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A GAzetA dos Municípios

15º ANO do ERÊ no
carnaval de Tremembé

Paraibuna divulga
programação do

carnaval 2015

Prefeitos da região
debatem crise hídrica 
durante reunião em

São José

 Todo ano o “ERÊ” lança 
um desafio a criativida-
de com um tema desen-
volvido a cada carnaval: 
compositores, músicos, 
bailarinas, passistas, co-
reógrafos, costureiras, 
trabalham criando um 
universo mágico único. 
Que sai as ruas de TRE-
MEMBÉ no domingo de 
carnaval. Tudo é construi-
do nas oficinas: tambores, 

A cidade de Paraibuna di-
vulgou a programação do 
carnaval 2015, a tradicio-
nal festa do “Milhofolia”. 
O evento é realizado pela 
Prefeitura e conta com o 
apoio da Fundação Cultu-
ral Benedicto Siqueira e 
Silva, Conselho Municipal 
de Turismo (COMTUR), 
Associação Comercial e 
Empresarial de Paraibu-
na, Polícia Militar e Po-
lícia Civil. Os blocos são 
o ponto alto do carnaval 
com marchinhas próprias 
e de canções carnavalescas 
tradicionais. São 14 blocos 
que sairão às ruas. Duas 

Prefeitos e representantes 
de 33 cidades da Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba se reuniram na 
tarde de segunda-feira (9), 
em São José dos Campos, 
para discutir a situação 
dos recursos hídricos da 
região. O encontro, pro-
movido pela Prefeitura de 
São José, resultou na cria-
ção de um grupo de tra-
balho em defesa da Bacia 
do Paraíba do Sul. A reu-
nião aconteceu no Parque 
da Cidade e contou com 
a participação de repre-
sentantes do Ministério de 
Ciência e Tecnologia, da 
ANA (Agência Nacional 
de Águas), Sabesp, DAEE 
(Departamento de Águas e 
Energia Elétrica), Agevap 
(Associação Pró-Gestão 
das Águas da Bacia Hi-
drográfica do Rio Paraíba 
do Sul), CBH-OS (Comitê 
das Bacias Hidrográficas 

fantasias, adereços, core-
ografias e etc. Este ano o 
Tema É “DANÇAS DO 
BRASIL” tanto as tradicio-
nais como as chegam com 
as colonias de imigrantes. 
Como em todos os anos 
estão sendo confeccio-
nadas fantasias para o 
público que chegar na 
hora da saída do bloco. 
Todos podem participar, 
não há limites e idade. Os 

novidades este ano são o 
retorno da Banda da Bica, 
tradicional bloco carnava-
lesco que ficou anos sem 
participar da folia, e o Blo-
co Reação PIB – ligado à 
Primeira Igreja Batista de 
São José dos Campos – 
que promete animar os fo-
liões de um jeito diferente, 
com marchinhas de músi-
ca gospel, inovando a festa 
da folia. O público infan-
til também terá a diversão 
garantida pelo carnaval de 
marchinhas, na Praça da 
Matriz. A animação ficará 
por conta da Banda Cor-
po Seco e Banda Muito 

do Rio Paraíba do Sul), 
entre outras entidades. As 
propostas apresentadas no 
encontro serão sistema-
tizadas pelo prefeito de 
Ilhabela, Toninho Colucci, 
um dos membros da Fren-
te de Prefeitos em Defesa 
da Bacia do Paraíba, como 
foi batizado o grupo, e dis-
cutidas em uma nova reu-
nião no próximo dia 26 de 
fevereiro, também em São 
José doa Campos. Na mes-
ma data, os prefeitos irão 
finalizar um documento 
para nortear as ações do 
grupo junto aos os gover-
nos de São Paulo e Rio de 
Janeiro, aliados aos órgãos 
de gestão dos recursos hí-
dricos. “A crise hídrica é 
um problema que afeta a 
todos, por isso, devemos 
trabalhar coletivamente 
em campanhas de cons-
cientização sobre o uso da 
água e desenvolver ações 

ensaios e oficinas acon-
tecem na sede da CASA 
DE CULTURA PROF. 
QUINTINO JR. até o car-
naval. O BLOCO DESFI-
LA NO DOMINGO ÀS 
19:00 HORAS PELAS 
RUAS DE TREMEMBÉ. 
INFORMAÇÕES: (12) 
3674-2502 / 99228-9953
email.: escoladecongo-
ebendi to@bol .com.br
facebook/escola de congo 

