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A GAzetA dos Municípios

Prefeito Mauricio e inte-
grantes da Secretaria de 
Tecnologia da Informação 
participaram da cerimônia 
de entrega do prêmio em 
Brasília/DF. A Prefeitura 
de Ubatuba foi uma das 
cinco vencedoras do Prê-
mio Municiência – Experi-
ências Inovadoras em Ges-
tão Municipal, organizado 
pela Confederação Nacio-
nal de Municípios (CNM), 
com o programa Empreen-
de Fácil - Consulta Eletrô-
nica Georreferenciada de 
Viabilidade para Abertura 
de Empresas no Município 
de Ubatuba. A cerimônia 
de premiação aconteceu 
em Brasília no último dia 
10 e reuniu representantes 
da CNM, do Tribunal de 
Contas da União (TCU) e 
das prefeituras venceroas. 
Os projetos passaram por 
um processo que começou 
com 57 iniciativas inscri-

A forte chuva que caiu na 
tarde da última quarta-fei-
ra causou transtornos em 
várias cidades do região 
do Vale do Paraíba, espe-
cialmente Pindamonhan-
gaba e Taubaté. E circu-
laram pelas redes sociais 
vários relatos de pessoas 
em diversos locais bem na 
hora de saida do trabalho.
Em Pinda, diversos pon-
tos da cidade tomado pela 
água. Destaque para as 
ruas nas proximidades do 
Mercado Municipal, entre 
a Rua Major José dos San-
tos Moreira com a Rua dos 
Bentos, no chafariz em 
frente ao posto Guerrero 
e no Pronto-Socorro, além 
de outros bairros como Ci-
dade Nova. A Defesa Civil 

tas, das quais 15 foram 
selecionadas como finalis-
tas e submetidas à votação 
online. Ubatuba então foi 
uma das cinco ganhadoras, 
juntamente com as cida-
des de Astorga (PR), Bom 
Despacho (MG), Pompeú 
(MG) e Rio Largo (AL). 
O projeto foi concebido e 
desenvolvido inteiramente 
pela Secretaria Municipal 
de Tecnologia da Infor-
mação (SMTI) e permite 
que as pessoas interessa-
das em abrir um negócio 
na cidade façam uma con-
sulta online e obtenham 
resposta imediata sobre 
se o funcionamento de um 
empreendimento, sabendo 
se ele é permitido numa 
determinada rua ou não. 
“Este sistema foi o ponta-
pé inicial para o desenvol-
vimento de outras ações 
que resultaram em maior 
agilidade e qualidade no 

de Pinda atendeu em torno 
de 30 chamadas, maioria 
na região central.  ma ár-
vore caiu no Bosque e um 
muro caiu no bairro Mom-
baça. Choveu em torno 
de 50 milímetros em uma 
hora e meia, chuva espera-
da para 4 dias.  Já Taubaté 
foi pior, várias ruas e ave-
nidas importantes, como 
a Independência, ficaram 
cheias de água. Em uma 
hora, choveu 71 milíme-
tros na cidade, em torno de 
30% da chuva esperada no 
mês. Destaque para o tú-
nel próximo a fábrica Da-
ruma, que leva ao Via Vale 
Shopping, que ficou quase 
todo fechado pela água, 
e o estacionamento infe-
rior do Taubaté Shopping. 

atendimento aos empreen-
dedores locais, resultando 
na diminuição da buro-
cracia e no tempo gasto 
para se abrir uma empre-
sa em Ubatuba”, explica 
Pedro Seno, Secretário de 
TI. Na cerimônia, o pre-
feito Mauricio destacou 
que “para promover o 
desenvolvimento local, 
é necessário reduzir bar-
reiras de forma a permitir 
a formalização dos nos-
sos empreendedores. Isso 
gera renda e oportunida-
des de emprego a toda a 
população”.   O momen-
to da cerimônia também 
foi oportunidade para a 
apresentação do trabalho 
desenvolvido pela equipe 
de TI da Prefeitura, repre-
sentada pelo funcionário 
Adriano Felix Narcizo, di-
retor de Sistemas de Infor-
mação e funcionário con-
cursado há quase 25 anos.

Houve também conges-
tionamentos em diversos 
pontos de Taubaté como: 
Avenida do Povo, centro, 
independencia e perto dos 
dois shoppings comforme 
mencionado. O Taubaté 
Shopping divulgou nota 
falando que o alagamento 
na parte inferior do esta-
cionamento aconteceu por 
conta do acúmulo de água 
nas ruas próximas ao local 
e pela chuva descontro-
lada. A água foi escoada 
após uma hora com ajuda 
da equipe de brigada do 
estabelecimento. Ainda 
não há uma posição so-
bre os prejuízos. Não há 
registros de feridos por 
conta dos estragos da ci-
dade nas duas cidades.

