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

ANO XXV  18 DE JUNHO DE 2015  EDIÇÃO 1486 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

A Prefeitura de Caraguá, 
por meio da secretaria de 
Serviços Públicos (Se-
sep), efetivou a limpeza 
e manutenção da Escola 
Estadual Benedito Pinto 
Ferreira no bairro Casa 
Branca de 9 a 11/6/2015. 
A ação foi realizada por 15 
funcionários da secretaria.
O secretário da Sesep, Ser-
gio Arnaldo Braz, infor-
ma que, embora esta seja 
uma instituição estadual, 
a escola já foi gerenciada 
em parceria com o muni-

A Acquademia de Pinda-
monhangaba participa nes-
ta quinta-feira (18) às 10h 
do evento World’s Largest 
Swimming Lesson - WLSL,
a maior aula de na-
tação do mundo.
O evento acontece simul-
taneamente em 52 cidades 
no Brasil e em outros 22 

cípio. “Por conta disso, o 
prefeito Antonio Carlos, 
sensibilizado com as 
condições do local,
solicitou a nossa secre-
taria que assumísse-
mos a responsabilidade 
da limpeza do local por 
um período”, explicou.
O vice-diretor da unida-
de, Laércio Pereira Ju-
nior, afirma que todas as 
dependências da escola 
passaram pela limpeza.
“O matagal que ficava 
aos fundos da escola e 

países, mobilizando mais 
de 36 mil participantes.
A aula tem como objeti-
vo conscientizar e gerar 
a atenção da mídia sobre 
a importância vital de en-
sinar as crianças a nadar 
para ajudar a prevenir o 
afogamento, a principal  
causa de morte acidental 

atraia animais, foi retira-
do. Além disso, a quadra 
que está  em reforma tam-
bém foi limpa e liberada 
para ser utilizada com 
mais segurança”, disse.
Ainda segundo o vice-di-
retor, a entrada do local, 
assim como a rua à frente, 
também foram limpas e 
passaram por manutenção.
A escola conta com 220 
alunos do 1º ao 3º ano 
que estudam na insti-
tuição por período in-
tegral das 7h às 16h20.

de crianças com idades 
entre 1-5 anos. Este ano, 
os organizadores querem 
tentar obter o 6º recor-
de mundial do Guinness.
A WLSL é gerido pela 
World Waterpark Asso-
ciation (www.wlsl.org) 
com o paoio de uma coa-
lizão de organizações lí-
deres em segurança aquá-
tica. A Acquademia será 
o único local da região 
a participar do evento. 
A aula será registra-
da em vídeos e imagens 
que serão compartilha-
dos em redes sociais.
Saiba mais pelo site ou 
facebook. A Acquade-
mia fica na Av. Antô-
nio Cozzi, 787, Lessa.

Caraguá completa limpeza 
na EE Benedito Pinto 

Ferreira no bairro

Acquademia de Pinda 
participa da maior aula 
de natação do mundo

Está pronta a programa-
ção do 20º Festival do 
Camarão de Ilhabela, que 
ocorrerá de 15 a 30 de 
agosto. Divulgado pela 
Associação Comercial e 
Empresarial de Ilhabela, o 
evento terá apresentações 
de Jazz e blues, que  se-
rão os estilos musicais dos 
oito shows programados. 
No dia 15 de julho acon-
tecerá o lançamento oficial 
do evento, no Bourbon 
Street, em São Paulo. S erá 
servido um coquetel para 
imprensa, patrocinadores 
e empresários, com o tema 
“100 maneiras de comer 