Prazer, e dos bonecões da 
Fundação Cultural Bene-
dicto Siqueira e Silva, que 
retratam personagens da 
cultura paraibunense. Por 
fim, a tradicional Pamo-
nhada de Paraibuna, que 
chega a sua 16ª edição e 
trará vários quitutes de mi-
lho feitos ao melhor jeito 
caipira. O evento tem o in-
tuito de valorizar o costu-
me e, principalmente, ar-
recadar fundos para o Lar 
Vicentino. A Pamonhada 
começa no domingo (15) e 
segue até terça-feira (17). 
O horário de funcionamen-
to será das 8h00 às 16h00.

que garantam economia do 
produto. Temos um cená-
rio, segundo os especialis-
tas, bastante preocupante 
para o setor nos próximos 
anos”, disse Carlinhos 
Almeida, prefeito de São 
José. Para o prefeito de 
Ilhabela, Toninho Colucci, 
o encontro foi importante 
para debater os impactos 
que as cidades estão en-
frentando com a escassez 
dos recursos hídricos. “No 
litoral, como a captação é 
direta do rio e não de re-
servatórios, já vivemos 
à mercê das chuvas e da 
sazonalidade do turismo”, 
explicou. A Frente de Pre-
feitos também vai estudar 
projetos que possam con-
tribuir com a redução do 
consumo de água nos mu-
nicípios. Outra proposta é 
captar mais recursos para 
programas que colaborem 
com a produção de água.

Veja a programação completa:

SÁBADO (14/02)
CARNAVAL DE MARCHINHAS
Local: Praça da Matriz (Coreto)
22h00 às 00h00
Banda OPP
CARNAVAL DE RUA
12h00 às 13h15
Bloco Vagalume
15h00 às 16h15
Bloco Carna Maiden
17h00 às 18h15
Bloco Camisa
20h30 às 22h00
Bloco Pé no Brejo
Bloco da Saúde
Bloco das Meninas
Matinê: 11h00 às 18h00
Local: Praça da Matriz (Coreto)
Banda Muito Prazer
Banda Corpo Seco

SEGUNDA-FEIRA (16/02)
CARNAVAL DE MARCHINHAS
Local: Praça da Matriz (Coreto)
22h00 às 00h00
Banda OPP
CARNAVAL DE RUA
12h00 às 13h15
Bloco Tonho Prado
15h00 às 16h15
Bloco dos ‘Bruto’
17h00 às 18h15
Bloco da Bica
20h30 às 22h00
Bloco Corujão
Matinê: 11h00 às 18h00
Local: Praça da Matriz (Coreto)

Banda Muito Prazer
Banda Corpo Seco
DOMINGO (15/02)
CARNAVAL DE MARCHINHAS
Local: Praça da Matriz (Coreto)
22h00 às 00h00
Banda OPP
CARNAVAL DE RUA
12h00 às 13h15
Bloco Reação PIB
15h00 às 16h15
Bloco Bin Laden
17h00 às 18h15
Bloco Bator Love
20h30 às 22h00
Bloco Vaga Lume
Matinê: 11h00 às 18h00
Local: Praça da Matriz (Coreto)
Banda Muito Prazer
Banda Corpo Seco

TERÇA-FEIRA (17/02)
CARNAVAL DE MARCHINHAS
Local: Praça da Matriz (Coreto)
22h00 às 00h00
Banda OPP
CARNAVAL DE RUA
12h00 às 13h15
Bloco Bator Love
15h00 às 16h15
Bloco Pé no Brejo
17h00 às 18h15
Bloco Corujinha
20h30 às 22h00
Bloco Pira Pira Paraibuna
Matinê: 11h00 às 18h00
Local: Praça da Matriz (Coreto)
Banda Muito Prazer
Banda Corpo Seco
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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

Os gatos conseguem enxergar com pouca luz porque tem nos olhos uma estrutura cha-
mada região tapetal, composta de células especiais que provocam a dupla estimulação 
dos cones e bastonetes responsáveis pela percepção de cores e formas, localizadas na 
coróide, camada que reveste internamente quase toda a esfera ocular e, essa região 
funciona como um espelho. A luz atravessa a retina e estimula os cones e bastonetes 
uma vez e quando reflete na região tapetal, volta e passa por eles estimulando-os no-
vamente.
***
As aves que conquistaram um meio ambiente tão difícil com as alturas desenvolveram 
de modo extraordinário sua capacidade de enxergar. Não apenas o foco de seus olhos 
pode mudar com particular rapidez como também seus olhos têm a aptidão de ver 
claramente mais perto ou mais longe do que o ser humano. É como se os olhos tives-
sem combinadas as propriedades de um microscópio e de um telescópio num mesmo 
instrumento. A capacidade de um falcão enxergar é considerada oito vezes maior que 
a dos humanos e a coruja tem a propriedade de enxergar dez vezes mais no escuro.
***
As lagartas e insetos se parecem com o ambiente por codificação genética exata das 
formas, cores e texturas dos animais que se igualam com seus ambientes naturais. 
Esses genes aparecem nas espécies por mutação e sofre seleção natural, isso é, em 
um dado momento do processo evolutivo surge inseto ou lagarta com características 
semelhantes ao ambiente e seus descendentes têm maiores chances de sobreviverem, 
isto acontece porque os predadores do animal não conseguem vê-los e não podem 
comê-los.

