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A GAzetA dos Municípios

Alckmin sanciona lei da 
Tarifa Zero para
estudantes no

transporte público

Polícia Militar de
Pindamonhangaba
divulga balanço do

Carnaval 2015

O governador Geraldo 
Alckmin sancionou uma 
lei que garante tarifa zero 
aos estudantes nos trans-
portes públicos metropo-
litanos - metrô, trens da 
CPTM e ônibus da EMTU. 
A lei se aplica a alunos 
dos ensinos fundamental, 
médio e superior de rede 
pública e na rede privada, 
o benefício será estendido 
aos estudantes que com-
provem renda familiar 
per capita de até 1,5 salá-
rio mínimo nacional (R$ 
1.182,00). Cerca de 615 
mil estudantes de quatro 
regiões metropolitanas 
de São Paulo (São Paulo, 

A Polícia Militar de Pin-
damonhangaba divul-
gou um balanço com os 
números da operação 
realizada na cidade du-
rante o Carnaval 2015. 
De acordo com a PM, fo-
ram mais de 300 policiais 
militares trabalhando nos 
cinco dias de festas, entre 
policias em serviço e Ati-
vidade Delegada. Ao todo, 
foram 12 pessoas presas, 
sendo 2 adolescentes. Fo-
ram realizados 1 flagrante 
de roubo, 1 flagrante de 
furto e 3 flagrantes por 
tráfico de drogas. Entre 

Baixada Santista, Cam-
pinas e Vale do Paraíba/
Litoral Norte) poderão uti-
lizar a gratuidade para fre-
quentar as aulas. “Hoje os 
estudantes têm meia pas-
sagem e passam a ter gra-
tuidade total. Essa é uma 
medida socialmente justa, 
de grande estímulo à edu-
cação. Vai facilitar muito a 
vida dos estudantes, evitar 
uma despesa para o aluno, 
para os seus pais e para 
quem precisa”, explicou 
A l c k m i n . 
O passe livre estudantil 
será concedido mediante 
cadastro enviado pela ins-
tituição de ensino e decla-

os entorpecentes apre-
endidos estão 144 pinos 
de cocaína e 300 gramas 
de maconha. Além disso, 
também foram apreen-
didos um revolver, uma 
pistola e diversas muni-
ções. O comandante da 
Polícia Militar, Capitão 
Cavalheiro, disse que a 
presença da polícia nas 
ruas levou segurança e 
tranquilidade os foliões. 
“Foi mais um evento de 
grande porte que a Po-
licia Militar atuou com 
maestria, os policiais tra-
balharam com empenho 

ração de comprovação de 
renda do aluno. Por mês, 
os estudantes beneficiados 
terão direito a 48 viagens 
gratuitas, não cumulativas, 
ou seja, devem ser usa-
das dentro do pró-
prio mês de concessão. 
A medida passa a va-
ler de imediato nos 
trens do Metrô e da 
CPTM e em 30 dias, con-
tados a partir da resolução, 
para os ônibus da EMTU. 
O prazo maior nos ôni-
bus intermunicipais 
é necessário para que 
sejam criados os me-
canismos tecnológicos 
para operar o sistema.

e dedicação em prol da 
comunidade. Além das 
prisões e apreensões de 
armas e drogas, a pre-
sença e a visibilidade 
proporcionada foram fa-
tores fundamentais para 
o sucesso da Operação”, 
explica capitão Cava-
lheiro. Além das prisões 
e apreensões, a Polícia 
Militar também esteve 
em contato direto com a 
população durante o car-
naval, realizando mais de 
100 orientações ao pú-
blico sobre como evitar 
roubos e outros crimes. Taubaté Handebol se 

apresenta com foco 
em título inédito do 

Paulista

Biblioteca do Bosque 
terá feira para troca de 
livros neste domingo

Com foco em título inédito 
do Campeonato Paulista de 
Handebol, o TCC/Unitau/
Fecomerciários/Taubaté 
apresentou o elenco 2015 
nesta quinta-feira, 19, na 
Secretaria de Esporte e 
Lazer da Prefeitura. Além 