Alunos da Escola Técni-
ca Estadual (Etec) Doutor 
Geraldo José Rodrigues 
Alckmin, de Taubaté, 
criaram um projeto para 
arrecadar armações usadas 
de óculos para doações a 
pessoas que não podem pa-
gar e ainda mantém convê-
nios com óticas locais para 
baratear o custo das lentes.
O projeto, intitulado 
“Olhar Social”, foi cria-
do pelas alunas Cristina 
de Paula Maurício, Ja-
naína de Moraes Xavier, 
Amanda da Silva Santos, 
Vanessa Alves Saldanha e 
Yara Cilene de Almeida. 
Em um ano, já consegui-
ram mais de 250 doações.
A proposta nasceu do Tra-
balho de Conclusão de 
Curso da Etec, em 2014, 
sob a orientação da pro-
fessora Vilma Leonor de 
Nardi Bastos. Rendeu a 
aprovação das estudantes 
no curso técnico em Ad-
ministração e o primeiro 
lugar na edição 2014 da 
Feira Tecnológica do Cen-

camarão em Ilhabela”. Na 
oportunidade, haverá um 
show com André Christo-
vam e convidados, que fará 
um tributo a B.B. King. 
Considerado o principal 
artista do blues do Brasil.
Na visão de Leopoldo Pe-
dalini Neto, presidente 
da Associação Comercial 
– promotora do evento 
-  afirmou que o objetivo 
é profissionalizar ainda 
mais o evento neste ano, 
que o Festival chega à sua 
20ª edição. Pedalini en-
fatiza  ainda que “O Fes-
tival do Camarão é muito 
importante para divulgar 

tro Paula Souza (Feteps).
Armações de óculos fora 
de uso, especialmente in-
fantis, são arrecadadas 
quinzenalmente na Etec e 
no Atendimento Múltiplo 
na Educação e no Trabalho 
(Ametra II), instituição de 
apoio a jovens da Prefeitu-
ra de Taubaté. A partir do 
dia 15 de junho, passam 
também a ser recolhidas 
na papelaria Tem de Tudo, 
em São Luiz do Paraitinga. 
Os modelos são disponibi-
lizados gratuitamente na 
sede do Projeto Esperan-
ça, ONG que atende crian-
ças carentes da cidade. 
Os interessados po-
dem provar as ar-
mações do catálogo, 
que também pode ser con-
sultado pelo site do pro-
jeto. É necessário levar 
uma receita que compro-
ve a necessidade de usar 
óculos de grau. Com a ar-
mação em mãos e um en-
caminhamento do Olhar 
Social, o beneficiado pode 
escolher uma das duas óti-

a gastronomia como mais 
um dos grandes atrativos 
turísticos de Ilhabela”.
Programação de shows 
do “Boteco do Camarão”:
15/08 (sábado) – An-
dré Christovam
16/08 (domingo) 
– Trinca Acústica
21/08 (sex-
ta) – Tritono Blues
22/08 (sábado) – Bocato
23/08 (domin-
go) – Sidmar Vieira
28/08 (sex-
ta) – Filó Machado
29/08 (sábado) – Faísca
30/08 (domingo) – Ca-
viars Blue Bands

cas parceiras para fazer 
um orçamento das lente 
com desconto. As orga-
nizadoras do projeto esti-
mam uma economia de até 
70% para os beneficiados.
Além do ponto fixo para 
retirada das armações, é 
possível consegui-las em 
eventos pontuais organiza-
dos pelo Olhar Social em 
parceria com instituições 
beneficentes. Durante as 
ações, um optometrista 
atua fazendo exames e ex-
pedindo receitas. Assim, 
o público já sai com uma 
receita e uma armação 
sem desembolsar nada,  
além de receber um vale 
desconto para as lentes.
O próximo evento está 
marcado para o dia 28 
deste mês, na ONG Base 
- Revolução do Amor, 
na Rua Benedito Mar-
ques, Parque Três Marias, 
em Taubaté, quando 
será possível adqui-
rir ou doar armações.
Embora as parcerias ga-
rantam a manutenção do 
projeto, as organizadoras 
confeccionam e vendem 
chaveiros personalizados 
com lentes das armações 
que não serão reutilizadas 
para garantir uma fonte 
de renda para o projeto. 
O grupo também acaba de 
reformar seu site oficial 
para expandir sua atuação.
Mais informações pelo 
facebook ou site oficial.