Humor 

O ex-presidente conversava com a ex-primeira dama sobre a gripe aviária:
- Eu to ficando preocupado com essa tal gripe aviária.
- Ué! Mas por quê?
- É que eu não vou poder mais saborear um franguinho e eu adoro.
- Calma meu bem! Dizem que essa gripe só dá na Ásia.
- Ta vendo só? Bem na parte do frango que eu mais gosto de comer!
***
O patrão dá uma bronca no caseiro:
- Olha seu José, não deixa sua cachorra entrar novamente na minha casa, ela está cheia 
de pulgas...
No mesmo instante o caseiro vira pra cachorra e diz:
- Teimosa! Vê se não entra na casa do patrão porque lá ta cheio de pulgas...
***
O caipira pergunta para o sobrinho da cidade:
- Ô fio! Mi mata uma curiosidade minha! É verdadi qui essa tal lei da gravidadi é qui 
dêxa as pessoa em pé nu chão?
- Sim tio! Se não fosse a lei da gravidade, nós flutuaríamos no espaço.
E o caipira, colando a cabeça:
- Agora mi ixplica outra coisa... Cumo é qui tudu mundo fazia antis dessa tal de lei ser 
aprovada?
***
Os presos estavam no pátio de uma grande penitenciária no interior de Minas Gerais, 
quando ouvem a diretora no alto falante:
- Tenção cambada di vagabundus! Chega di moleza! Queru tudumundu vassôra nas 
mão limpandesse chiquêro que ocês mora. Queru tudim bem limpim módique aminhã 
nóis vai recebê us deputadus i toda cumitiva!
Um dos presos comenta com o colega ao lado:
- Tequifim prendêro us fios da mãi!

Mensagens

Não inveje os outros, como se fossem mais felizes e vitoriosos do que você. A vida, a 
esperança e o sucesso que estão neles, estão também em você. Com pensamentos sa-
dios e disposição para lutar, você terá um progresso que não refluirá jamais. Dê ao seu 
coração o sinal de confiança no futuro e esteja certo de que as forças da vida, o tempo e 
as pessoas trabalharão para seu benefício. Abra um sorriso. Faça uma imagem positiva 
de sua vida e vencerás. O dia da vitória está acontecendo dentro de você.
***
Às vezes é preciso esquecer um pouco a pressa e prestar mais atenção em todas as 
direções ao longo do caminho. A pressa cega os olhos e deixamos de observar todas as 
coisas boas e belas que acontecem ao nosso redor. Às vezes o que precisamos está tão 
próximo. Passamos, olhamos, mas não enxergamos. Não basta apenas olhar. É preciso 
saber olhar com os olhos, enxergar com a alma e apreciar com o coração.
***
Aqueles companheiros que nos partilham as experiências do cotidiano são os melho-
res que a Divina Sabedoria nos concede a favor dos mesmos. Se você encontra uma 
pessoa difícil em sua intimidade, essa é a criatura exata que as Leis da Reencarnação 
lhe traz ao trabalho de burilamento próprio. As pessoas que nos compreendem são 
bênçãos que nos alimentam o ânimo de trabalhar, entretanto, aquelas outras que não 
nos entendem são testes que a vida igualmente nos oferece, a fim de que aprendemos 
a compreender. Recordemos: nos campos da convivência é preciso saber suportar os 
outros para que sejamos suportados. Se alguém surge como sendo um enigma em seu 
caminho, isso quer dizer que você é igualmente um enigma para esse alguém. Nunca 
diga que a amizade não existe, qual nos acontece, cada amigo nosso tem a suas limita-
ções e se algo conseguimos fazer em auxílio do próximo, nem sempre logramos fazer 
o máximo, de vez que somente Deus consegue tudo em todos. Se você acredita que 
fraqueza rude pode ajudar a alguém, observe o que ocorre com planta a que você atira 
água fervente. Abençoamos se quisermos ser abençoados.

Pensamentos

A audácia cresce com o medo dos outros.
Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
O primeiro conselho para um paciente: Seja paciente.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
É um amor pobre aquele que se pode medir.
Onde a luz bate mais forte, a sombra é mais escura.
Não procure o bem estar sem que se esforces para estar bem.
Tudo na vida é uma questão de mera interpretação;
O amor é igual ao pirulito, começa no doce e acaba no palito.
Seja otimista, ilumine seus pensamentos com belas palavras.