do Estadual, o time busca 
sucesso no Pan-America-
no, que acontece em maio, 
nos Jogos Regionais, em 
julho, e na Liga Nacional, 
que se inicia em agosto. 
Lembrando que caso ven-
ça o Pan, a equipe ainda 

ganha direito de disputar 
o Campeonato Mundial. 
Entre as principais novi-
dades da temporada estão 
o armador central Thiago, 
que estava no São José, o 
capitão da Seleção Bra-
sileira Zeba e o pivô Vi-
nicius, que estavam no 
Pinheiros. Zeba e Vini-
cius chegam na próxima 
segunda-feira. Após a 
apresentação oficial, os 
atletas passaram por exa-
mes e já começaram as 
atividades físicas, visan-
do o Paulista, que começa 
na 2ª quinzena de março. 

Neste domingo (22), o Bi-
blioteca Pública Munici-
pal “Ver. Rômulo Campos 
D´Arace” volta a realizar 
a feira de troca de livros 
“Meu Livro, seu Livro”. 
A feira acontece das 8h às 
17h, com entrada gratui-
ta. Por conta do sucesso 
que foi no ano passado, 
a feira será realizada no 
4º domingo de cada mês 
durante o ano. O evento 
é organizado pela coor-
denação das bibliotecas, 
Departamento de Cultura 
e Secretaria de Educação 
e Cultura da Prefeitura. 
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

Programa de inovação
do Sebrae e CNPq
recruta agentes no

Vale do Paraíba
Já estão abertas as inscri-
ções para o Processo Se-
letivo do Programa ALI – 
Agente Local de Inovação 
realizado pelo Sebrae e 
CNPq (Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico), cujo 
principal objetivo é pro-
mover a prática continu-
ada de ações de inovação 
nas Empresas de Pequeno 
Porte, por meio de orien-
tação proativa, gratuita e 
personalizada. A região 
de São José dos Campos 
terá 11 vagas (uma para 
orientador e 10 para agen-
tes). As oportunidades são 
para bolsistas com atua-
ção como Orientadores 
e Agentes. O candidato 
selecionado e aprovado 
como orientador recebe-
rá uma bolsa no valor de 
até R$ 4 mil/mês, por até 
18 meses. Já os aprovados 
como candidatos a agen-
tes participarão de uma 
capacitação remunerada 
no valor de R$ 2 mil, du-
rante um mês. Após esse 
período, os 10 profissio-
nais classificados na eta-
pa de capacitação recebe-
rão uma bolsa, no valor 

de R$ 4 mil/mês, por um 
período de até 30 meses. 
Os demais poderão com-
por o cadastro de reserva. 
Para orientador é neces-
sária formação universi-
tária, em qualquer área de 
conhecimento, conclu-
ída há, no mínimo, seis 
anos e título de mestre 
ou doutor, além de ex-
periência comprovada.
Já os agentes devem ter 
formação universitária, em 
qualquer área de conhe-
cimento, com colação de 
grau efetuada entre abril 
de 2012 e março de 2015. 
Podem se candidatar às 
vagas moradores das 18 
cidades atendidas pelo 
Escritório Regional do 
Sebrae-SP (Caçapava, Ca-
raguatatuba, Igaratá, Ilha-
bela, Jacareí, Jambeiro, 
Lagoinha, Monteiro Lo-
bato, Natividade da Serra, 
Paraibuna, Redenção 
da Serra, São José dos 
Campos, São Luís do Pa-
raitinga, São Sebastião, 
Santa Branca, Taubaté, 
Tremembé e Ubatuba). 
Entre as atividades dos 
bolsistas estão elencadas: 
realizar visitas às Pequenas 

Empresas, diagnósticos, 
apresentações, elaborar 
relatórios, buscar infor-
mações que subsidiem o 
acompanhamento à em-
presa, prospectar fontes de 
recursos e de apoio, con-
tribuir para a elaboração 
e acompanhar o plano de 
trabalho da empresa assis-
tida, acompanhar e facili-
tar o processo de inovação 
(do surgimento da ideia 
até a sua implemen-
tação), entre outras. 
Importante realizar a lei-
tura prévia e detalhada do 
Comunicado 01 do proces-
so seletivo, no qual cons-
tam todas as informações 
sobre as vagas, requisitos 
exigidos, procedimentos 
para inscrição, cronogra-
ma e fases da seleção. 
O edital já está aberto 
com inscrições até o dia 
2 de março de 2015 
e a taxa é de R$ 30 
(para agente) e R$ 50 
(para orientador). Para 
realizar a inscrição, os 
candidatos devem aces-
sar o site da EGaion 
Consultoria– página “Se-
leções” – “Sebrae-Pro-
grama ALI/SP – 01/15.