Prefeitura de Ubatuba é uma 
das cinco vencedoras
do Prêmio Municiência

Forte chuva causa
estragos em Pinda e 

Taubaté

A Prefeitura de Taubaté 
inaugurou nesta quinta-
feira, 17 de dezembro, a 
UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) SanMarino.
A unidade de saúde é clas-
sificada como uma UPA 
de classe 3, com capaci-
dade de atendimento de 
até 450 paciente por dia. 
Com uma abrangência 
maior, a UPA San Ma-
rino vai englobar toda 
a região do Gurilândia.
A construção da UPA San 

Campanha de regulariza-
ção acontece de 21 a 23 
dezembro em cidades do 
Alto do Tietê, Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte, além 
de Guarulhos. A EDP, 
distribuidora de energia 
elétrica do Alto do Tietê, 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte, promoverá, de 21 
a 23 de dezembro, em sua 
área de concessão feirões 
de negociação de débitos 
para os clientes da con-
cessionária. As lojas da 
Distribuidora funcionarão 
em seu horário normal de 
atendimento, e os interes-
sados poderão usufruir das 
facilidades de pagamento 
oferecidas pela empresa, 
ficar em dia com as contas 
e, ainda, ter maior controle 
sobre o consumo. “Histori-
camente, os consumidores 
aproveitam o início do úl-
timo trimestre do ano para 
quitar dívidas e se preparar 

Marino integra a Política 
Nacional de Urgência e 
Emergência do Ministério 
da Saúde. A unidade vai 
funcionar 24 horas e deve 
absorver boa parte das ur-
gências e emergências, 
ajudando a desafogar o 
Pronto-Socorro de Tauba-
té. Entre os atendimentos 
previstos estão pressão e 
febre alta, fraturas, cor-
tes, infarto e derrame. A 
UPA San Marino come-
çou a ser construída em 

para os gastos de fim de 
ano. E os feirões são uma 
ótima oportunidade para 
a regularização das pen-
dências financeiras”, diz 
Marcos Scarpa, Relações 
Institucionais da EDP.  
“Vamos oferecer facili-
dades especiais no paga-
mento dos débitos, com 
negociação personalizada, 
redução de juros e prazo 
ampliado para o parce-
lamento dos valores em 
aberto, evitando assim 
uma possível suspensão 
do fornecimento e restri-
ção ao crédito”, completa 
o executivo. Benefício, 
praticidade e comodida-
de. Durante o feirão da 
EDP, os clientes que es-
tiverem com o Cadastro 
Único para Programas 
Sociais do Governo Fede-
ral (CadÚnico) atualizado 
poderão solicitar o bene-
fício da Tarifa Social de 

setembro de 2013 e con-
cluída em dezembro de 
2014, com investimentos 
de R$ 5,48 milhões por 
parte da Prefeitura e do 
Governo Federal. A obra 
faz parte da reorganização 
do sistema de saúde de 
Taubaté. Serviço Inaugu-
ração da UPA San Marino
Dia: 17 de dezembro Ho-
rário: 10h Endereço: Rua 
Cacilda Pinto da Silva 
(antiga rua 11), s/nº, Re-
sidencial San Marino.

Energia Elétrica, que pre-
vê descontos de até 65%, 
dependendo do consumo 
mensal da residência e 
da renda familiar. Para 
realizar o cadastro, os 
clientes deverão levar até 
a agência da EDP o Nú-
mero de Identificação So-
cial (NIS) – obtido nos
 CRAS, com validade; do-
cumento com foto; CPF; 
comprovante de endereço 
e uma conta de luz com 
o número da Instalação. 
Além disso, outros servi-
ços podem ser solicitados 
gratuitamente durante o 
atendimento na agência, 
como o recebimento da 
fatura online, que permi-
te a inclusão de até dois 
e-mails por cliente, o ca-
dastro de débito automá-
tico para pagamento e o 
aviso virtual de comuni-
cados de desligamento 
programado de energia.

Prefeitura de Taubaté inaugura 
UPA San Marino

EDP promove último feirão de 
negociação de débitos do ano
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida Aber-
nessia.
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 Ferrei-
ra,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nativi-
dade 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 No-
gueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da cida-
de  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. Ru-
bião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comércio 
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.

Curiosidades

Formas curiosas de prever o futuro

Aeromancia: adivinhação pela observação do ar
Acutomancia: leitura da sorte feita com agulhas
Cafeomancia: leitura através da borra do café
Caomancia: previsão do futuro por observação de imagens aéreas
Capnomancia: adivinhação pela fumaça por queima ritualista
Catroptomancia: adivinhação por espelhos
Caromancia: leitura da sorte através de desenho feito na cera
Cleomancia: adivinhação por dados
Cristolomancia: adivinhação por cristais
Cromolomancia: adivinhação por cebolas
Dactilomancia: adivinhação por observações de anéis
Dendromancia: observação de árvores derrubadas
Escarpomancia: leitura da sorte baseada no estado dos sapatos
Heteromancia: previsão pela observação do vôo das aves
Hidromancia: observação da água
Ichitiomancia: observação de sinais nas entranhas dos peixes
Margaritomania: adivinhação por pétalas
Necromancia: adivinhação pela invocação das almas
Ofdiomancia: interpretação dos movimentos das serpentes
Oinomancia: adivinhação pelo vinho
Ovomancia: adivinhação através de ovos
Pitomancia: leitura da sorte pelo fogo

