 
da EMIEF Padre Silvino 
Vicente Kunz, no bairro do 
Areão. A reconstrução do 
espaço recebeu um inves-
timento de R$ 726.721,01 
e faz parte de um pacote 
de melhorias que visa à 
manutenção das áreas es-
portivas de todas as uni-
dades escolares. Já fo-
ram entregues 11 quadras 
pela atual administração: 

EMEF Prof. Dr. João Bap-
tista Ortiz Monteiro (Es-
planada Santa Terezinha); 
Vereador Mário Mon-
teiro dos Santos (Jar-
dim Gurilândia); 
EMIEF Dr. Ave-
dis Victor Nahas 
(Quinta dos Eucaliptos); 
EMEF Prof. Ernani Gian-
nico (Taubateguassú); 
EMIEF Prof. Emílio Si-
monetti (Bosque da Saú-
de); EMEF Pe. Prof. Dr. 
Ramon de Oliveira Ortiz 
(Barreiro); EMIEF Prof. 
Ernesto de Oliveira Fi-

lho (Parque Aeroporto); 
EMEF Prof. Lafayette 
Rodrigues Pereira (São 
Gonçalo); EMEF Cláu-
dio Cesar Guilherme de 
Toledo (Jardim Mou-
risco) e EMEF Cônego 
José Luiz Pereira Ri-
beiro (Vila Aparecida). 
As próximas a serem en-
tregues serão: EMEF 
Prefeito Guiso Miné (Ce-
cap), EMEF Prof. Walter 
Thaumaturgo (Parque São 
Luiz) e EMEF Prefei-
to Álvaro Marcondes de 
Mattos (Santa Catarina). 

Prefeitura de Taubaté
entrega mais uma quadra 

escolar revitalizada
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA

Curiosidades

O sonho se forma através de um surto de eletricidade no cérebro fazendo com que apa-
reça uma imagem no sonho, muitas vezes acompanhada de som e cor. Com novo surto, 
produz uma nova imagem e assim por diante durante 10 a 30 minutos de duração, em 
média de um sonho. Tentando encontrar sentido nessa confusão, a mente encaixa estra-
nhas imagens em uma história. Se ela é alegre ou triste, depende do estado emocional 
da pessoa que ao está sonhando.
***
A planta café surgiu na Albânia, onde hoje é a Etiópia, há mais de mil anos. Conta a 
lenda que um pastor observando que as suas cabras ficavam mais alegres e saltitando 
sempre que mastigavam os frutos de coloração amarelo avermelhado dos arbustos 
existentes nos campos de pastoreio. Somente no século 16, na Pérsia foram torrados 
os primeiros grãos de café para fazer uma das bebidas hoje mais populares no Brasil e 
no mundo. Até o século 17, apenas os árabes produziam café. Em 1699, os holandeses 
iniciaram plantios experimentais em suas colônias na Ilha de Java. Aos poucos, alguns 
países entraram n mercado também usando as terras coloniais para o plantio. Foi por 
meio das Guianas que o café chegou ao norte do Brasil, em 1727. Hoje o Brasil é o 
maior produtor mundial de café, sendo responsável por 30% do mercado internacional 
e também o segundo maior consumidor mundial do produto e tem as maiores planta-
ções nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, Bahia e Rondô-
nia. Os grãos mais cultivados são os robusta, café menos aromático, de sabor típico, 
sem grandes nuances e um pouco amargo e o arábico de aroma superior e sabor mais 
doce e agradável.

Humor 

O atendente da farmácia fica apavorado o ver uma moça bem loirinha, jogando talco 
na boca em frente à seção dos produtos infantis e diz:
- Ei moça, a senhora está comendo talco?
- Não! Eu estou bebendo!
- Mas, por quê?
- Ora, porque aqui está escrito: Talco para bebê!
***
Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontram, por acaso, na rua e, um 
deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- A minha vida mudou completamente. Há muito tempo que escrevo algumas matérias, 
colaborando com um jornal da minha cidade.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já consegui ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera!
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender minha casa, meu carro e agora estou tentando ven-
der meu computador e meu telefone celular.
***
Fazia horas que o menino estava sentado na poltrona da sala com a cabeça apoiada 
numa das mãos. A mãe, preocupada, perguntou:
- Mas meu filho, em que você está pensando tanto?
E o garoto responde:
- Mamãe, me explica uma coisa? Se é Deus quem nos dá o que comer, se é a cegonha 
que traz as criancinhas recém-nascidas e se é o Papai Noel quem nos traz os brinque-
dos, a senhora poderia me explicar pra que é que serve o papai aqui em casa?