Associação Comercial de 
Ilhabela divulga shows do 
20º Festival do Camarão

Alunos de Taubaté criam 
projeto para doar armações

de óculos usadas
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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 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

O endividamento das 
famílias em abril foi 
recorde para o mês.
De acordo com dados 
do Banco Central (BC), 

em abril, a dívida total 
das famílias equivalia 
a 46,3% da renda acu-
mulada em 12 meses. 
É o maior percentual 

para o mês na série his-
tórica iniciada em janei-
ro de 2005. Em relação 
a março, quando o indi-
cador ficou em 46,2%, 
houve pequena alta.
Desconsiderando-se o 
endividamento com fi-
nanciamento imobili-
ário, o percentual caiu 
de março (27,73%) 
para abril (27,61%). 
O serviço da dívida, parce-
la do salário das famílias 
destinada ao pagamento de 
juros e amortização, pas-
sou de 21,97%, em mar-
ço, para 21,98%, em abril.

Endividamento das
famílias é recorde

para meses de abril

Por meio de uma parceria 
entre Novelis, Secretaria 
de Educação e Cultura de 
Pindamonhangaba/SP e o 
Instituto Evoluir, teve iní-
cio nesta semana a primei-
ra etapa de uma série de 
cursos da RAIS-Rede de 
Aprendizagem e Inovação 

em Sustentabilidade. É 
chamada A Arte de Apren-
der e O Papel do Educador, 
em sua etapa inicial que 
reuniu 59 participantes nos 
dois primeiros encontros.
De acordo com a Novelis, 
trata-se da nova tecnologia 
de aprendizagem do PASA 

(Projeto A Sociedade do 
Amanhã) que visa colabo-
rar com iniciativas educati-
vas que contribuam com o 
desenvolvimento das esco-
las e comunidades locais.
Os três próximos en-
contros estão agenda-
dos para o final de junho.

Novelis é parceira de iniciativas 
educativas em Pinda com 

cursos da RAIS

Mas uma vez, o programa 
Emprega São Paulo/Mais 
Emprego, tem ofertas de 
vagas para o mercado de 
trabalho no Vale do Paraíba,
que aceitam pessoas com 
deficiência. Entre os des-
taques estão 10 vagas para 
Auxiliar Administrativo 
em São José dos Campos 
e 1 vaga para Estampador 
de Tecidos em Jacareí.
Como se cadastrar – O inte-
ressado em uma vaga pre-
cisa  acessar o site: www.
empregasaopaulo.sp.gov.
br, onde deverá   criar lo-
gin, senha e informar os 
dados solicitados. Outra 
opção é comparecer a um 

Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT) com 
RG, CPF, PIS, Carteira 
de Trabalho, laudo médi-
co com o Código Interna-
cional de Doenças (CID) 
e Audiometria (no caso 
de deficiência auditiva). 
Quem não tiver o laudo 
será orientado no próprio 
PAT sobre como proceder 
para conseguir a documen-
tação exigida.  O candidato 
pode comparecer na sede 
do PADEF, localizado,
na Rua Boa Vis-
ta, 170 – 1° andar.
Empregador – Também 
o empregador  poderá 
fazer seu cadastramen-

to através do site do Em-
prega São Paulo ou PAT. 
Para disponibilizar va-
gas através do sistema, 
é necessária a apresen-
tação do CNPJ da em-
presa, razão social, 
endereço e o nome 
do solicitante.
Agência de Empregos  - 
O programa Emprega 
São Paulo/Mais Empre-
go é uma agência de em-
pregos pública e gratuita 
gerenciada pela Secreta-
ria do Emprego e Rela-
ções do Trabalho (SERT), 
em parceria com o Mi-
nistério do Trabalho 
e Emprego (MTE).