Humor

Um bêbado estra no bar e pergunta:
- Alguém perdeu um dinheiro amarrado com elástico?
Todos gritaram:
- Eu! Eu! Eu!
Então ele respondeu:
- Pois está aqui o elástico...
***
O pai e o filho estão se preparando para pescar juntos e o pai pergunta:
- Filho, está preparado para a diversão?
E o filho responde:
- Estou, mas a gente não ia pescar?
***
O bêbado vai à padaria e pergunta:
- O pãozinho já saiu?
O padeiro responde:
- Sim, saiu sim!
E o bêbado responde:
- Então quando ele voltar, diga que eu quero conversar com ele.
***
Um homem sentado na varanda de sua casa com a esposa, diz:
- Eu te amo!
Ela pergunta:
- Esse é você ou já é a cerveja falando.
Ele responde:
- Esse sou eu... Falando com a cerveja...
***
Na aula de ciências o professor pergunta ao aluno:
- O que se deve fazer quando alguém está sentindo dores no coração?
- Apagar a luz. Respondeu o aluno.
- Apagar a luz? Por que apagar a luz? Pergunta o professor;
- Ora professor! O senhor nunca ouviu dizer que o que os olhos não vêem o coração 
não sente?

Mensagens

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

Pensamentos, provérbios e citações  

De nada adianta correr se estamos na estrada errada.
Cozinhar é uma experiência que nunca muda.
Tudo pode dar certo, só depende da gente.
Quem vive como lobo só aprende a uivar.
Visão sem ação é sonho e ação sem visão é pesadelo.
A civilização não suprime a barbárie, apenas a aperfeiçoa.
Não faças aos outros aquilo que não queres que te façam.
Bom em tudo, bom em nada.

MISCELÂNEA

Agentes do ESF (Estraté-
gia de Saúde da Família) 
de Taubaté promovem 
uma panfletagem nos bair-
ros Água Quente e Hércu-
les Marson para reforçar 
a divulgação do arrastão 
contra a dengue, zika e chi-
kungunya previsto para 18 
e 19 de dezembro. A ope-
ração será realizada nestes 
dois dias em conjunto com 
a Prefeitura de Tremembé, 
que vai priorizar os bairros 
Vale das Flores, Cháca-
ra Canaã e Chácara Nova 
Vida. Os bairros estão lo-
calizados na divisa entre as 
duas cidades e o objetivo é 
buscar a conscientização 
dos moradores para evi-

tar a ocorrência de casos. 
No arrastão, agentes vis-
toriam as residências 
dos moradores a pro-
cura de criadouros em  
potencial do mosquito 
Aedes aegypti, trans-
missor das três doenças. 
Também está prevista 
nestes dois dias a passa-
gem do caminhão cata 
treco pelos bairros. Mo-
radores devem colaborar 
e permitir o acesso dos 
agentes.  Só com a união 
do poder público e popu-
lação será possível elimi-
nar os focos e diminuir a 
incidência do mosquito.
A prefeitura solicita e 
orienta os moradores 

a verificarem seus ra-
los constantemente e a 
jogarem cloro ou água 
sanitária duas vezes na 
semana para erradicar as 
larvas. Além disso, é pre-
ciso estar atento à tela 
protetora, para que es-
teja em boas condições.
No ano dengue, que teve iní-
cio em 5 de julho deste ano, 
Taubaté soma 924 noti-
ficações da doença, com 
50 casos autóctones con-
firmados, 571 descartados 
e 303 aguardando exa-
mes. Em Tremembé, de 
acordo com a prefeitura, 
são 31 casos autóctones 
e 19 casos importados 
da doença no período.

Agentes fazem panfletagem 
sobre arrastão conjunto
contra o Aedes aegypti

Em reunião conjunta de 
suas diretorias, realiza-
da nesta segunda-feira 
(14/12), a Federação e o 
Centro das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp 
e Ciesp) decidiram apoiar 
o processo de impeach-
ment da presidente Dilma 
Rousseff. Esse posicio-
namento reflete o desejo 
dos industriais paulistas, 
demonstrado em levanta-
mento feito pelo Departa-
mento de Pesquisas e Estu-
dos Econômicos da Fiesp 
e do Ciesp (Depecon). A 
maciça maioria (91,9%) 
dos entrevistados respon-
deu que a Fiesp deveria 
se posicionar a respeito do 
processo de impeachment 
da presidente Dilma Rou-
sseff. “Essa pesquisa foi 
endossada por todos os fó-
runs da Casa”, disse Paulo 
Skaf, presidente da Fiesp 
e do Ciesp. Ele explicou 
que a decisão foi tomada 
“devido à situação polí-
tica e econômica do Bra-
sil, devido ao momento a 

que nós chegamos”. Skaf 
citou problemas como o 
estouro das contas públi-
cas neste ano – e a pers-
pectiva de novo estouro 
em 2016. Lembrou que o 
PIB brasileiro vai encolher 
3,5% este ano, enquanto o 
mundo tem crescimento, 
e que o Brasil vai fechar 
1,6 milhão de empregos 
com carteira assinada. O 
Governo não tem “nenhu-
ma credibilidade, não há 
confiança” nem investi-
mentos. “O país está à de-
riva, e não há atitudes para 
solucionar os problemas”, 
disse Skaf. O presidente 
da Fiesp e do Ciesp ressal-
tou que os trâmites legais 
têm que ser respeitados. 
“Não estamos condenan-
do a presidente”, lembrou, 
e sim defendendo o pros-
seguimento do processo 
dentro das normas legais. 
“Há um encaminhamen-
to legal, de acordo com a 
Constituição, de um pedi-
do de impeachment. Não 
se pode falar em golpe 