Ubatuba divulga
programação do

carnaval 2015

A Prefeitura de Ubatuba 
divulgou a programação 
do carnaval 2015, que este 
ano tem objetivo de resga-
tar a tradição dos antigos 
Carnavais, onde a rua é o 
palco e o povo o princi-
pal personagem da festa. 
As atrações acontecem 
no entorno da Praça da 
Matriz, espaço público, 
eclético, democrático e 
acessível, de significado 
histórico e central para o 
município.  A programa-
ção começa na quinta-fei-
ra (12) com o Festival de 
Marchinhas, que chega à 
sua décima edição e es-
tende-se até o sábado (14). 
Entre domingo (15) e ter-
ça-feira (17), a programa-
ção inclui: Matinê Infantil 
(das 16h às 18h), Carnaval 
Tradição (das 21h às 22h) 
e Baile (das 22h às 2h). A 
programação também terá 
os tradicionais blocos car-
navalescos. Entre os mais 
famosos estão: Galo da 
Meia Noite, Caxorrada, 
Vai Quem Qué, Cuscuz 
do Patto e Lambe Lam-
be. Shows na Costa Sul

Uma programãção espe-
cial também foi elaborada 
para a Costa Sul da cida-
de. No palco instalado na 
Maranduba, diferentes 
bandas se apresentarão 
entre sexta-feira (13) e 
terça-feira (17). A grade 
do evento inclui: Samba 
e Ousadia (13), Motiva 
Fé (14), Divino Sunun-
ga e Trio (15), Juventude 
do Samba (16) e Novos 
Caiçaras (17). Segurança
Além do efetivo local tra-
balhando em escala extra, 
a Polícia Militar, Polícia 
Militar Rodoviária e a 
Polícia Rodoviária Fede-
ral receberam reforços de 
oficiais da região do Vale 
do Paraíba. A Guarda Mu-
nicipal dobra o efetivo na 
rua e trabalha sem folga.
Será feito uma intensa 
fiscalização por conta do 
excesso de som em ve-
ículos e residências. O 
limite é de 80 decibéis 
e a penalidade consiste 
em uma multa. Trânsito
A expectativa da Prefeitu-
ra é um movimento de  120 
mil veículos pelas ruas de 

Ubatuba durante o Carna-
val e foi montado um es-
quema especial de trânsito. 
Na sexta-feira, a partir das 
17h, a Av. Iperoig fecha na 
rotatória do aeroporto. O 
trânsito do Itaguá no sen-
tido Centro/Pereque-Açu 
será desviado para a rua 
Liberdade (mão dupla), 
até a rua Salvador Corrêa, 
que também vira mão du-
pla até a igreja da Matriz. 
Nos demais dias de Car-
naval, o desvio permanece 
o mesmo e a Av. Iperoig 
será interditada a partir 
das 17h até terça-feira. 
Já na quarta-feira de cin-
zas, um trecho da rua 
Baltazar Forte (entre a 
Av. Iperoig e a rua Jordão 
Homem da Costa), na altu-
ra do Mercado de Peixes, 
deve ficar fechado entre 
às 16h e às 4h para o Blo-
co do Patto Loko. Outras 
interdições de vias, todas 
temporárias, acontecem 
em função da dinâmica 
e do horário das cerca de 
duas dezenas de blocos 
espalhados pelos diferen-
tes bairros do município. 
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Câmara Municipal De Natividade Da Serra 

Rua dos Fernandes, 251 – Centro – Natividade da Serra/SP – CEP: 12.180-000 
Fone: (12) 3677.1122 – (12) 3677.2134 – e-mail: cm-serra@uol.com.br 

 

TERMO ADITIVO nº 01/2015 – (Ref. ao Convite nº 02/2011)                                                                    
(PROCESSO DE LICITAÇÃO - CONTRATO nº 01/2015) 

Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Especializados de “CONTABILIDADE E ASSESSORIA – 
ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL” para Câmara Municipal de Natividade da 

Serra/SP. 

