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A GAzetA dos Municípios

A Prefeitura de Tremembé, 
por intermédio do C.O.A. 
(Centro de Observação 
Animal), realiza neste sá-
bado, 16 de maio, das 8h 
às 15h, uma feira de ado-
ção de cães em frente a Lo-
cadora HL no Centro. Se-
rão colocados vários cães 
entre filhotes e adultos.
Segundo a Veterinária 
Carol Signorini, estes 

As empresas devem se 
adequar à Lei Cidade 
Limpa, não ultrapassan-
do os limites permitidos, 
nem acarretar quaisquer 
ônus à Municipalidade. 
Em Campos do Jordão, a 
Prefeitura desenvolveu um 
novo modelo de buscar 
investimentos da inicia-
tiva privada e aproveitar 
a temporada de inverno, 
quando marcas famosas 
procuram a cidade para 
atender o público clas-
se A.  O município abriu 
concorrência para ampliar 
o mobiliário urbano, com 
a meta de  instalação de 
no mínimo 24 relógios, 
150 lixeiras, 42 abrigos 
de ônibus, 120 Postes com 
nome de ruas no eixo prin-
cipal e a reforma de 300 
postes em toda a cidade. 
A meta é arrecadar, no  

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 se-
gunda à sexta-fei-

mínimo, R$ 2,4 milhões. 
Também está prevista a 
instalação de no mínimo 
400 placas de ruas em pa-
redes, a instalação de no-
vos 30 totens comerciais 
e 20 totens de pontos tu-
rísticos e a reforma de 90 
existentes. O número de 
pórticos continua igual e 
os modelos seguem um 
padrão estabelecido em 
edital, criado por profis-
sionais de design que irão 
padronizar e embelezar 
a cidade. A empresa ven-
cedora da concorrência 
foi a WE Organização e 
Promoções de Eventos. O 
valor mínimo global do 
investimento é de R$ R$ 
2.417.815,50 e a concessão 
vigora por 15 anos. Com 
o novo modelo, a empresa 
é responsável pela produ-
ção, colocação, retirada e 

ra, das 8h às 16h30 na 
Avenida Audrá, 652, 
Centro. Durante a sema-
na, quem se interessar pela 
adoção de animais pode 
visitar o canil e escolher 
um cão para adotá-lo, pois 
contamos com aproxima-
damente 150 animais.. 
Outras informações tam-
bém podem ser obtidas 
pelo telefone 3674-3301.

manutenção dos anúncios, 
respeitan do os limites da 
Lei Cidade Limpa. Além 
de fazer um investimento 
grande na cidade, a em-
presa vencedora ainda terá 
que pagar à Prefeitura. 
O dinheiro arrecadado irá 
para o recém criado  Fum-
tur  (Fundo de Turismo 
Municipal), que é admi-
nistrado pelo Conselho 
Municipal de Turismo. O 
Fumtur é formado, por 
empresários e represen-
tantes da sociedade civil. A 
empresa vencedora pagará 
anualmente à Prefeitura 
R$ 270.000,00, em duas 
parcelas semestrais de R$ 
135.000,00 em junho e no-
vembro de cada ano pelo 
período de 15 anos  (30 par-
celas) totalizando o mon-
tante de R$ 4.050.000,00 
no período da concessão.

Prefeitura Municipal 
promove 21ª Feira de 

Adoção de cães
adultos e filhotes

Publicidade em Campos 
do Jordão agora gera 

investimento e dinheiro 
para o Funtur

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio do núcleo de com-
petições da Secretaria de 
Esporte e Lazer, ofe-
rece o Projeto de Ini-
ciação ao Atletismo.
A iniciativa, que tem o 

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Serviços Públicos, con-
voca os responsáveis pe-
los jazigos arrendados ou 
perpétuos, localizados no 
Cemitério Municipal do 
Belém. Os proprietários 
tem um prazo de noven-
ta dias para a construção 
de tampas de concreto 
nos túmulos. A medida 
visa inibir o crescimen-
to e o acúmulo de vege-
tação, além de fazer o 

objetivo de formar no-
vos atletas de alto ren-
dimento na cidade, 
já atende cerca de 20 
alunos com idades en-
tre oito e 15 anos. 
O programa aconte-

escoamento de terra em 
decorrência das chuvas. 
A iniciativa baseia-se na 
necessidade de disciplinar 
a limpeza, conservação e 
manutenção dos jazigos. 
A tampa deverá seguir 
especificações dispos-
tas no anexo do Decreto 
13.361 de 2014. O des-
cumprimento pode acar-
retar na perda do espaço. 
Mais informações podem 
ser obtidas na adminis-
tração do Cemitério Mu-

ce na pista do Está-
dio Municipal (Cam-
po da CTI) de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 
9h e das 16 às 17h. 
Mais informações pelo te-
lefone: (12) 3624-8740.