com tudo feito de manei-
ra correta.” Na pesquisa*, 
realizada entre os dias 9 e 
11 de dezembro de 2015, 
foram ouvidas 1.113 em-
presas no Estado de São 
Paulo. O questionário foi 
preenchido, preferencial-
mente, por proprietário, 
presidente, diretor ou 
uma pessoa da empresa 
que tenha uma percepção 
mais ampla de seus ne-
gócios e dos efeitos sobre 
eles da situação política. 
Entre os entrevistados, 
91% se disseram pessoal-
mente favoráveis ao pro-
cesso de impeachment. 
Entre as empresas, 85,4% 
são favoráveis. Ao apre-
sentar a pesquisa, Skaf 
lembrou a crise na indús-
tria. “Somando a queda 
do ano passado com a de 
2015 e de 2016, a indústria 
vai encolher quase 20%”, 
afirmou. “É chegada a 
hora de ter a visão de onde 
está o problema. Na minha 
visão, o problema ficou 
todo na parte política.”

Fiesp e Ciesp definem apoio a 
processo de impeachment
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A Escola Municipal de 
Ciências Aeronáuticas 
(EMCA) divulga lista dos 
81 classificados no pro-
cesso seletivo para o ano 
de 2016. As orientações 
aos futuros alunos para 
efetivação de matrículas 
também foram divulgadas, 
além dos candidatos que se 
encontram em lista de es-
pera. Clique aqui e acesse 
as informações. Os apro-
vados devem comparecer 
na sede da escola de 11 a 
15 de janeiro de 2016, das 
08h30 às 12h e das 14h30 
às 17h, munidos dos se-
guintes documentos, ori-
ginais e cópia: certidão de 
nascimento (ou certidão 
civil), CPF, cédula oficial 
de identidade (RG),histó-
rico escolar do Ensino Mé-
dio, certificado de Serviço 
Militar, comprovante de 
endereço, 02 fotos 3X4 re-
centes, iguais e coloridas, 
01 pasta suspensa parda, 
01 pacote de 500 folhas 
de papel sulfite branco A4 
e pagar uma taxa no valor 
de R$ 150,00, que será uti-

O projeto “Árvore, a você 
o meu muito obrigado!”, 
desenvolvido pelos alu-
nos do ensino integral do 
PEEJ V (Programa Ensi-
no, Esporte e Juventude), 
do bairro Continental de 
Taubaté, ganhou o Prêmio 
Destaque Nacional 2015, 
da Fundación Mapfre.
Participaram do projeto, 
alunos do 7º ao 9º ano, 
coordenados pela pro-
fessora Vanessa Gomes. 
O objetivo do projeto foi 
conscientizar os alunos 
para a importância da pre-
servação das áreas verdes 
no meio dos centros urba-

lizada para uniforme de 
uso diário e de oficina (02 
camisas, 01 guarda-pó e 
equipamento de proteção 
individual EPI) . A matrí-
cula somente será efetiva-
da mediante apresentação 
de todos os documentos, 
do fornecimento do mate-
rial e mediante ao paga-
mento da taxa. O candida-
to que não comparecer na 
data e horário estipulados 
será considerado desis-
tente e perderá o direito à 
matrícula, e, os candidatos 
menores de dezoito anos 
devem comparecer com 
os pais ou responsável. 
Os alunos deverão fazer 
opção por uma das habi-
litações oferecidas (aviô-
nica, célula e grupo moto-
propulsor) até o dia 30 de 
janeiro de 2016, sendo 27 
vagas para cada uma das 
habilitações. A escolha da 
habilitação será feita de 
acordo com a classifica-
ção. O curso é dividido em 
dois módulos, básico, com 
duração de 30 semanas, e 
especializado, com 50 se-

nos. Entre as atividades, 
os alunos elaboraram re-
cados de agradecimentos, 
elogios para os colegas 
da turma, despertando 
o sentimento de respei-
to e união da equipe. 
Depois os alunos esco-
lheram um local arbo-
rizado na área urbana e 
fizeram novos recados, 
dessa vez direcionados às 
árvores, enfatizando a 
importância do papel de-
las para o meio-ambien-
te. Além disso, os alunos 
criaram ações destina-
das aos pedestres, ciclis-
tas e condutores, sobre a 

manas. Para passar para 
o módulo especializado o 
aluno deve ser aprovado 
no básico; e os que já ti-
verem concluído o básico, 
poderão solicitar dispensa 
e concorrer à média final 
com as notas obtidas, ou 
realizar o curso novamen-
te, se assim desejarem. 
Nos casos de desistência 
de matrícula, serão chama-
dos os alunos seguintes, na 
ordem, conforme a lista de 
espera. Os candidatos des-
ta lista serão chamados no 
período de 25 de janeiro 
a 05 de fevereiro. A aula 
inaugural de 2016 acon-
tecerá no dia 19 de janei-
ro às 19h30 e é aberta ao 
público. Já nos dias 20 e 
21, às 19h30, a presença 
é obrigatória para os alu-
nos novos para atividades 
administrativas. Para estas 
atividades o traje exigido é 
o esporte, não sendo per-
mitido o uso de bermuda, 
boné, chinelos de dedo 
ou camiseta regata. O iní-
cio das aulas será no dia 
25 de janeiro, às 19h15.

importância de cultivar 
com mais responsabili-
dade as áreas verdes ao 
seu redor e na sequência 
foram realizadas panfleta-
gens nas ruas para expli-
car o projeto para os mu-
nícipes. Um piquenique 
na área verde, com um 
bate-papo sobre o tema 
encerrou as atividades. 
O prêmio foi entregue 
no dia 4 de dezembro, 
no Hotel Blue Tree Pre-
mium, em São Paulo.  A 
iniciativa faz parte do 
programa “Educação Vi-
ária é Vital”, elaborado 
pela Fundación Mapfre.