Contratante: Câmara Municipal de Natividade da Serra/SP 

CNPJ sob o nº 02.114.658/0001-50 

Contratado: Marcos Roberto dos Santos 

CPF sob o nº 122.049.678-23 

Prazo de Duração: 12 (doze) meses 

Início: 02 de janeiro de 2015         /         Término: 02 de janeiro de 2016 

Valor Total: R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais) 

 

         
Câmara Municipal De Natividade Da 

Serra 
Rua dos Fernandes, 251 – Centro – Natividade da Serra/SP – CEP: 12.180-000 

Fone: (12) 3677.1122 – (12) 3677.2134 – e-mail: cm-serra@uol.com.br 
 

TERMO ADITIVO nº 02/2015                                                                                                                                    
(Referente ao CONVITE nº 01/2011) 

Contrato de Prestação de Serviços de empresa especializada para fornecimento de softwares 
profissionais para as seguintes aplicações: 

1. Sistema da Contábil, Financeiro e Orçamentário; 

2. Sistema Gerenciamento Folha de Pagamento; 

3. Sistema de Controle do Almoxarifado; 

4. Sistema de Controle Patrimonial; 

5. Sistema da Transparência, para Câmara Municipal de Natividade da Serra/SP. 

Contratante: Câmara Municipal de Natividade da Serra/SP 

CNPJ sob o nº 02.114.658/0001-50 

Contratada: SERVBETA – Comércio e Locação de Informática Ltda 

CNPJ sob o nº 05.133.560/0001-38 

Prazo de Duração: 01 (um) mês 

Início: 02 de janeiro de 2015         /         Término: 31 de janeiro de 2015 

Valor Total: R$ 1.981,40 (hum mil novecentos e oitenta e hum reais e quarenta centavos) 

 

         
Câmara Municipal De Natividade Da 

Serra 
Rua dos Fernandes, 251 – Centro – Natividade da Serra/SP – CEP: 12.180-000 

Fone: (12) 3677.1122 – (12) 3677.2134 – e-mail: cm-serra@uol.com.br 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2015 

Contrato de Locação de Imóvel Comercial no qual está instalado o ANEXO da Câmara 
Municipal de Natividade da Serra/SP, abrangendo o espaço físico usado no momento, 
situado na Rua dos Fernandes, 241 – ANEXO, Centro, Natividade da Serra/SP, CEP: 

12.180-000. 

Contratante: Câmara Municipal de Natividade da Serra/SP 

CNPJ sob o nº 02.114.658/0001-50 

Contratada: Maria Santina Dionísio 

CPF sob o nº 246.602.378-42 

Prazo de Duração: 23 (vinte e três) meses 

Início: 27 de janeiro de 2015         /         Término: 31 de dezembro de 2016 

Valor Total: R$ 19.090,00 (dezenove mil e noventa reais), observando-se a Cláusula Sétima 
do Contrato após 01 (um) ano. 

         
Câmara Municipal De Natividade Da 

Serra 
Rua dos Fernandes, 251 – Centro – Natividade da Serra/SP – CEP: 12.180-000 

Fone: (12) 3677.1122 – (12) 3677.2134 – e-mail: cm-serra@uol.com.br 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2015                                                                     
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 02/2015                                                                                          

CONVITE Nº 01/2015 

Contratação de empresa especializada para fornecimento de softwares profissionais para as 
seguintes aplicações: 

1. Software para Gerenciamento e Execução da Contabilidade e Lei de Responsabilidade 
Fiscal (Lei 101/00);                                                                                                                                      

2. Software para Gerenciamento e Execução de Folha de Pagamento;                                                              
3. Software para Gerenciamento de Almoxarifado;                                                                                      

4. Software para o Controle Patrimonial;                                                                                                               
5. Sistema de Divulgação de Informações conforme a lei Complementar 131/2009 e demais 

legislações pertinentes – Transparência Pública. 

Contratante: Câmara Municipal de Natividade da Serra/SP 

CNPJ sob o nº 02.114.658/0001-50 

Contratada: Casp-Vale Consultoria e Assessoria de Sistemas Públicos Ltda. - ME 

CNPJ sob o nº 18.065.334/0001-40 

Prazo de Duração: 12 (doze) meses, conforme termo de referência, podendo ser prorrogado 
nas formas da autorização contida no Artigo 57, IV, da lei 8666/93 e alterações posteriores. 

Início: 03 de fevereiro de 2015         /         Término: 03 de fevereiro de 2016 

Valor Total: R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais) 

 

EAFI inclui novas modalidades
e dá início a temporada 2015

em Taubaté

Prefeitura de Ubatuba
disponibiliza formulário online 
para denúncias de Vigilância

em Saúde

A EAFI (Escola de Atle-
tas e Formação Integral) 
abriu nesta segunda-feira, 
dia 09, o novo ano letivo 
na EMIEF Anna dos Reis 
Signori, no SEDES (Sis-
tema Educacional de De-
senvolvimento Social). O 
projeto é realizado pelas 
Secretarias de Esporte e de 
Educação e visa à forma-
ção do aluno, agregando os 
estudos e prática esportiva.
No 2º ano de atuação, o 
EAFI passa a contar tam-
bém com aulas de atle-
tismo e ginástica rítmica, 
além das outras sete mo-
dalidades já presentes (fut-