nicipal ou pelo telefone: 
(12) 3629-3144. A noti-
ficação foi publicada no 
último dia 6 com a lista-
gem dos responsáveis e 
o decreto que normatiza 
a conservação dos jazi-
gos encontram-se dispo-
níveis nos links abaixo: 
Decreto 13361/14 – Sobre 
conservação e manuten-
ção de jazigos nos cemi-
térios municipais Notifi-
cação - Relação de Jazigos 
Arrendados e Perpétuos

Prefeitura de Taubaté
oferece Projeto de Iniciação 

ao Atletismo

Prefeitura de Taubaté convoca 
responsáveis por jazigos para 
fazer manutenção nos túmulos

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba pretende imu-
niar  cerca de 39 mil mora-
dores do município. Dessa 
forma, conta com vários 
locais que oferecem a vaci-

na contra a gripe. São mais 
de 20 unidades de saúde 
para atender os morado-
res.  Devem ser vacinados 
contra a gripe as gestan-
tes, as mães que deram a 

luz nos últimos 45 dias, 
pacientes com doenças 
crônicas, adultos com 60 
anos ou mais, e profissio-
nais de saúde. A vacinação 
para os trabalhadores de 
saúde e idosos, na região 
central, acontece na anti-
ga sede do laboratório de 
análises clínicas. A o obje-
tivo do  município é ultra-
passar a meta estabelecida 
pelo Ministério da Saúde, 
que é 80% da população 
do grupo de risco. Logo, 
se  a meta da Secretaria 
de Saúde, que é de 39 mil 
vacinados for atingida % 
, isso corresponde à 85%. 
O atendimento é de se-
gunda a sexta-feira, a 
partir das 7h30. O atendi-
mento é das 8 às 16h30.

Pinda pretende vacinar 39 mil 
moradores e superar meta do 

Ministério da Saúde
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
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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

Começou na sexta-feira 
(8) a 9ª edição da Cara-
vana Siga Bem, que neste 
ano de 2015 irá percorrer 
mais de 100 cidades em 
todo o país levando ações 
sociais e de conscienti-
zação para os caminho-
neiros, além de cultura e 
lazer para a comunidade. 
O evento foi apresentado 
na tarde de ontem na fá-
brica da Mercedes-Benz, 
em São Bernardo do 
Campo, com a presença 
de diversas autoridades.
O objetivo da Carava-
na Siga Bem é propagar 
a cidadania e promover 
o conhecimento e o en-
tretenimento entre os ca-
minhoneiros. Este ano, o 
tema central será o com-
bate a violência contra a 
mulher e serão realiza-
das atividades em parce-
ria com a ONU Mulher e 
com as Secretarias de Po-
líticas para as Mulheres 
e de Direitos Humanos.
“Essa atividade é extrema-
mente valiosa e que leva 
informação a diversos 
pontos do território nacio-
nal, atingindo não apenas 
os caminhoneiros, mas a 
comunidade ao redor. E 
isso ajuda na formação 
de uma cultura de direi-
tos humanos, construindo 
uma sociedade melhor e é 
muito importante para nós 
do governo federal apoiar 
esse evento”, ressalta o 
ministro de Direitos Hu-
manos, Pepe Vargas.
De acordo com Alexan-
dre Côrte, idealizador do 
projeto, a Caravana Siga 
Bem desde o seu início 
transforma vidas. “Desde 
a primeira edição até ago-
ra, alcançamos mais de 1,7 
milhão de motoristas. Nos-
sa missão é promover ci-
dadania e conscientização 
entre os caminhoneiros, 