EMCA divulga lista de
aprovados no processo

seletivo para 2016

Projeto do ensino integral de 
Taubaté ganha Prêmio

Destaque Nacional 2015 As crianças de Pindamo-
nhangaba poderão partici-
par de mais uma atividade 
física. A 1ª Pinda Pedalada 
Kids acontece neste do-
mingo, 20, às 8h30 no Par-
que da Cidade. O evento é 
organizado pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Ju-
ventude, Esportes e Lazer.
De acordo com o secre-
tário da pasta, trata-se 

de uma atividade físi-
ca para toda a família. O 
percurso será de 5 km e 
cada criança deverá estar 
acompanhada de seus pais 
ou um maior de 18 anos 
responsável por ela, 
além disso, todos deve-
rão estar munidos de ca-
pacete para maior segu-
rança dos participantes.            
Esta pedalada atende a 
pedidos de pessoas que 

praticam pedaladas de 
mountain bike e não ti-
nham oportunidade de le-
var seus filhos, sobrinhos, 
afilhados ou netos. Não é 
preciso realizar inscrições 
antecipadas para partici-
par da pedalada. O even-
to também tem o intuito 
de incentivar práticas de 
atividades físicas às crian-
ças, melhorando a qua-
lidade de vida de todos.

Cidade de Pinda
promove Pedalada Kids

A 4ª reunião extraordiná-
ria do Conselho Municipal 
de Patrimônio Histórico, 
Cultural, Ambiental e Ar-
quitetônico de Pindamo-
nhangaba foi realizada 
na última quinta-feira, no 
Bosque da Princesa. O 
evento teve a ilustre pre-
sença de Sua Alteza Im-
perial e Real do Brasil, 
príncipe D. Bertrand de 
Orleans e Bragança, da 
Pró Monarquia – Casa Im-
perial do Brasil, que profe-
riu palestra sobre a trajetó-
ria da monarquia no país.  
Bisneto da princesa Isabel, 
o príncipe D. Bertrand res-
saltou como a história do 
Brasil está ligada à história 
da monarquia imperial. “A 
Princesa Isabel, que rece-
beu como homenagem este 
Bosque onde estamos hoje 
realizando essa reunião, 
foi uma grande chefe de 
estado. A importância 
desse evento é a de rea-
vivar na cidade o gosto 
pela sua história e, nas 
crianças, despertar o inte-
resse e a curiosidade pela 
sua história”, avaliou.
História e aspectos am-
bientais Além da palestra 
com o príncipe, o evento 
teve ainda as palavras da 
escritora e presidente elei-
ta para a Academia Pinda-
monhangabense de Letras 
para 2016, Elisabete Gui-
marães, que fez a leitura 
da ata de 1868, que apro-
va a doação de terras para 
construção de um bosque; 
em seguida a diretora de 
Patrimônio Histórico da 
Prefeitura palestrou sobre 
a história da criação do 
bosque, com o tema “De 

porto ao Bosque da Prin-
cesa”. Também realizaram 
palestra o secretário exe-
cutivo do Comitê das Ba-
cias Hidrográficas do Rio 
Paraíba do Sul, Fabrício 
Cesar Gomes; o pesquisa-
dor científico do Instituto 
Florestal do Estado de São 
Paulo, José Luiz de Carva-
lho; e o diretor do Departa-
mento de Meio Ambiente 
e Licenciamento Ambien-
tal da Prefeitura de Pin-
damonhangaba. A apre-
sentação cultural da noite 
ficou por conta do Projeto 
Guri dos pólos de Morei-
ra César e do Araretama. 
O cerimonial foi conduzi-
do pela personagem Fan-
tasMaria, interpretada pela 
acadêmica Rhosana Dalle. 
Para o presidente, Gustavo 
Tótaro, a reunião no Bos-
que fechou com chave de 
ouro o ano do Conselho. 
“A presença do prínci-
pe imperial do Brasil foi 
novidade para a cidade, 
um sonho realizado para 
o final de ano do Conse-
lho, que está conseguindo 
resgatar a história de nos-
sa cidade, pois era rotina 
da família imperial passar 
por Pindamonhangaba na 
época dos barões”, com-
parou. “Agradeço a Pro-
Monarquia pela visita do 
príncipe imperial do Bra-
sil, espero que no ano 
que vem ele venha visi-
tar a cidade novamente, e 
conheça mais projetos e 
um pouco mais da cultu-
ra do nosso município”. 
Difusão e preservação 
As reuniões extraordi-
nárias do Conselho de 
Patrimônio são realiza-