Objetivo da nova ferra-
menta no site da prefeitu-
ra é facilitar denúncias e 
aumentar efetividade das 
fiscalizações  A Prefei-
tura de Ubatuba em um 
trabalho conjunto entre as 
Secretarias de Saúde e de 
Tecnologia da Informa-
ção colocou em seu site 
recentemente um formu-
lário online para envio de 
denúncias relacionadas à 
Vigilância em Saúde. Por 
meio da ferramenta podem 
ser realizadas denúncias 
relacionadas à Vigilância 
Sanitária, Epidemiológica 
e Ambiental. As subáreas 
presentes no formulário 

sal, vôlei, basquete, han-
debol, judô, tênis de mesa 
e xadrez). Mais de 200 
estudantes compareceram 
ao auditório do SEDES 
para conhecer os professo-
res e descobrir as novida-
des do projeto para 2015.
De acordo com o coorde-
nador do EAFI, Prof. Mar-
celo Schwartz Mansoldo, 
a pratica esportiva faz par-
te da formação do aluno.
“Nosso objetivo é desen-
volver o estudante tanto 
academicamente, quan-
to esportivamente, para 
que se tornem melhores 
cidadãos. Os alunos que 

são: alimentos, água, am-
biente construído, esgoto, 
lixo, medicamentos, saúde 
do trabalhador e zoonoses. 
Embora seja necessário o 
preenchimento de algu-
mas informações em cada 
denúncia, há a opção de 
manter o anonimato do 
denunciante. Também é 
possível anexar uma foto 
relacionada à denúncia. 
“Esperamos desta forma 
auxiliar a equipe de Vigi-
lância na fiscalização dos 
estabelecimentos de Uba-
tuba, trazendo mais se-
gurança aos moradores e 
turistas de nossa cidade”, 
afirma Pedro Seno, Secre-

participam do projeto 
apresentam uma signi-
ficativa melhora na or-
ganização, concentração 
e aprendizado” afirma.
No final de 2014, escolas 
da rede municipal de en-
sino receberam seletivas 
para escolher os alunos 
que tivessem aptidão téc-
nica para participar do 
projeto. Durante o ano, as 
crianças matriculadas do 
5º ao 7º ano irão passar 
cerca de nove horas e meia 
em atividades no SEDES, 
conciliando estudos e trei-
namentos específicos para 
modalidade a ser praticada.

tário Municipal de Tec-
nologia da Informação. 
Segundo a coordenadora 
do projeto Emmanuele 
Peres, da Secretaria de TI, 
desde a disponibilização 
do formulário, há aproxi-
madamente quinze dias, 
já foram feitas 13 denún-
cias, o que mostra a efe-
tividade e a necessidade 
do processo. O formulá-
rio está disponível no link 
h t t p : / / w w w . u b a t u -
b a . s p . g o v . b r / v i g i -
lancia ou através da 
página inicial do Por-
tal da Prefeitura, no 
menu localizado ao lado 
esquerdo da página.

Prefeitura de Taubaté abre 
inscrições para processo seletivo 

de estágio no Balé da Cidade
De 09 a 25 de fevereiro 
estão abertas as inscrições 
para estágio no Balé da 
Cidade de Taubaté. O pro-
cesso seletivo é realizado 
em uma parceria entre a 
Prefeitura de Taubaté e 
o CIEE (Centro de Inte-
gração Empresa Escola), 
para preenchimento de 8 
vagas mais cadastro de re-
serva. Os interessados em 
integrar o corpo de baile 
devem estar regularmen-
te matriculados no ano de 
2015 nos seguintes cursos: 
Técnico em Dança e Su-
perior em Dança (a partir 
do 1º ano) e Educação Fí-
sica (a partir do 2º ano).
As inscrições serão das 9 
às 16 horas, de segunda 
a sexta-feira, na sede do 
CIEE em Taubaté que fica 
na Rua Dr. Pedro Costa, 
nº 270, Centro. Os inte-
ressados devem apresen-
tar RG, CPF (no mínimo 

com protocolo de solicita-
ção), comprovante de resi-
dência e comprovante de 
escolaridade atualizado. 
O candidato deve ter os 
seguintes requisitos: ida-
de mínima de 16 anos; 
ser brasileiro ou estran-
geiro com visto de per-
manência no país e estar 
em dia com as obrigações 
militares. É solicita-
do também experiência 
em dança, balé clássico.
A Prova – A seleção vai 
acontecer no dia 27 de fe-
vereiro, sexta-feira, às 9 
horas, na sala do Balé da 
Cidade que fica no SE-
DES, na Avenida Amador 
Bueno da Veiga, s/n, no 
bairro Jardim Ana Rosa.
O candidato deve compa-
recer no dia do teste mu-
nido de RG e comprovan-
te de inscrição e vestido 
adequadamente para aula 
de dança: malha (macacão 