Mensagens

Quando a vida estiver pesando demais, antes de se entregar a depressão, examine obje-
tivamente a sua carga. Comece evitando os compromissos assumidos e elimine alguns. 
Nem sempre é fácil, pois os encargos nos dão a sensação de sermos úteis. Vencida essa 
etapa da faxina, vitorie o bem emocional. Pegue cada uma das lembranças que guarda, 
olha bem e responda sinceramente para que precisar desses traumas e livre-se deles.
***
Avance sempre. Na vida as coisas às vezes andam muito devagar, mas é importante 
não parar. Mesmo um pequeno avanço na direção certa já é um progresso. Se você 
não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje, faça alguma coisa pequena. Pequenos 
riachos acabam convertendo-se em grandes rios. Continue andando e fazendo. O que 
parece fora de alcance esta manhã vai parecer um pouco mais próximo amanhã ao 
anoitecer se você continuar movendo-se para frente. A cada momento intenso e apai-
xonado que você dedica a seu objetivo, um pouquinho mais você se aproxima dele. Se 
você parar completamente ficará muito difícil começar tudo de novo. Então, continue 
andando e fazendo. Não desperdice a base que você já construiu. Existe alguma coisa 
que você pode fazer agora mesmo, hoje, neste exato momento. Pode não ser muito, 
mas vai mantê-lo ocupado. Vá rápido, quando puder. Vá devagar, quando for obrigado. 
Mas, seja lá como que for, continue. O mais importante é não parar.

***

Satisfação

Não importa o tamanho da meta ou a profundidade da filosofia: a base da espiritualida-
de sempre será a qualidade das atitudes na vida prática. A lacuna que separa o ideal da 
prática atinge a todo em maior ou menor extensão e deixa bem clara a diferença entre 
satisfação e frustração. A felicidade pessoal está relacionada com a coerência entre o 
que acreditamos ser verdade em nossas ações.

Pensamentos, provérbios e citações

Todas as flores do futuro estão nas sementes do presente.
Onde não há dignidade, a amizade não perdura.
A timidez é para o espírito o que a vertigem é para o corpo.
As verdadeiras convicções não se mostram, provam-se.
A vida é uma longa lição de humildade.
As almas viris podem vergar um momento, mas não se quebram.
Amargos frutos colhem quem tarde se arrepende.

PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N° 325/2014 – TOMADA DE 
PREÇOS N° 008/2014 - EDITAL Nº 008/2015. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO – No dia 09 de abril de 2015, depois de constatada a regularidade 
dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. ALEX EUZÉBIO TORRES, 
Prefeito Municipal, HOMOLOGOU E ADJUDICOU o objeto da Presente Tomada 
de Preços, qual seja: Aquisição de Material Pedagógico para Educação Infantil, à 
empresa F. M. DE SOUSA SOLUÇÕES EDUCACIONAIS, com valor total na 
ordem de R$ 69.016,00 (sessenta e nove mil e dezesseis reais). Fica a empresa 
convocada a assinar o Contrato 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°024/2015 - Edital Nº032/2015 – Proc. Adm. 
N°104/2015. Objeto: Registro de preços para aquisição de Carnes e Almondegas 
Congeladas. Data da realização: 28/04/2015 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.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura 
de licitação na modalidade Pregão N°028/2015 - Edital Nº036/2015 – Proc. Adm. 
N°113/2015. Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para presta-
ção de serviço locação de equipamentos de sonorização e iluminação para as festi-
vidades do município. Data da realização: 29/04/2015 às 09:30 hs. início do creden-
ciamento. 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 modalidade Pregão N°029/2015 - Edital Nº037/2015 – Proc. Adm. 
N°121/2015. Objeto: Registro de preços para aquisição de EPI´s Equipamentos de 
Proteção Individual. Data da realização: 28/04/2015 às 14:00 hs. início do creden-
ciamento. 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 ALTERAÇÃO DE DATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - A 
P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a alteração da data de abertura de li-
citação na modalidade Pregão N°025/2015 - Edital Nº033/2015 – Proc.Adm. 
N°102/2015. Objeto: Aquisição de Veículo Tipo Van ou Minibus. Nova Data 
de Realização da Sessão: 29/04/2015 às 15:00 hs início do credenciamen-
to. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, 
Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. Tendo em vista alteração no objeto do 
presente Certame. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Lici-
tações ou retirado gratuitamente no site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROC. ADMIN. N° 310/14 – PREGÃO N° 
062/14 - EDITAL Nº 077/14 – No dia 10 de abril de 2015, depois de constata-
da a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. ALEX 
EUZÉBIO TORRES, Prefeito Municipal, DECIDE, HOMOLOGAR o obje-
to do respectivo Pregão, qual seja: Perfuração de Poços Artesianos, à empre-
sa Taubaté Poços Artesianos Ltda. ME, na ordem de R$87.400,00 (oitenta e sete 
mil e quatrocentos reais). Ficando a empresa convocada a assinar o Contrato no 
prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação, conforme Item 10.1 do Edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA

DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do Paraitinga/SP.
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A CCR NovaDutra realiza 
obras de modernização da 
ponte sobre o Rio do Sal-
to, localizada no km 0 da 
via Dutra, na pista sentido 
Rio de Janeiro, em Que-
luz. Os serviços consis-
tem em modernização e 
reforço da estrutura, com 
construção de faixa de 
segurança, acostamento, 
passagem de pedestres e 
barreira rígida de concre-
to. Esta primeira etapa das 
obras não altera o tráfego 
na via Dutra. Cerca de 60 

O Teatro Metrópole re-
cebe neste domingo, 12, 
às 19h, e no dia 16 de 
abril, às 20h, o espetácu-
lo “Carmem – a Ópera”, 
apresentado pelo Opera 
Studio do Vale e pelo Nú-
cleo FUNAC (Fundação 
Artística e Cultural da 
Universidade de Tauba-

operários estão envolvidos 
nos trabalhos, que contam 
com investimentos na or-
dem de R$ 4,6 milhões e 
têm previsão de conclu-
são em fevereiro de 2016. 
A Concessionária solici-
ta aos motoristas que te-
nham atenção na sinaliza-
ção no trecho em obras e 
que respeitem os limites 
de velocidade da rodovia. 
As obras na ponte sobre o 
Rio do Salto fazem parte 
do Programa de Reforma 
e Alargamento de Pontes 

té). A direção é de Mere 
Oliveira. A ópera conta 
a história da cigana Car-
men e do soldado Don 
José. Ela é uma cigana 
sedutora e ele, um sol-
dado de origem simples, 
recém-chegado à Se-
vilha na Espanha, que 
abandona sua vida mi-

e Viadutos, que está sendo 
realizado pela CCR No-
vaDutra desde 1996, em 
vários pontos da rodovia.  
Para saber das condições 
de tráfego, os motoristas 
podem ligar para o Disque 
CCR NovaDutra, que 
atende 24 horas por 
dia pelo telefone 0800-
0173536. Os motoristas 
também podem obter in-
formações das condições 
de tráfego na via Dutra 
sintonizando a CCR-
FM 107.5 NovaDutra.

litar. A recomendação 
etária é de 10 anos e a 
entrada é franca, com li-
mite de 410 espectadores. 
Os ingressos devem ser 
retirados no dia do even-
to na bilheteria do teatro. 
O Teatro Metrópole 
fica na Rua Duque de 
Caxias, 312 - Centro.

CCR NovaDutra realiza 
obras de modernização de 
ponte na região de Queluz

Teatro Metrópole recebe 
“Carmem – a Ópera”

a partir deste domingo

Iniciativas apoiadas têm 
como foco educação, re-
ciclagem e segurança. A 
Novelis, líder mundial em 
laminados e em recicla-
gem de alumínio, investirá 
mais de R$ 3 milhões em 
iniciativas de responsa-
bilidade social em 2015. 
A definição dos projetos 
tem como base a política 
de responsabilidade social 
da Companhia, que atua 
com foco em reciclagem 
e meio ambiente, educa-
ção e segurança. Dentre os 
projetos relacionados à re-
ciclagem está o programa 
Gestão Solidária e Cres-
cimento Consciente, que 
tem como objetivo qua-
lificar a gestão das coo-
perativas de catadores de 
materiais recicláveis e 
melhorar a qualidade de 
vida dos trabalhadores. 
Em seu segundo ano, o 
programa irá abranger 10 
cooperativas da cidade de 
São Paulo. Já o progra-
ma Ambienta - Novelis 

pela Sustentabilidade, re-
alizado em Minas Gerais, 
colabora com projetos lo-
cais que abordem temas 
relacionados à recicla-
gem, segurança e ensino 
de ciências e matemática. 
Na área de educação e 
meio ambiente destaca-se 
o programa A Sociedade 
do Amanhã, que tem como 
foco conceitos de educa-
ção ambiental e sustentabi-
lidade e é direcionado à ca-
pacitação de professores. 
O projeto existe há 
15 anos em parce-
ria com a Secretaria de
Educação de Pindamo-
nhangaba e, desde então, 
já passou por atualizações 
de metodologia, se ade-
quando às necessidades 
da rede e tendências de 
ensino. Para os alunos da 
rede municipal será de-
senvolvido o projeto He-
róis em Ação, uma ginca-
na colaborativa durante a 
qual os participantes vão 
realizar tarefas que levam, 