das em locais históri-
cos de Pindamonhanga-
ba, tendo como base a 
Lei Orgânica do Muni-
cípio, visando envolver 
a população. Neste ano, 
receberam as reuniões lo-
cais como o Palacete 10 de 
Julho, a Capela da Bader-
na (Vila São Benedito) e a 
Figueira das Taipas. Para 
2016, a intenção do pre-
sidente é continuar nessa 
linha. “Espero que 2016 
venha com mais força, que 
os munícipes entendam 
que temos que valorizar a 
nossa história porque ela 
é o alicerce do nosso fu-
turo”, explicou. Um dos 
primeiros locais a receber 
reuniões extraordinárias 
do Conselho deverá ser 
a Estrada de Ferro Cam-
pos do Jordão. “Estamos 
em conversa com a EFCJ, 
para dar continuidade ao 
trabalho de difusão. Temos 
ainda, dentro do Conselho, 
comissões fixas acom-
panhando os patrimô-
nios históricos da cidade. 
O Conselho está ativo, 
trabalhando”, garantiu o 
presidente. Ele convidou 
a população a participar 
das reuniões, tanto ordi-
nárias quanto extraordi-
nárias, que são abertas 
ao público. “Convido a 
sociedade de Pindamo-
nhangaba a participar e 
nos apoiar, aproveitar a 
oportunidade que a Prefei-
tura nos dá de total apoio 
para a questão da difusão e 
preservação do patrimônio 
histórico do município”, 
concluiu. As reuniões 
do Conselho retornarão 
em fevereiro de 2016. 

Bosque da Princesa de Pinda 
recebe príncipe do Brasil

PROC. ADM. N° 369/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2015 – RETIFICAÇÃO - Veri-
ficado o mero erro material no Edital da Concorrência nº 004/2015, faz-se a seguinte errata: ONDE 
SE LÊ: Objeto: Permissão de uso de espaço público e permuta de exploração de barracas e marcas 
por infraestrutura do carnaval 2016. LEIA-SE: Objeto: Permissão de uso de espaço público com 
exploração de barracas e marcas por infraestrutura do carnaval 2016. São Luiz do Paraitinga, 17 de 
dezembro de 2015. Leonardo de Campos Couto - Presidente Substituto da Comissão de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do

Paraitinga/SP.

Homologação e Adjudicação: Pregão Presencial  13/2015 /Processo nº55/2015: Aquisição de Combustíveis 
-  Tendo em vista o resultado exarado pela Comissão Municipal de Licitações, nos autos do processo licitató-
rio , torna público a Homologação do certame e Adjudicação de seu objeto, em parte,  a empresa : Cruzóleo 
Derivados de Petróleo Ltda,  com menor valor total apresentado na ordem de R$309.960,00 (trezentos e 
nove mil e novecentos e sessenta reais). Ricardo Evangelista Lobato – Prefeito Municipal.

Extrato de Contrato /Munic. Redenção da Serra / Pregão Presencial  13/2015 /Processo nº55/2015:  /Objeto: 
Aquisição de Combustíveis / Assinatura: 19/11/2015/ Vigência: 31/12/2016 / Contratadas: Cruzóleo Deriva-
dos de Petróleo Ltda, com valor total apresentado na ordem R$309.960,00 (trezentos e nove mil e novecen-
tos e sessenta reais); Ricardo Evangelista Lobato – Prefeito Municipal. 

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro – Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000 |

Tel: (12) 3676-1600
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Alunos da Escola Mu-
nicipal Professora Ma-
ria Apparecida Camargo 
de Souza, no Ribeirão 
Grande, receberam, ofi-
cialmente, na quinta-feira 
(10), uma quadra espor-
tiva coberta, como parte 
do convênio entre a Pre-
feitura e a Tenaris, dentro 
do Programa Aula Extra. 
Iniciativa global da Tena-
ris, o Aula Extra desen-
volve atividades de artes, 
ciências e recreação no 
contraturno escolar, bene-
ficiando crianças do 1º ao 
5º ano do ensino básico. 
Está implantado no local 
há dois anos e conta, atu-
almente, com 64 alunos. 
O investimento na cons-
trução da quadra foi de 
R$135 mil. Além da es-
cola do Ribeirão Grande, 
a Escola Municipal Maria 
Madureira Salgado ‘Dona 
Minica’, na Cruz Pequena, 
também é atendida pelo 
programa, que pretende 
expandir suas atividades 
em 2016 para mais uma 
unidade escolar em Pin-
damonhangaba. Além da 
quadra coberta, a Tenaris 
também está realizando 
na escola a reforma dos 
sanitários, construção de 
vestiários e de uma sala 
de apoio. O projeto é re-