inteiro ou colant), meia 
calça e sapatilhas para mu-
lheres, malha (macacão in-
teiro) ou shorts de malha e 
sapatilhas para os homens 
(não será permitido o uso 
de saias ou agasalhos).
A prova será prática tendo 
como base a rotina diária 
das atividades de estágio e 
constará de prática de balé 
clássico e prática de dan-
ça contemporânea, cada 
uma valendo zero a cinco 
pontos. O edital comple-
to está disponível no site 
www.taubate.sp.gov.br.
A data prevista para di-
vulgação da lista dos 
classificados é a par-
tir do dia 3 de março, 
no site da Prefeitura e na 
sede do CIEE. O aprovado 
terá que cumprir carga ho-
rária de 30 horas semanais. 
O valor da bolsa auxílio é 
R$ 630, mais auxílio trans-
porte de R$ 70 por mês.

RETIFICAÇÃO:

Na Edição número 1390 do dia 27/01/2015, foi publicado 
um EXTRATO de CONTRATO com um erro na data do 
término, onde o certo é Término: 26 de janeiro de 2016, 
alterando onde se lia Término: 31 de dezembro de 2015.
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Prefeitura de Pinda inicia 
entrega dos carnês do IPTU

“A Confete e Serpentina”
 fatura Festival de 

Marchinhas de Pinda

Taubaté escolhe
Corte de Momo do

Carnaval 2015

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba inicia está se-
mana a entrega dos carnês 
do IPTU (Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano).
A distribuição é feita por 
meio dos Correios, po-
rém é possível retirar a 
segunda via pela inter-
net no site da Prefeitura.
Neste ano serão postados 

A composição “A Con-
fete e Serpentina” foi a 
grande campeã do Fes-
tival de Marchinhas de 
Pindamonhangaba, que 
aconteceu até o domingo 
(8) no Largo do Quartel.
A marchinha foi composta 
por Guilherme Ribeiro e 
interpretada por Valquíria 
Gonçalves, ambos repre-
sentantes de Pindamo-
nhangaba. Com a vitória, a 
dupla ganhou o Troféu Ala-
rico Corrêa Leite e um prê-
mio de R$ 2.414,30. Além 
disso, Valquíria ganhou 
como melhor intérprete.
O ganhador do troféu 

A cidade de Taubaté co-
nheceu no último sába-
do (7) a Corte de Momo 
do Carnaval 2015, 
após evento no Quiririm.
 Dos cinco concorrentes a 
Rei Momo, o escolhido foi 
Maurilio Neto, 27 anos. Va-
nessa Rodrigues, 34 anos, 
foi eleita Rainha do Car-
naval entre as oito candi-
datas. A 2ª colocada, Dan-
dara Barbosa, 26 anos, 
tornou-se a 1ª Princesa, e 

mais de 58 mil carnês. O 
vencimento é dia 15 de 
março e o Departamento de 
Arrecadação informa aos 
moradores que não rece-
berem os carnês em tempo 
hábil para pagamento,  que 
tirem a 2ª via dos boletos. 
Os contribuintes pode-
rão optar por pagamento 
em cota única (com des-

“Zé Sambinha”, como a 
2ª melhor marchinha, foi 
a composição “Só Mais 
um Golinho” de Hamil-
ton Vieira, levando um 
prêmio de R$ 1.218,35.
O 3º lugar, levando o 
Troféu “Celso Guima-
rães”, ficou para a com-
posição “Todo Mundo na 
Avenida...criança reuni-
da” de Wesley da Rosa 
Lopes e Marcos Paulo.
O prêmio de melhor torci-
da ficou para a marchinha 
“A Perereca da Marico-
ta” e melhor figurino para 
Rute Eliana, da marchi-
nha “Atrás do Tá Tá Tá”.

Alana Monteiro, 19 anos, 
que ficou em 3º lugar, foi 
eleita 2ª Princesa e tam-
bém a Miss Simpatia.
Além dos troféus, 
a corte eleita recebeu R$ 
3.500 para o Rei Momo 
e Rainha, R$ 3.000 
para 1ª Princesa e R$ 
2.500 para a 2ª Princesa.
 O mandato da Corte de 
Momo do Carnaval 2015 
tem início no dia da elei-
ção e término no dia em 

conto de 10%), cota du-
pla (com desconto de 5% 
cada) ou pagamento em 
até 10 parcelas, com des-
conto de 2% até a data 
do vencimento, sempre 
no dia 15 de cada mês.
A estimativa da Secre-
taria de Finanças é rece-
ber com o IPTU o valor 
de R$ 25.891.837,82.