Governo oferece 60 vagas 
que aceitam pessoas com 

deficiência no Vale do Paraíba
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A Secretaria de Espor-
te, Lazer e Juventude do 
Estado de São Paulo re-
alizou, em parceria com 
Secretaria de Esporte e 
Lazer da Prefeitura de 
Taubaté, nesta segunda-
feira, 15, o Congresso 
Técnico do 59º Jogos Re-
gionais, que acontece na 
cidade de 1º a 11 de julho.
O evento recebeu re-
presentantes de todas as 
delegações participan-
tes da competição, das 

O Encontro Cores e Sabo-
res, feira de arte, artesanato 
e gastronomia, que aconte-
ce desde setembro de 2014 
no Mercado Municipal 
de São Bento do Sapucaí, 
tem o propósito de apre-
sentar e valorizar traba-
lhos de moradores locais.
Para isso, desde o feriado 
de Corpus Christi, a feira 

No próximo dia 25 de 
junho, a Prefeitura de 
Taubaté apresenta a 3ª edi-
ção do “O Vale em Can-
to”, que traz este mês o 
cantor Roberto Menescal 
acompanhado a cantora 
Cris Delanno, para uma 
apresentação única às 
20h, no Teatro Metrópole.
Músicas como 
“O Barquinho”, 
“Você” e “Ah se eu pu-
desse” prometem emba-
lar a noite taubateana. A 
cantora regional Adria-
na Mussi e Banda fará a 
abertura do espetáculo.
Para ter acesso ao show 
basta promover a solida-

secretarias da Prefeitu-
ra, da Polícia Militar, do 
Corpo de Bombeiros, 
entre outros e foram co-
nhecidos os adversá-
rios das equipes e atletas 
de Taubaté nas 23 mo-
dalidades disputadas.
Ainda foram discutidos 
outros assuntos como 
orientações próprias para 
cada modalidade, indica-
ção dos locais de prova e 
alojamentos, além de ques-
tões de segurança, hos-

estará de portas abertas 
todos os sábados, domin-
gos e feriados, para re-
ceber com muita alegria 
e satisfação a população 
sambentista e visitantes.
A feira acontece aos sá-
bados e feriados das 
10h às 18h e aos do-
mingos das 10h às 14h.
Todos estão carinhosa-

riedade. Os ingressos po-
dem ser trocados por dois 
pacotes de fraldas geri-
átricas, limitados a dois 
ingressos por pessoa. Para 
fazer a doação, o Taubaté 
Shopping disponibiliza um 
ponto de troca, próximo às 
Lojas Pernambucanas, en-
tre os dias 23 e 24 de junho, 
das 10 às 22h. A arrecada-
ção será revertida para o 
FUSSTA (Fundo Social de 
Solidariedade de Taubaté).
Sobre o projeto
“O Vale em Canto” tem o 
objetivo de fazer um in-
tercâmbio entre música e 
solidariedade, divulgan-
do a música popular bra-

pitais, coleta de lixo, etc.
Os detalhes do congres-
so, como tabelas, horários 
e datas das competições 
serão divulgados no site 
da Secretaria de Espor-
te, Lazer e Juventude do 
Estado nesta quarta-fei-
ra, 17: http://www.selj.
sp.gov.br. Assim que di-
vulgados, os dados tam-
bém estarão disponíveis 
na página dos Jogos Re-
gionais: http://taubate.
sp.gov.br/jogosregionais.

mente convidados a co-
nhecer o espaço do Cores 
e Sabores, que traz traba-
lhos com bordados; cro-
chês; produtos em palha 
de bananeira e de milho; 
bolos, roscas, doces e 
salgados caseiros; expo-
sição da família Zé Perei-
ra; trabalhos em tecidos 
e madeira; e muito mais. 

sileira com a participa-
ção de nomes regionais.
Os shows serão realiza-
dos mensalmente até de-
zembro, quando a cidade 
completa 370 anos. A 1ª 
edição do projeto teve a 
participação de Guilher-
me Arantes e Gui Lessa e 
a 2ª edição contou com a 
presença da cantora Lei-
la Pinheiro e Diego Luz.
“O Vale em Canto” é uma 
realização da Prefeitu-
ra de Taubaté, por meio 
da Secretaria de Cultu-
ra de Taubaté, com cria-
ção e direção da RCS 
Eventos e apoio cultural 
do Taubaté Shopping.