bem como proporcionar 
ações de entretenimento 
e lazer. Chegar a 9ª edi-
ção mostra que estamos 
no caminho certo”, diz.
A Caravana seguirá pelas 
estradas do Brasil durante 
9 meses com duas equipes 
(totalizando 70 profissio-
nais), uma percorrendo o 
eixo Norte e outra o eixo 
Sul. Serão 12 caminhões, 
quatro vans e dois carros 
de apoio, que percorre-
rão 32 mil quilômetros 
de estradas, visitando 
100 cidades e 22 esta-
dos mais o Distrito Fede-
ral até fevereiro de 2016.
Serão realizadas ativi-
dades de recreação para 
caminhoneiros e familia-
res, com cuidados para a 
saúde, apresentações cul-
turais e palestras educati-
vas e de conscientização 
com a Polícia Rodoviária 
Federal, Siga Bem Crian-
ça, com a participação 
de profissionais da Rede 
Nacional de Combate à 
Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes;
Siga Bem Mulher, com 
profissionais da Rede de 
Enfrentamento à Violên-
cia contra as Mulheres; 
workshops da Petrobras, 
da Mercedes-Benz e da 
Bridgestone. E, no encer-
ramento de cada evento 
haverá, à noite, apresen-
tações de teatro e música. 
As atividades serão rea-
lizadas das 11h às 21h.
Na região, as cidades que 
receberão a caravana são 
Guaratinguetá e Roseira.
Siga Bem Mulher
Desde 2007, ano seguin-
te ao da aprovação da Lei 
Maria da Penha, ações são 
desenvolvidas para cons-
cientizar o caminhoneiro 
sobre a questão da violên-
cia doméstica. Todas as 
paradas do projeto apre-

sentarão a peça “O Cassi-
no do Cupido”, que mostra 
a mulher como tema cen-
tral e interage com o pú-
blico para falar sobre a Lei 
Maria da Penha. O espetá-
culo tem um roteiro bem 
humorado, fazendo com 
que os espectadores se di-
virtam e, ao mesmo tempo, 
conscientizem-se sobre 
o combate a esse crime.
“Nos vivemos em um país 
que, só no ano passado, 
vitimou 53 mil mulhe-
res, sem falar dos abusos 
que não foram denuncia-
dos. Estamos falando de 
um problema grave que 
não é só das mulheres e 
do governo federal, e sim 
da sociedade brasileira”, 
aponta Aparecida Gonçal-
ves, secretária de Enfren-
tamento à Violência contra 
as Mulheres da Secretaria 
de Políticas para as Mu-
lheres da Presidência da 
República (SPM/PR).
Concurso “Cami-
nhoneiro do Ano”
Todos os anos, a Caravana 
Siga Bem distribui mais de 
R$ 1 milhão em prêmios 
aos motoristas participan-
tes e realiza um concurso 
que premiará o melhor ca-
minhoneiro do ano. Para 
participar é necessário 
ter habilitação C, D ou E 
com no mínimo 5 anos de 
carteira. Em cada parada 
da Caravana, o caminho-
neiro responderá questões 
que envolvem mecânica, 
leis de trânsito, segurança, 
proteção ao meio ambiente 
e responsabilidade social. 
O concurso selecionará 25 
(24 nas paradas e 1 pela 
internet) participantes com 
maior número de acertos e 
menor tempo de resposta 
do teste. Eles irão à capital 
paulista para a disputa da 
grande final, na qual serão 
conhecidos os ganhadores 
de um caminhão Actros, 
do automóvel Smart For-
two e da moto 125cc, todos 
zero quilômetros, e dos de-
mais vencedores, recebe-
rão prêmios em dinheiro.
A Caravana Siga Bem tem 
o patrocínio da Petrobrás, 
Petrobrás Distribuidora, 
Mercedes-Benz e Bridges-
tone, além do apoio da Po-
lícia Rodoviária Federal.

Caravana Siga
Bem inicia 9ª edição

Concurso proporciona aos 
vencedores um ano de es-
tágio na área de Design da 
Volkswagen do Brasil. A 
Volkswagen realiza a 17ª 
edição do concurso “Ta-
lento Design”, que é volta-
do a estudantes de desenho 
industrial. O tema deste 
ano, “Recortes do Brasil”, 
propõe o desenvolvimento 
de um meio de transporte 
que possa atender às diver-
sas necessidades do Brasil. 
As inscrições estão abertas 
e podem ser realizadas até 
o dia 30 de junho - o estu-
dante deverá fazer o down-
load da ficha cadastral pelo 
site www.vwbr/design e 
encaminhá-la, preenchida 
e com um memorial des-
critivo do projeto, para o 
e-mail talentovwdesign@
volkswagen.com.br. O 
“Talento Design” tem 
duas modalidades: Sha-
pe Design e Color&Trim. 
Os autores dos três me-
lhores trabalhos inscritos 
na primeira categoria e o 
melhor classificado da se-
gunda terão oportunidade 
de estagiar por um ano no 
departamento de Design 
da Volkswagen em São 
Bernardo do Campo (SP), 
vivenciando e participan-
do do dia a dia dos profis-
sionais que desenvolvem 
os automóveis da marca. 
O estágio é remunerado.