Alunos da Escola Munici-
pal Professora Maria Appa-
recida Camargo de Sou-
za, no Ribeirão Grande, 
receberam, oficialmente, 
na quinta-feira (10), uma 
quadra esportiva coberta, 
como parte do convênio 
entre a Prefeitura e a T
enaris, dentro do Pro-
grama Aula Extra.
A programação de Natal de 
Pindamonhangaba conti-
nua até o final do mês, com 
diversas atrações. Nesta 
quarta-feira (16), às 20 
horas, será a vez do Con-
certo de Natal Ave Maria 
II, com o Quarteto Cantos 
Sagrados, na Igreja Ma-
triz. O quarteto é formado 
pela soprano Anna Paula 
Sahdi, mezzo Elisabeth 
Fischer Valente, ao violino 
Constança Prado Moreno 
e ao piano, Tarik Dib. Pra-
ça Monsenhor Marcondes 
Continuam até dia 23, das 
19h30 às 22 horas, a visi-
tação à casinha do Papai 
Noel, recreação com os 
duendes, música e dan-
ça na Praça Monsenhor 
Marcondes. O tradicio-
nal presépio e a decora-
ção iluminada são outras 
atrações da praça que va-
lem a pena ser conferidas.
No coreto da praça, haverá 
apresentações sempre às 
20 horas, a partir de quin-
ta-feira (17), com: Coral 
Madrigal In Cantum, Cia 
Cênica de Dança Môni-
ca Alvarenga, Coral IA3, 
Studio Conatus e Coral 
Ágape, respectivamente 
até o dia 21. Para o dia 
22, o Departamento de 
Cultura da Prefeitura está 
preparando uma Prece de 
Natal, às 19 horas, com 
a participação de repre-
sentantes de todas as re-
ligiões e encontro dos 
papais noéis da cidade.
Iniciativa global da Tena-
ris, o Aula Extra desen-
volve atividades de artes, 

A Unitau - Universidade 
de Taubaté - poderá desen-
volver um projeto sobre 
saúde pública em Pinda-
monhangaba. A equipe 
esteve reunida com pro-
fissionais das unidades de 
saúde do município na úl-
tima sexta-feira (11) para 
explanar sobre a atividade. 
O PET Gradua - SUS é um 
projeto do Ministério da 
Saúde sobre a residência 
de estudantes da área da 
saúde na Saúde Pública.
De acordo com as infor-
mações da universidade, 
esse projeto está em estu-
do para ser aplicado nas 

alizado com o apoio da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba que, além das 
estruturas das escolas, ga-
rante como contrapartida 
a merenda e o transporte 
escolar dos alunos do pro-
jeto. Fazendo a diferença 
A secretária de Educação e 
Cultura da Prefeitura pres-
tigiou a entrega da nova 
quadra. “Nossos agrade-
cimentos às parcerias da 
Tenaris, das equipes do 
projeto e da escola, e ao 
comprometimento das 
famílias dos alunos. To-
das as nossas ações são 
voltadas para um ensino 
cada vez melhor para os 
alunos. Por isso do nosso 
investimento em estrutura, 
por meio das lousas digi-
tais, pintura e reforma nas 
unidades, capacitação dos 
profissionais, entre outros. 
O Aula Extra veio para 
contribuir e fazer a dife-
rença na vida dessas crian-
ças e dessa comunidade”, 
disse. Para o prefeito de 
Pindamonhangaba, ações 
como essa trazem um be-
nefício ainda maior para a 
comunidade. “Agradece-
mos à Tenaris pela parce-
ria, por ter essa sensibilida-
de de enxergar o potencial 
e investir nessa juventude. 
É importante dar atenção 

ciências e recreação no 
contraturno escolar, bene-
ficiando crianças do 1º ao 
5º ano do ensino básico. 
Está implantado no local 
há dois anos e conta, atu-
almente, com 64 alunos. 
O investimento na cons-
trução da quadra foi de 
R$135 mil. Além da es-
cola do Ribeirão Grande, 
a Escola Municipal Maria 
Madureira Salgado ‘Dona 
Minica’, na Cruz Pequena, 
também é atendida pelo 
programa, que pretende 
expandir suas atividades 
em 2016 para mais uma 
unidade escolar em Pin-
damonhangaba. Além da 
quadra coberta, a Tenaris 
também está realizando 
na escola a reforma dos 
sanitários, construção de 
vestiários e de uma sala de 
apoio. O projeto é realiza-
do com o apoio da Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
que, além das estruturas 
das escolas, garante como 
contrapartida a merenda 
e o transporte escolar dos 
alunos do projeto. Fazendo 
a diferença A secretária de 
Educação e Cultura da Pre-
feitura prestigiou a entrega 
da nova quadra. “Nossos 
agradecimentos às parce-
rias da Tenaris, das equi-
pes do projeto e da esco-
la, e ao comprometimento 
das famílias dos alunos. 
Todas as nossas ações são 
voltadas para um ensino 
cada vez melhor para os 
alunos. Por isso do nosso 
investimento em estrutura, 
por meio das lousas digi-
tais, pintura e reforma nas 
unidades, capacitação dos 
profissionais, entre outros. 
O Aula Extra veio para 
contribuir e fazer a dife-
rença na vida dessas crian-
ças e dessa comunidade”, 
disse. Para o prefeito de 
Pindamonhangaba, ações 
como essa trazem um be-
nefício ainda maior para 

unidades de saúde da ci-
dade para que alunos dos 
cursos de Serviço Social, 
Psicologia, Nutrição, Fi-
sioterapia, Enfermagem 
e Medicina estagiem e 
aprendam sobre a reali-
dade da Saúde Pública.
O PET Gradua - SUS tem 
objetivo de capacitar me-
lhor esses profissionais e 
integrá-los na Saúde Pú-
blica. Esse projeto terá 
duração de dois anos e 
dará bolsas aos professo-
res, alunos, preceptores e 
coordenadores que parti-
ciparem desse processo.
O projeto será aplicado 