Taubaté recebe Congresso 
Técnico do 59º Jogos Regionais

“Encontro Cores e Sabores” 
abre as portas em 

São Bento do Sapucaí

“O Vale em Canto” terá show 
de Roberto Menescal e 

Adriana Mussi em Taubaté

Em mais um mês de resul-
tados ruins, as micro e pe-
quenas empresas (MPEs) 
do Estado de São Paulo re-
gistraram queda de 13,6% 
no faturamento real (já 
descontada a inflação) em 
abril em relação ao mesmo 
mês do ano passado. Foi a 
quarta redução seguida do 
índice na comparação de 
um mês com igual interva-
lo do ano anterior. No perí-
odo, a indústria apresentou 
o pior desempenho entre 
os setores e seu faturamen-
to caiu 17%; o comércio 
teve diminuição de 15,6% 
na receita e os serviços re-
gistraram queda de 10,2%. 
Os dados são da pesquisa 
Indicadores Sebrae-SP. 
Em abril, a receita total 
das MPEs paulistas foi 
de R$ 45,2 bilhões, o que 
significa R$ 7,1 bilhões 
a menos do que em abril 
de 2014 e R$ 2 bilhões 
abaixo de março de 2015.
O fraco desempenho 
da economia brasileira 
tem impactado negativa-
mente todos os setores, 
não poupando nem os 
segmentos que vendem 
para o consumidor fi-
nal nem os que fornecem 
para outras empresas.  
Além disso, fatores como 
inflação elevada, queda na 
renda real dos trabalhado-
res, aumento do desempre-
go, menor confiança dos 
consumidores e restrições 
de acesso ao crédito têm 
inibido a atividade dos pe-
quenos negócios paulistas. 
“O cenário continua des-
favorável às micro e pe-
quenas empresas. En-
quanto a economia não 
voltar a crescer veremos 
os negócios de pequeno 
porte enfrentarem muitas 
dificuldades, já que eles 
têm menos margem para 
contornar as adversida-
des”, afirma o presidente 
do Sebrae-SP, Paulo Skaf. 
De janeiro a abril deste 
ano, as MPEs amargaram 

queda de 13% na receita 
real ante o mesmo perío-
do de 2014. Por setores, 
no acumulado do ano, o 
comércio viu seu resul-
tado encolher 15% e os 
serviços registraram fatu-
ramento 12,6% menor. A 
indústria recuou 7,7%, um 
porcentual de queda me-
nos acentuado diante dos 
demais setores, uma vez 
que já vem de uma situa-
ção debilitada desde 2012. 
Em abril, a região do Esta-
do com melhor desempe-
nho quanto à variação do 
faturamento foi o Grande 
ABC, com alta de 5,8% 
sobre abril do ano passa-
do. Porém, esse bom resul-
tado se deve à base fraca 
de comparação, já que as 
MPEs da região registra-
ram, em abril de 2014, uma 
diminuição de 16,5% na 
receita ante igual período 
do ano anterior. Por outro 
lado, as MPEs do interior 
do Estado apresentaram 
queda de 19,8% no fatura-
mento de abril ante igual 
mês de 2014. O município 
de São Paulo teve redução 
de 13% no valor das ven-
das, no período, enquanto 
a Região Metropolitana de 
São Paulo sofreu 7,4% de 
queda na receita das mi-
cro e pequenas empresas. 
Renda e empregos
No acumulado do ano (de 
janeiro a abril) ante os 
quatro primeiros meses 
de 2014 houve aumento 
de 1,6% no total de pes-
soal ocupado nas MPEs 
paulistas. No mesmo pe-
ríodo, a folha de salários 
pagas pelas MPEs teve 
queda de 0,3% (já descon-
tada a inflação). O rendi-
mento dos empregados 
das MPEs encolheu 1,3% 
em igual comparação. 
E x p e c t a t i v a s
Em maio, 61%, ou seja, 
a maioria dos donos de 
MPEs do Estado de São 
Paulo espera estabilidade 
no faturamento do negócio 