Muitos dos premiados 
nas edições anteriores 
do “Talento Design” de-
ram continuidade às 
suas carreiras na própria 
Volkswagen, no Brasil 
e no exterior, ocupando 
posições de destaque na 
empresa. Shape Design e 
C o l o r & T r i m
A categoria Shape De-
sign é a área do design 
que desenvolve novos 
conceitos estéticos do 
produto, aliando-os dire-
tamente com sua funciona-
lidade e a integração com 
os anseios do consumidor.
Os profissionais de Co-
lor&Trim cuidam sobre-
tudo de potencializar a 
inter-relação de usuário 
e automóvel. Entre suas 
atividades estão o desen-
volvimento de cores e 
acabamentos para exter-
nos e internos, elaborar 
figurinos para bancos, 
revestimentos, logotipos 
e apliques gráficos e tex-
turas para diferentes su-
perfícies. Um ‘continente’
O tema do concurso deste 
ano é “Recortes do Bra-
sil”, em alusão ao tamanho 
do País e às adversidades 
que um carro encontra 
pelo território nacional. 
“O Brasil é imenso, e suas 
variantes também. Por 
isso, a proposta é que os 
trabalhos mostrem proje-

tos que sejam ideais para 
o uso em uma região es-
pecífica ou em todas as 
regiões do Brasil”, explica 
Luiz Alberto Veiga, diretor 
de Design e Package da 
Volkswagen para a Améri-
ca do Sul. Para participar
Podem participar do Ta-
lento Design estudantes 
universitários, maiores de 
18 (dezoito) anos, matri-
culados em 2016 no úl-
timo ano dos cursos de 
Desenho Industrial com 
habilitação em Projeto 
de Produto ou Programa-
ção Visual, Design de In-
teriores e Acabamentos, 
Moda ou Arquitetura. Na 
primeira etapa do concur-
so, serão selecionados 20 
projetos de Shape Design 
e 10 de Color&Trim, cujos 
autores farão uma visita 
à fábrica da Volkswagen, 
onde passarão por en-
trevistas e provas de 
aptidão. Do grupo ini-
cial, serão escolhidos 
10 finalistas de Shape 
Design e cinco de Co-
lor&Trim, que no dia 4 
de dezembro farão de-
fesa final de seus proje-
tos. O regulamento está 
disponível no site http://
www.vwbr.com.br/design/ 
Revelando talentos
Realizado desde 1998, o 
Talento Design é um pro-
cesso seletivo inovador. 
Após a etapa de inscrições 
e apresentação dos traba-
lhos, os universitários têm 
seus projetos avaliados 
pela equipe de designers da 
Volkswagen do Brasil. Nas 
fases seguintes, são reali-
zadas prova de aptidão, di-
nâmica, entrevista e apre-
sentação do trabalho final, 
com defesa perante banca.
Entre os profissionais re-
velados no Talento De-
sign está Marco Antônio 
Pavone, autor do dese-
nho do up!, por exemplo.

Volkswagen abre inscrições 
para o 17º concurso

“Talento Design 2015”
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“ABANDONO DE EMPREGO”

Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista encontrar-se em local 
não sabido, convidamos o Sr. Juliano José Nunes dos Santos, porta-
dor da CTPS 19903 – série 00253-SP, RG. 47.606.793-5 (SP), CPF. 231.239.278-
06, a comparecer em nosso SÍTIO SANTO AMARO,  afim de retornar ao em-
prego ou justificar as faltas desde 08/04/2015, dentro do prazo de 48hs a partir 
desta publicação, sob pena de ficar rescindido, automaticamente, o contrato de 
trabalho, nos termos do art. 482 da CLT. SÃO LUIZ DO PARAITINGA-SP,  
EVALDO AMARO VIEIRA, SÍTIO SANTO AMARO. 

A partir desta semana ana-
listas do Sebrae Móvel 
estarão em Silveiras,no 
Vale Histórico  para ofere-
cer  atendimento gratuito 
a empresários e pessoas 
interessadas em abrir o 
próprio negócio. A rtesãos 
que atuam no Circuito Tu-
rístico do Vale Histórico 
serão um dos beneficiados 

com atendimento especial 
na ação desenvolvida no 
município. O veículo do 
Sebrae estará  na praça 
central para atendimentos 
individuais gratuitos so-
bre temas relacionados à 
gestão de negócios, como 
planejamento, finanças, 
produção, marketing, re-
cursos humanos e forma-

lização. Também serão 
esclarecidas dúvidas so-
bre a declaração anual do 
Microempreendedor indi-
vidual, que se encerra no 
próximo dia 31 de maio. 
Alem da programação que 
inclui  palestras, oficinas 
e consultorias gratuitas 
do Escritório Regional da 
entidade em Guaratingue-
tá, os empreendedores e 
interessados no empreen-
dedoprismo poderão obter 
detalhes sobre os produtos 
e serviços oferecidos pelo 
Sebrae-SP, além O Sebrae 
Móvel ficará estaciona-
do na Praça da Matriz, 
em frente à Prefeitura, no 
centro da cidade, de quar-
ta a sexta-feira. O horário 
de atendimento será das 
10h às 16h.  A ação tem 
o apoio da Prefeitura de 
Silveiras e da Associação 
dos Artesãos de Silveiras.