O Festival de Marchi-
nhas teve 20 compo-
sições selecionadas, 
sendo 13 de Pinda, 
2 de Taubaté e o resto 
de outras cidades como 
Belo Horizonte, Ilha Sol-
teira, Rio de Janeiro, 
São Bento do Sapucaí e 
São Luís do Paraitinga.
Os jurados avaliaram as 
marchinhas nos seguintes 
quesitos: melodia, letra, 
apresentação e arranjo. 
As notas atribuídas nas 
eliminatórias não serão 
consideradas na final.
Todos os vencedores são 
de Pindamonhangaba.

que for eleita a Corte de 
Momo do Carnaval 2016.
 Os eleitos deverão cum-
prir agenda de compro-
missos definida pela 
Comissão de Carnaval. 
À abertura oficial do 
Carnaval 2015 aconte-
ce no próximo sábado, 
14, às 19h30, na 
Avenida do Povo, 
quando a nova corte re-
ceberá das mãos do pre-
feito a chave da cidade.  

Pinda abre inscrições para 
concurso de logomarca da 
Incubadora de Empresas

Detran divulga horários de
atendimento no carnaval

Rodoviária Nova de
Taubaté segue parcialmente

interditada

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba abriu ins-
crições para o concurso 
de logomarca da Incuba-
dora de Empresas. Os in-
teressados têm até o dia 
25 de março para enviar 
a arte para concorrer. 
A comissão julgadora 
fará as análises entre os 
dias 30 de março e 03 de 
abril, o resultado será di-

As unidades do Departa-
mento Estadual de Trân-
sito de São Paulo (Detran) 
em todo o Estado estarão 
fechadas na segunda e na 
terça-feira da próxima se-
mana, devido ao Carnaval. 
Na quarta-feira de Cinzas 
(18), os postos retomarão 
as atividades às 13h.  A par-
tir da quinta-feira (19/2), 

A Prefeitura de Taubaté 
informou que ampliou a 
área interditada da Rodo-
viária Nova da cidade, por 
conta da queda de parte do 
telhado no último dia 3 de 
fevereiro. O telhado é feito 
de placas de concreto, que 
caíram por conta da forte 
chuva. Não houve feridos. 

vulgado dia 08 de abril.
O trabalho deverá ser 
enviado por meio do 
e-mail logo.incubado-
ra@pindamonhangaba.
sp.gov.br, devendo cons-
tar no campo assunto a 
indicação Concurso Lo-
gomarca Incubadora. 
A inscrição também pode 
ser efetuada por meio da 
entrega da ficha de inscri-

todas as unidades voltarão 
a atender em seus horários 
habituais - exceto as de 
Osasco e Taboão da Serra, 
onde será feriado em co-
memoração ao aniversário 
dos municípios no dia 19. 
Nessas cidades, os postos 
do Detran voltam a funcio-
nar na sexta-feira (20/2).  
O expediente diferenciado 

O local não passava por 
manutenção há mais de 30 
anos e seria trocado duran-
te uma reforma que estava 
prevista para a rodoviária. 
Segundo a Prefeitura, uma 
equipe de engenheiros está 
vistoriando o local para 
elaboração de um laudo 
técnico com mais detalhes 

ção devidamente preen-
chida, assinada e contendo 
a arte da logomarca, no 
Setor de Protocolo da Pre-
feitura, na Avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, 
1.400, Alto do Cardoso.
O regulamento está dis-
ponível no site da Pre-
feitura e é aberto para 
todas as pessoas que te-
nham ideias criativas.

durante o Carnaval tam-
bém valerá para o Disque 
Detran e para as unidades 
do Departamento de Trân-
sito que funcionam nos 
postos Poupatempo. Os 
horários de funcionamento 
das unidades do Detran.SP 
podem ser consultados no 
portal www.detran.sp.gov.
br ou no Disque Detran.

sobre a estrutura e como 
deve acontecer o reparo 
de emergência. Apesar de 
estar parcialmente interdi-
tado, a expectativa é que 
10 mil pessoas passem 
pelo local durante o car-
naval. O movimento de-
vem aumentar a partir de 
quinta-feira (12) à noite.

Ponte que liga Tremembé a
Taubaté está liberada

Informamos que 
a ponte que liga
 Tremembé a Taubaté foi 

liberada para o trânsito 
de veículos e pedestres 
na tarde desta se-

gunda-feira (09).
Agradecemos a com-
preensão de todos!