para os seis meses seguin-
tes. Em maio de 2014, essa 
era a previsão de 56% de-
les. Os que aguardam me-
lhora na receita eram 25% 
em maio de 2014 e ago-
ra são 22%. O grupo que 
acredita em piora no fatu-
ramento passou de 8% dos 
entrevistados no ano pas-
sado para 12% este ano.
Quanto ao comportamento 
da economia para os pró-
ximos seis meses, 40% fa-
lam em piora para os seis 
meses que vêm pela fren-
te. Um ano antes, eram 
26% os que admitiam nes-
sa possibilidade. Os que 
aguardam estabilidade são 
38% ante 46% em maio de 
2014. Agora, 15% espe-
ram melhora na economia, 
não muito diferente dos 
18% de maio de 2014 que 
projetavam essa situação.
“O proprietário de uma 
micro ou pequena em-
presa fica receoso de dar 
passos maiores diante de 
uma conjuntura tão nega-
tiva. Para sobreviver ao 
momento atual é impor-
tante agir com cautela, 
se planejamento e se pre-
parando para atuar num 
ambiente altamente con-
correncial, com demanda 
em baixa, diz o diretor-
superintendente do Se-
brae-SP, Bruno Caetano. 
A pesquisa
A pesquisa Indicadores 
Sebrae-SP é realizada 
mensalmente, com apoio 
da Fundação Seade. São 
entrevistados 2.716 pro-
prietários de MPEs do 
Estado de São Paulo por 
mês. No levantamento, as 
MPEs são definidas como 
empresas de comércio e 
serviços com até 49 em-
pregados e empresas da 
indústria de transformação 
com até 99 empregados, 
com faturamento bruto 
anual até R$ 3,6 milhões. 
Os dados reais apresen-
tados foram deflaciona-
dos pelo INPC-IBGE.

Faturamento das MPEs 
paulistas cai pelo quarto 

mês seguido

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de licitação na modalidade Pregão N°042/2015 - Edital 
Nº052/2015 – Proc. Adm. N°189/2015. Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de pro-
teção individual II. Data da realização: 02/07/2015 às 09:30hs. início do credenciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça 
Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. Edital na íntegra poderá ser retirado no Setor de Licitações ou 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°039/2015 - Edital 
Nº049/2015 – Proc. Adm. N°177/2015. Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento de material descartável. 
Data da realização: 03/07/2015 às 09:30hs. início do credenciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, 
Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. Edital na íntegra poderá ser retirado no Setor de Licitações ou no site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

ERRATA DE PUBLICAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública que na publicação de 17/06/2015 no DOESP, as folhas 166, e no 
Diário Local, referente à Publicação para abertura de licitação para Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento de 
medicamentos controlados, ONDE-SE-LÊ: Pregão N°040/2015 - Edital Nº050/2015 – Proc. Adm. N°186/2015. LEIA-SE: Pregão N°043/2015 
- Edital Nº053/2015 – Proc. Adm. N°187/2015. André L. A. Guimarães – Diretor de Compras e Licitações.

Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 53/2015 - Processo Admin. Nº: 234/2015 - Objeto: Contratação do espetáculo de teatro “nhô dito e 
nhâ dita” para o evento 19º Arraiá do Chi Pul Pul, nos dias 5, 6 e 13/06 de 2015- Contratante: Prefeitura Munic. de São Luiz do Paraitinga - 
Contratada: Luciana Aparecida de Oliveira Santos – CNPJ: 18.959.892/0001-18- Valor: R$ 1.500,00 - Data: 03/06/2015 - Base Legal: Art. 25, 
Inciso III, da Lei Nº 8.666/93.

Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 54/2015 - Processo Admin. Nº: 237/2015 - Objeto: contratação de show do grupo raízes para apre-
sentação das danças da catira, sabão e caranguejo no evento cultural 19º Arraia do Chi Pul Pul.- Contratante: Prefeitura Munic. de São Luiz 
do Paraitinga - Celio David Tiburcio 13847693824 - Valor: R$ 825,00 - Data: 10/06/2015 - Base Legal: Art. 25, Inciso III, da Lei Nº 8.666/93

Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 55/2015 - Processo Admin. Nº: 236/2015 - Objeto: Contratação do artesão Fabio Cintra de Oliveira 
para confeccionar troféus artesanais para premiação do 19º festival de musica junina e 7º concurso de quadrilhas do arraia do Chi Pul Pul - 
Contratante: Prefeitura Munic. de São Luiz do Paraitinga – Contratada: Fabio Cintra de Oliveira - Valor: R$ 1.530,00 - Data: 10/06/2015 - Base 
Legal: Art. 25, Inciso III, da Lei Nº 8.666/93

Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 56/2015 - Processo Admin. Nº: 238/2015 - Objeto: Contratação do artesão Fabio Cintra de Oliveira 
para confeccionar troféus artesanais para premiação dos alunos da rede municipal de educação no 19º festival de musica junina.- Contratante: 
Prefeitura Munic. de São Luiz do Paraitinga – Contratada: Fabio Cintra de Oliveira - Valor: R$ 870,00 - Data: 12/07/2015 - Base Legal: Art. 
25, Inciso III, da Lei Nº 8.666/93

Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 57/2015 - Processo Admin. Nº: 244/2015 - Objeto: Contratação de cortejo e animação para as festas 
juninas das unidades escolares municipais emef coronel domingues de castro e emef prof Waldemar rodrigues - Contratante: Prefeitura Munic. 
de São Luiz do Paraitinga - Contratada: Mayara Cristina Ferreira 38364765841  - Valor: R$ 2.000,00 - Data: 17/06/2015 - 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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A 45º edição dos JICS 
(Jogos de Inverno da Ci-
dade Simpatia) começam 
dia 3 de julho e terminam 
dia 27. Neste ano, os JICS 

No final deste mês, Pin-
damonhangaba terá a 
realização da  “Corri-
da Por Uma Vida Sau-
dável e Sem Drogas “.
 A  largada   será   às 9 
horas do dia 28, no es-
tacionamento do Sho-
pping Pátio Pinda. 
A prova é organizada pela 
Secretaria de Juventu-
de, Esportes e Lazer e a 
organização destaca que 

vão ter a participação de 
27 equipes que reúnem 
cerca de 1,2 mil partici-
pantes. Os atletas vão dis-
putar as seguintes moda-

as inscrições são ape-
nas antecipadas pelo site 
oficial, não haverá ins-
crição no dia do evento.
O percurso é de 5 km e, 
de acordo com os organi-
zadores,  é uma compe-
tição destinada às pesso-
as nascidas até 1996. O 
evento esportivo encerra 
as ações da Semana de 
Prevenção e Combate 
às Drogas, desenvolvi-

lidades: basquete, vôlei, 
atletismo, futsal, futebol,
tênis de mesa, xadrez, 
malha e bocha. Os jogos 
vão acontecer no Grê-
mio Recreativo da Nes-
tlé, quadra do Jardim São 
José e sede da Associação 
Atlética Caçapavense.
Atletas das cidades de São 
José dos Campos, Tauba-
té e Campos do Jordão, 
também vão participar do 
evento. Os JICS são orga-
nizados pela secretaria de 
cultura, esporte e lazer do 
Município de Caçapava.

da pela Coalizão Pinda.   
No final da prova, serão 
premiados apenas os três 
primeiros colocados. A 
competição é livre, não há 
divisão por categorias. O 
prazo das inscrições come-
çou na segunda-feira (15).
Os interessados em partici-
par podem garantir a vaga 
acessando o site www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br e fazer a inscrição.  