Sebrae Móvel vai atender
empresários de Silveiras

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realiza nesta 
semana audiência pública 
para a apresentação das 
metas do Plano Munici-
pal de Educação. O evento 
acontece na Câmara Mu-
nicipal e é aberto à popu-
lação. As metas a serem 
apresentadas são resultado 
do Fórum do Plano Muni-
cipal de Educação, realiza-
do em março deste ano, em 
nove locais, ouvindo todos 
os setores da comunidade 
a respeito das 20 metas 
propostas pelo Ministério 
da Educação. Cerca de 
500 pessoas participaram 
da confecção das metas 
que serão apresentadas 
na Câmara Municipal. O 
Plano Municipal de Edu-
cação vai reger a educação 
na cidade pelos próximos 

dez anos, na rede pública e 
privada, do ensino infantil 
até o universitário. A se-
cretária de Educação será 
responsável pela abertura 
oficial, em seguida será 
realizada uma breve ex-
planação sobre a contex-
tualização do processo, as 
nomeações dos represen-
tantes da equipe técnica, 
seguida pela apresentação 
das vinte metas com pe-
queno comentário e dados 
de diagnóstico. Durante o 
evento, haverá formulá-
rios disponíveis para a pla-
téia participar, escrevendo 
seus questionamentos, que 
serão respondidos na par-
te final da audiência. Im-
portante destacar que os 
professores e gestores que 
comparecerem à audiên-
cia pública receberão cer-

tificados de participação. 
O Plano Municipal de 
Educação considera as 
necessidades educacio-
nais dos munícipes e 
cumpre a função de arti-
cular os esforços das es-
feras governamentais em 
regime de colaboração, 
tendo como objetivos: 
universalizar a oferta da 
etapa obrigatória (de 4 a 
17 anos), elevar o nível 
de escolaridade da po-
pulação, elevar a taxa de 
alfabetização, melhorar 
a qualidade da educação 
básica e superior, ampliar 
o acesso ao ensino técni-
co e superior, valorizar os 
profissionais da educação, 
reduzir as desigualdades 
sociais, democratizar a 
gestão e ampliar os inves-
timentos em educação.

Prefeitura de Pinda realiza
audiência pública do

Plano Municipal de Educação

Taubaté recebe pela 1ª 
vez o projeto “Cineclube 
as Veias Abertas do Cine-
ma Latino Americano”. O 
evento, que acontece nesta 
sexta-feira, 15, das 19 às 
22h30, na Sala Mazzaro-
pi do Centro Cultural, é 
realizado pela Prefeitura 
e pelas produtoras de ví-
deos Coletivo Tela Suja 
Filmes e Filmes Abril. A 
mostra, que é itinerante, 
ainda conta com parceria 
do Proac-SP. O cineclube 
terá exibições de maio a 
novembro de 2015 e visa 

aprofundar o contato e a 
reflexão do público com 
o cinema político latino
-americano, produzido a 
partir de meados dos anos 
60. Neste ciclo foi feito o 
recorte de filmes da Ar-
gentina, Brasil e Cuba. 
“Serras da Desordem”, 
que será exibido nesta 
sexta, narra à trajetória 
de Carapirú, um indígena 
nômade que ao escapar de 
um massacre promovido 
por fazendeiros, desgar-
ra-se do seu grupo e pe-
rambula durante dez anos, 

sozinho pela região central 
do país. Ele é capturado e 
levado a Brasília, onde um 
sertanista lhe impõe os 
valores e condutas do ho-
mem branco. A partir deste 
momento, Carapirú passa 
a protagonizar um deba-
te sobre suas origens, até 
reencontrar seus antigos 
companheiros. O Centro 
Cultural fica na Praça Co-
ronel Vitoriano,1 – Centro. 
Mais informações pelo te-
lefone (12) 3621-6040 ou 
pelo blog: coletivotelasu-
jafilmes.blogspot.com.br.