de forma lúdica, à refle-
xão sobre os conceitos da 
sustentabilidade. No cam-
po da educação e esporte 
a Novelis mais uma vez 
apoia o projeto Formação 
Continuada de Professores 
em Educação para o Es-
porte, realizado em parce-
ria com o Instituto Esporte 
Educação, sob o coman-
do da ex-atleta olímpi-
ca do vôlei, Ana Moser. 
A Empresa também pa-
trocina a corrida de rua 
Ecorun. As ações estão 
diretamente relacionadas 
com a política de respon-
sabilidade socioambiental 
da Empresa e alinhadas 
com o programa global 
de investimentos sociais 
Novelis Comunidade, 
que tem como objetivo 
promover o bem estar e 
o desenvolvimento das 
comunidades em que a 
empresa está inserida. 
O investimento é realizado 
com a utilização de recur-
sos próprios e incentivados.

Novelis investirá mais 
de R$ 3 milhões em

projetos sociais

Os judocas de Pinda-
monhangaba estão con-
vidados para partici-
par de uma seletiva. 
As avaliações irão ocorrer 
no dia 25 de abril na sala de 
artes marciais, no Centro 
Esportivo João Carlos de 
Oliveira, “João do Pulo”. 
Os que se destacarem irão 
integrar as equipes mascu-
lina e feminina para os Jo-
gos Abertos da Juventude.
Os interessados em re-
presentar a cidade devem 
estar com o RG, CPF, 

comprovante de resi-
dência e uma foto 3x4. 
A pesagem vai ocorrer 
entre as 14 e 15 horas. 
As seletivas serão di-
vididas de acordo 
com as categorias, 
separadas por peso.
Poderão participar os atle-
tas nascidos entre 1996 e 
o ano 2000. A graduação 
mínima para participar da 
seletiva é faixa azul. Não 
será permitida a participa-
ção de judocas que resi-
dam em outros municípios.

A seletiva será realizada por 
profissionais da Secretaria 
da Juventude, Esportes e 
Lazer da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, 
para obter mais infor-
mações basta ligar para 
os seguintes números: 
3648-2248 e 3648-1146. 
Confira as subdivisões:
Masculino: -55kg, -60kg, 
-66kg, -73kg, -81kg, 
-90kg, -100kg, e + 100kg:
Feminino: -44kg, - 48kg, 
-52kg, -57kg, -63kg, 
-70kg, -78kg, e +78kg.

Pinda seleciona atletas 
da cidade para Jogos 
Abertos da Juventude

A prefeitura de Pinda-
monhangaba entrega 
neste quinta-feira, dia 9, 
as instalações da Uni-
dade de Fisioterapia. 
Celina Leite de Abreu Co-
tait, localizada  na rua An-
tonio Augusto Rodrigues, 
no Parque São Domingos, 
ao lado do Centro Esporti-
vo João Carlos de Olivei-
ra. A solenidade será às 19 
horas. O novo  espaço é 
amplo e contará com equi-
pamentos de última gera-
ção, contribuindo com o 
aumento da capacidade de 
atendimento mensal para  
1760 sessões individuais e 
3520 sessões coletivas, co-
laborando com a diminui-

ção da alta demanda de pa-
cientes da rede municipal.     
A área construída é de 
600m², com diversas salas 
para atender a população e 
também há um galpão que 
será utilizado para ativida-
des. O investimento desta 
obra foi de R$ 885.432,93. 
A secretária de Saúde e 
Assistência Social des-
taca que esta mudança 
se fez necessária porque 
com a ampliação da ca-
pacidade física é possível 
dar melhores condições 
de trabalho aos fisiotera-
peutas e mais pacientes 
poderão ser atendidos. 
Os profissionais irão con-
tar com equipamentos de 

eletroterapia, cinesiotera-
pia, sala de atendimento 
em grupo, salas climatiza-
das, box de atendimento 
para pacientes obesos e 
cadeirantes, entre outros. 
O prefeito de Pindamo-
nhangaba afirmou que a 
administração munici-
pal tem investido muito 
em saúde, garantindo o 
bem-estar da população. 
Além deste novo espaço 
para fisioterapia, haverá 
reestruturação do labora-
tório de análises, várias 
unidades de saúde es-
tão sendo reformadas e 
três UPAs (Unidades de 
Pronto Atendimento) se-
rão entregues em breve.

Pinda investe na saúde 
e entrega novo espaço 

para fisioterapia
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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-

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 

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 

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

Avenida Agostinho
Manfredini no bairro dos 

Guedes recebe
melhorias em Tremembé

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