45º Jogos de Inverno 
da cidade de Caçapava  

começam em julho

Pinda promove corrida 
por uma vida saudável 

e sem drogas

Prefeitura de Tauba-
té começou nesta se-
mana o Consultório na 
Rua, do Programa Cra-
ck é Possível Vencer,
que a tarde já come-
çou o atendimento 
aos moradores de rua.
O serviço oferece aco-
lhimento, orientação, 
cuidado e encaminha-

mento para a população 
em situação de rua, que 
se encontra em condição 
de vulnerabilidade de-
corrente do uso de crack, 
álcool e outras drogas.
Como atividade preventiva, 
a equipe multidisciplinar 
da Secretaria de Saúde re-
alizará o teste rápido para 
diagnóstico de Hepatite 

B e C, Sífilis e HIV. Os 
atendimentos acontece-
rão nos locais onde a po-
pulação alvo se encontra.
A van percorrerá as 
ruas da cidade, de se-
gunda à sexta-feira, 
das 8h às 17h, com sete 
profissionais que da-
rão o atendimento à es-
tes moradores de rua.

Consultório na Rua começa 
a atender em Taubaté

INSCRIÇÕES PARA CONSELHEIRO TUTELAR
Do dia 03 a 14 de junho de 2015
Local: Junta Militar

DIVULGAÇÃO DOS DEFERIMENTOS / INDEFERI-
MENTOS DAS INSCRIÇÕES:
02 de julho de 2015

PRAZO PARA RECURSO DAS INSCRIÇÕES INDEFE-
RIDAS:
03 A 10 DE JULHO DE 2015

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DOS RECURSOS:
20 de julho de 2015

PUBLICAÇÃO DA LISTA DEFINITIVA DOS CANDIDA-
TOS COM INSCRIÇÃO DEFERIDA, EM ORDEM ALFA-
BÉTICA:
22 de julho de 2015

CURSO PARA CONSELHEIRO: 18 a 21 de agosto de 2015
DATA DA PROVA DO CURSO: 21 de agosto de 2015
HORÁRIO: Das 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00
LOCAL: SALÃO PAROQUIAL

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA: 24 de agosto de 2015
Das 8h00 às 17h00
Local: Centro de Saúde

Calendário das eleições para o Conselho 
Tutelar de Natividade da Serra

PUBLICAÇÃO DO EDITAL COM A RELAÇÃO FINAL 
DOS CANDIDATOS APROVADOS:
31 de agosto de 2015

CAMPANHA DOS CANDIDATOS:
01 a 30 de setembro de 2015

ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR:
DIA 18 de outubro de 2015
LOCAL: CENTRO COMUNITÁRIO 
HORÁRIO: DAS 8H00 àS 17H00
NOS BAIRROS O HORÁRIO SERÁ DAS 8H00 às 15H00

REQUISITOS PARA SER CANDIDATO:
- RECONHECIDA IDONEIDADE MORAL 
- RESIDIR NO MUNICÍPIO HÁ 3 ANOS OU MAIS
- IDADE SUPERIOR A 21 ANOS
- TER ESCOLARIADE MÍNIMA DE ENSINO MÉDIO 
COMPLETO
- TER DOMICÍLIO ELEITORAL NO MUNICÍPIO
- EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE DOIS ANOS COM CRIAN-
ÇAS E ADOLESCENTES, EXEMPLO: PROFESSOR, CA-
TEQUISTA, ESCOLA DOMINICAL, CONSELHEIROS 
TUTELARES.

Realização: CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente)