Taubaté recebe 1ª edição do 
projeto “Cineclube as Veias 
Abertas do Cinema Latino 

Americano”

Taubaté recebe nesta quar-
ta-feira, 13, às 10h, o Ga-
binete Itinerante do Go-
verno do Estado de São 
Paulo, no Parque Itaim. 
O evento, realizado pela 
Secretaria de Turismo do 
Estado, tem o objetivo de 
agilizar o desenvolvimen-
to da atividade turística 
paulista. Durante o even-
to, o Secretário Roberto de 
Lucena recebe as deman-
das e sugestões da região 

para a realização da agen-
da de trabalho. O Gabinete 
Itinerante leva o diálogo 
com as lideranças públicas 
e privadas para a solução 
dos problemas e demandas 
do setor de modo regio-
nal. A ação percorre todo 
o Estado, duas vezes por 
mês, num encontro com 
inúmeros prefeitos, secre-
tários e conselheiros de 
turismo, convention bure-
aux e outras lideranças. Os 

interessados em participar 
podem fazer sua inscrição 
pelos telefones (11) 3709- 
5935 ou 3709-5933 ou 
pelo email: gabineteitine-
rante@turismoemsaopau-
lo.com. Coletiva de Im-
prensa: Antes do evento, 
às 09h30, acontece uma 
coletiva de imprensa, no 
teatro do parque. O Par-
que Itaim fica localizado 
na Avenida São Pedro, 
2000 – Jardim América.

Parque Itaim é sede do
Gabinete Itinerante da

Secretaria de Turismo do
Estado de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de licitação na 
modalidade Pregão Presencial N°030/2015 - Edital Nº038/2015 – Proc. Adm. N°122/2015. Objeto: 
Prestação de Serviço de Realização de Festa Agropecuária, Exposição e Torneio Leiteiro. Data da 
realização: 25/05/2015 às 09:30hs. início do credenciamento. Local da realização: Prefeitura Mu-
nicipal, Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. Edital na íntegra poderá 
ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.saoluizdoparaitinga.
sp.gov.br.

Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 35/2015 - Processo Admin. Nº: 175/2015 - Objeto: Con-
tratação da banda “Sincopado” para apresentação no dia 09/05 no aniversário da cidade - Contratan-
te: Prefeitura Munic. de São Luiz do Paraitinga - Contratada: Ewerton Willian de Alvarenga - Valor: 
R$ 3.000,00 - Data: 07/05/2015 - Base Legal: Art. 25, Inciso III, da Lei Nº 8.666/93

Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 37/2015 - Processo Admin. Nº: 180/2015 - Objeto: Con-
tratação da banda “Orgulho Caipira” para apresentação no dia 16/05/2015 - Contratante: Prefeitura 
Munic. de São Luiz do Paraitinga - Contratada: Marcelo Guedes 19554004826 - Valor: R$ 1.200,00 
- Data: 12/05/2015 - Base Legal: Art. 25, Inciso III, da Lei Nº 8.666/93

Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 38/2015 - Processo Admin. Nº: 181/2015 - Objeto: con-
tratação de “Célio e Léo Tiburcio e Banda” para apresentação no evento cultural “ Festa do Divino 
Espirito Santo - Contratante: Prefeitura Munic. de São Luiz do Paraitinga - Celio David Tiburcio 
13847693824 - Valor: R$ 1.200,00 - Data: 12/05/2015 - Base Legal: Art. 25, Inciso III, da Lei Nº 
8.666/93

Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 39/2015 - Processo Admin. Nº: 182/2015 - Objeto: Con-
tratação da Banda “ Kaio Lennon” para apresentação no dia 23/05/2015 - Contratante: Prefeitura 
Munic. de São Luiz do Paraitinga – Contratada: Fernanda Aparecida de Oliveira 22417585820  - 
Valor: R$ 1.200,00 - Data: 12/05/2015 - Base Legal: Art. 25, Inciso III, da Lei Nº 8.666/93

Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 40/2015 - Processo Admin. Nº: 185/2015 - Objeto: Con-
tratação do artesão Josiel Briet para confeccionar esculturas de cimento para serem colocadas nas 
entradas da cidade (portais) - Contratante: Prefeitura Munic. de São Luiz do Paraitinga – Contrata-
da: Josiel Briet  - Valor: R$ 4.800,00 - Data: 12/05/2015 - Base Legal: Art. 25, Inciso III, da Lei Nº 
8.666/93