e trazer melhorias para a 
área rural da cidade, man-
tendo o homem no cam-
po. Temos realizado um 
trabalho sério em toda a 
cidade, buscando o de-
senvolvimento econômi-
co, mas sem esquecer de 
melhorar a qualidade de 
vida das pessoas, para fa-
zermos uma cidade cada 
vez melhor”,  declarou. 
Investimento no futuro O 
diretor de Relações Indus-
triais da Tenaris, Nicolás 
Serra, chamou a atenção 
para o sucesso da iniciati-
va, que teve na escola do 
Ribeirão Grande seu pro-
jeto piloto. “O Aula Ex-
tra é um projeto mundial 
e essa foi a escola piloto. 
Nosso sucesso nesse desa-
fio foi possível graças ao 
envolvimento das crianças 
e dos pais, com a equipe e 
os professores”, afirmou, 
lembrando que neste ano a 
T e n a r i s 
investiu cerca de R$800 
mil neste projeto, nesta es-
cola. “A Tenaris acredita 
muito em Pindamonhan-
gaba, no futuro da cidade. 
Agradeço a todos, prin-
cipalmente ao prefeito, 
que é parceiro, nos apóia 
e compra nossas idéias. 
Parabéns a todos”, con-
cluiu. A coordenadora 
de Desenvolvimento So-
cial da Tenaris, Rosân-
gela Gomes, agradeceu o 
envolvimento de todos. 
“A gente acredita em quem 
quer se ajudar”, resumiu. 
Os alunos da escola reali-
zaram um número musical, 
cantando a música “Paz”, 
do Roupa Nova, conta-
giando a todos. O descer-
ramento da placa inaugu-
ral encerrou a solenidade.

a comunidade. “Agra-
decemos à Tenaris pela 
parceria, por ter essa sen-
sibilidade de enxergar o 
potencial e investir nessa 
juventude. É importante 
dar atenção e trazer me-
lhorias para a área rural 
da cidade, mantendo o 
homem no campo. Temos 
realizado um trabalho sé-
rio em toda a cidade, bus-
cando o desenvolvimen-
to econômico, mas sem 
esquecer de melhorar a 
qualidade de vida das pes-
soas, para fazermos uma 
cidade cada vez melhor”,  
declarou. Investimento no 
futuro O diretor de Rela-
ções Industriais da Tena-
ris, Nicolás Serra, chamou 
a atenção para o sucesso 
da iniciativa, que teve na 
escola do Ribeirão Gran-
de seu projeto piloto. “O 
Aula Extra é um projeto 
mundial e essa foi a esco-
la piloto. Nosso sucesso 
nesse desafio foi possível 
graças ao envolvimento 
das crianças e dos pais, 
com a equipe e os profes-
sores”, afirmou, lembran-
do que neste ano a Tenaris 
investiu cerca de R$800 
mil neste projeto, nesta es-
cola. “A Tenaris acredita 
muito em Pindamonhan-
gaba, no futuro da cidade. 
Agradeço a todos, princi-
palmente ao prefeito, que 
é parceiro, nos apóia e 
compra nossas idéias. Pa-
rabéns a todos”, concluiu. 
A coordenadora de De-
senvolvimento Social da 
Tenaris, Rosângela Go-
mes, agradeceu o envolvi-
mento de todos. “A gente 
acredita em quem quer se 
ajudar”, resumiu. Os alu-
nos da escola realizaram 
um número musical, can-
tando a música “Paz”, do 
Roupa Nova, contagian-
do a todos. O descerra-
mento da placa inaugural 
encerrou a solenidade.

em dois eixos. O primei-
ro será em USFs (Uni-
dades de Saúde da Famí-
lia) e escolas de Ensino 
Fundamental, ciclo II, e 
o segundo será no Cen-
tro de Fisioterapia, CAPS 
II, CPIC, EMAD, CEM, 
Cras e nas USFs do Bela 
Vista , Vale da Acácias, 
Cidade Nova e Goiabal.
“Esse projeto visa a valo-
rização dos profissionais 
de saúde, gerando oportu-
nidade para o aluno viven-
ciar a realidade do SUS”, 
explica a professora do De-
partamento de Medicina da 
Unitau, Andrea Peneluppi.

Quadra esportiva coberta
beneficia estudantes do

Ribeirão Grande de Pinda

Concerto de Natal
leva Cantos

Sagrados à Matriz em Pinda

Universidade pretende
desenvolver projeto em Pinda

A Vibracoustic, empre-
sa que fornece borracha 
para o setor automotivo, 
encerrou a produção na 
fábrica de Taubaté e de-
mitiu 106 funcionários 
na terça-feira. Segun-
do a empresa, o fecha-
mento foi necessário por 
conta da queda na pro-
dução e vendas no Bra-

sil nos últimos dois anos, 
sendo que a unidade de 
Taubaté teve uma que-
da de 50% nas vendas. 
A crise no setor automoti-
vo foi a principal causa do 
problema. O maquinário 
da fábrica será transferido 
para a unidade de Guaru-
lhos até o fim deste mês. 
Os funcionários demitidos 

receberão benefícios pre-
vistos por lei e mais seis 
salários extras. O Sindi-
cato dos Trabalhadores da 
Industria dos Artefatos 
de Borracha, que repre-
senta os trabalhadores, 
disse que tentou nego-
ciar com a empresa, mas 
não conseguiu evitar o 
fechamento da unidade.

Vibracoustic encerra
produção e demite 106

funcionários, em Taubaté