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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Como parte das ações da 
Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé para melhoria da 
Educação em nossa cida-
de, a Secretaria de Edu-
cação buscou parceria 
com o Instituto Natura em 
2014 para implementar 
programas internacionais 
de comprovado sucesso. 
Surgiu assim a importan-
te parceria com o Instituto 
Natura que hoje patrocina 
o Programa FAST – Fa-
mílias e Escolas Juntas 
– e o Programa Comuni-
dades de Aprendizagem 
nas escolas municipais.
FAST e CA (Comunida-
de de Aprendizagem) já 
mudaram radicalmente o 
perfil e o clima em nos-
sas escolas: saímos do 
isolamento em que vivía-
mos há muitos anos para 
uma forte parceira com 
as famílias e com a co-
munidade em geral, em 
prol de uma educação 
de qualidade para nossas 
crianças e adolescentes.
TRADIÇÃO e INOVA-
ÇÃO. Este lema da atu-
al administração está 
fortemente presente na 
Educação do município: 
estamos inovando, reno-
vando, buscando novos 
caminhos para tirar Tre-
membé da triste lista dos 
municípios com as pio-
res notas do IDEB da re-
gião, realidade encontrada 
no início deste governo.
E uma prova do reconhe-
cimento de todo o trabalho 
veio com o convite para 
que Tremembé apresente, 
como exemplo de suces-
so, o processo de implan-
tação do Comunidades de 
Aprendizagem em todas as 
escolas de Ensino Funda-
mental da Rede Municipal.
A secretária de Educação, 
Dra. Cristiana Mercadan-
te Esper Berthoud, via-

jará a convite dos orga-
nizadores do evento para 
fazer uma apresentação 
formal no “II ENCUEN-
TRO INTERNACIONAL 
DE COMUNIDADES 
DE APRENDIZAJE” que 
acontecerá na cidade de 
Bogotá, Colômbia, no 
próximo dia 26 de maio. 
Irá ministrar a palestra:
El proceso de implemen-
tación desde la mirada 
del gobierno en Brasil 
– Cristiana Mercadante 
Esper Berthoud – Secre-
taria de Educación del 
municipio de Tremembé
O prefeito Marcelo Va-
queli afirma estar muito 
orgulhoso por Tremembé 
ter sido escolhida dentre 
as inúmeras cidades bra-
sileiras, para representar 
o Brasil; “É uma alegria 
ver o nome de Tremem-
bé como um exemplo 
de cidade brasileira que 
soube implementar com 
sucesso o programa.
Vamos servir de exem-
plo para outras cidades e 
países vizinhos e isto nos 
deixa muito confiantes 
de que estamos no cami-
nho certo para tornar a 
educação do município 
em uma Educação de Ex-
celência – nossa meta”.
A secretária de Educação 
afirmou estar orgulhosa 
e muito feliz com o con-
vite: “Será um imenso 
orgulho levar o vídeo, 
as fotos, os testemu-
nhos de nossos alunos, 
de nossos professores, de 
país, mães e voluntários,
enfim, de todos que estão 
tão empenhados e empol-
gados com o programa 
Comunidade de Aprendi-
zagem. Estamos transfor-
mando nossa educação; 
nossas escolas não são 
mais apenas escolas, são 
verdadeiras Comunidades 
de Aprendizagem. Temos 

funcionários, moradores 
do entorno das escolas, 
ex alunos e profissionais 
de todas as áreas e classes 
sociais colaborando co-
nosco, sendo voluntários 
nos Grupos Interativos, 
apoiando as Tertúlias Li-
terárias. Por meio deste 
programa, a comunidade 
está abraçando as escolas 
e as escolas estão de mãos 
dadas com a comunida-
de e tenho certeza de que 
este é o caminho para uma 
educação de qualidade.”
A SME avalia que, des-
de a apresentação inicial 
do Instituto Natura para a 
Rede Municipal, ocorrida 
em junho de 2014, o apoio 
recebido tem sido muito 
intenso – e é este apoio 
que garantiu o sucesso de 
todo o processo de imple-
mentação.  Diretores, co-
ordenadores, professores 
e funcionários das escolas 
ficaram muito entusias-
mados com a proposta e 
o apoio de todos eles tem 
sido fundamental para o 
sucesso do programa. As-
sim, a Secretaria de Edu-
cação quer agradecer, de 
público, a TODOS que es-
tão colaborando com tanto 
empenho para o sucesso de 
nossos alunos. Construir 
uma escola melhor é, sem 
dúvida, construir um futu-
ro melhor para Tremembé.
Ainda segundo a coorde-
nação do programa pela 
SME, profa. Fernanda de 
Morais Zanitti, quem qui-
ser participar como volun-
tário pode entrar em con-
tato pelos telefones (12) 
3674-2145 ou 3672-2537) 
ou pelo email contato@
educatremembe.com.br, 
pelo Portal da Educação, 
ou ainda, diretamente 
com ela, profunda co-
nhecedora do Programa e 
muito entusiasmada com 
o sucesso no município.

Programa Comunidade de 
Aprendizagem de Tremembé 

será tema de Encontro 
Internacional na Colômbia

Após duas quedas conse-
cutivas em suas represas, o 
volume do Sistema Canta-
reira subiu 0,2 pontos per-
centuais na segunda-feira 
(11), após as chuvas que 
caíram na região dos re-
servatórios. A informação 
é fornecida pelo boletim 
divulgado pela Compa-
nhia de Saneamento Bási-

co do Estado de São Paulo 
(Sabesp). O sistema estava 
em 19,5% e agora opera 
com 19,7% da capacidade
De acordo com a Sa-
besp, com a precipitação 
registrada no domingo 
(10) e na segunda (11), 
o manancial foi benefi-
ciado pela primeira chu-
va forte no mês de maio, 

que foi de 23,5 mm.
Até o sábado, o registro 
pluviométrico do mês era 
de apenas 6,8 milíme-
tros.  A média para o mês 
é de 78,2 mm, e agora se 
encontra em 30,3 mm.
O Cantareira abastece 
cerca de 5,4 milhões de 
moradores em São Pau-
lo e região metropolitana.

Cantareira recebe 
primeira chuva forte 
em maio e volume 

sobe 0,2%

Com a ideia de criar um 
projeto inovador, os alu-
nos David Adan e Wesley 
Rodrigues, do terceiro se-
mestre do curso de Econo-
mia da Unitau, deram iní-
cio à criação do aplicativo 
“Caiu do Céu”. Com base 

O projeto Quartas Show 
tem mais uma edição 
nesta quarta-feira, 13, 
das 16 às 19h, na pra-
ça Dom Epaminondas. 
O local recebe o cantor 
Reginaldo Blanco, co-

em uma análise de merca-
do, os estudantes percebe-
ram que muitas pessoas, 
principalmente os univer-
sitários, queriam adquirir 
produtos com preços mais 
acessíveis. O software já 
está pronto, porém ainda 

nhecido como Branco, 
que canta um repertó-
rio de músicas de artistas 
renomados como Chico 
Buarque e Renato Teixei-
ra. Branco atua na área 
musical desde 1992 e 

não está disponível para 
download. A previsão é de 
que, em julho, os usuários 
possam ter acesso ao pro-
duto. Em uma semana e 
meia de testes, a dupla re-
alizou oito vendas e cinco 
pré-vendas do aplicativo.

tem desenvolvido amplo 
repertório na música po-
pular e erudita, passando 
pela MPB, música pop, 
rock clássico, músicas lí-
ricas italianas e românti-
cas. O evento é gratuito.

Alunos da Unitau criam
aplicativo que garante

descontos em lojas

Dom Epaminondas
recebe Quartas Show

nesta quarta-feira

Em Ubatuba, no próximo 
dia 7 de junho, a 3ª Cia 
do 20º  Batalhão de Po-
lícia Militar do Interior 
realizará  promove a  18ª 
edição da Prova Pedestre 
Soldado Paulino. O even-
to terá largada às 09hs,
diante do quartel mi-
litar da PM instala-
do no Parque Vivamar.
O evento esportivo está 

inserido no calendário ofi-
cial do município, em co-
memoração aos 26 anos de 
criação da 3ª Cia PM do 20º 
BPMI. A denominação da 
prova presta homenagem 
ao soldado  PM Francis-
co Paulino da Silva Filho,
atleta que sempre re-
presentou a Polícia 
Militar e a cidade de 
Ubatuba em provas pe-

destres por todo brasil.
O percurso passa pelo cen-
tro da cidade, valorizan-
do seus principais pontos 
turísticos, pela avenida 
da praia (Iperoig), depois  
praia do Itaguá, retornan-
do até a sede do quartel da 
PM. ”Hoje a prova está em 
sua XVIII  edição e conta 
com diversas categorias. 
Será disputada nos per-
cursos: corrida principal 
10km, corrida 10 km cate-
goria policial militar, cor-
rida 5 km e caminhada 5 
km.”, disse o comandante 
do 20º Batalhão de Polícia 
Militar do Interior, Maj PM 
Adalto Martins da Silva.  
 inscrições serão feitas pelo 
site: www.minhasinscrico-
es.com.br.  Telefone para 
contato: (12)3832-3598

Polícia Militar
de Ubatuba promove
18ª Prova  Pedestre

Soldado Paulino