MISCELÂNEA
Curiosidades

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

Humor 

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

Mensagens

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

Pensamentos

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

Processo seletivo oferece
30 vagas para pessoas

com deficiência
A Prefeitura de São José 
dos Campos, em parceria 
com o Instituto Hippo-
campus de Psicologia, 
realiza nesta terça-feira 
(24), das 8h às 16h, um 
processo seletivo específi-
co para pessoas com defi-
ciência. A seleção será no 
Centro da Juventude (Rua 
Aurora Pinto da Cunha 
131 – Jardim América), 
antigo Pavilhão do Parque 
Industrial. São 30 vagas 
para trabalhar como au-
xiliar de serviços gerais, 
limpeza e portaria. Para se 
candidatar, o interessado 
deverá comparecer na Se-
cretaria de Promoção da 

Cidadania, com RG, CPF, 
currículo e laudo médico. 
É necessário ser pessoa 
com deficiência, ter no mí-
nimo 18 anos de idade e 
ensino fundamental com-
pleto. Não há necessidade 
de comprovar experiência 
anterior. As 30 pessoas se-
lecionadas no processo se-
rão contratadas por empre-
sas da região e realizarão 
um curso de qualificação 
profissional pelo perío-
do de três meses. O curso 
tem previsão de início em 
março, de segunda a sex-
ta-feira, das 13h às 17h, no 
Centro da Juventude (Rua 
Aurora Pinto da Cunha, 

131 – Jardim América). 
Durante o período da ca-
pacitação, os participantes 
serão remunerados pelas 
empresas e receberão vale-
transporte, vale-refeição, 
convênio médico e odon-
tológico. O objetivo é for-
talecer a inclusão, ampliar 
a autonomia financeira e 
facilitar o acesso de pesso-
as com deficiência ao mer-
cado de trabalho. Mais in-
formações na Secretaria de 
Promoção da Cidada-
nia – Diretoria de Polí-
ticas para Pessoas com 
Deficiência, pelo 
telefone 3932-
8635 ou 3932-8622.
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Anhanguera de pinda
abre curso de

pós-graduação em
pedagogia

A Faculdade Anhangue-
ra de Pinda lança o cur-
so de pós-graduação em 
Pedagogia Empresarial. 
O curso, que tem duração 
de 14 meses e carga horária 
de 360 horas, às segundas 
e quartas-feiras, especia-
liza o profissional a im-
plementar nas empresas a 

in terdisc ipl inar idade, 
a aprendizagem colabo-
rativa e a gestão do co-
nhecimento como ali-
cerces de ambientes 
empresariais dinâmicos e 
inovadores.  As inscrições 
podem ser feitas por 
meio do site:  https://
www.portalpos.com.br/

Pinda registra 81
notificações de

dengue em fevereiro
A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba registrou 81 no-
tificações de casos de den-
gue em fevereiro. Foram 
três autóctones, um im-
portado, três descartados e 
74 estão aguardando os re-
sultados. Os dados foram 
atualizados na manhã de 
quinta-feira (19). Entre os 
dias 05 de janeiro e 19 de 
fevereiro a cidade teve 236 
notificações, sendo que 
111 foram descartadas, três 
casos importados confir-
mados e 15 autóctones, os 
demais estão aguardando 
a confirmação dos resulta-
dos. A equipe de Controle 

de Vetores tem percorrido 
toda a cidade e na região 
de Moreira César, nos 
bairros Vila São Benedi-
to, Vila São José, Pasin e 
Mantiqueira houve arras-
tões, bloqueios e nebuli-
zações, pois houve mui-
tos registros nestes locais. 
O mosquito transmis-
sor da dengue também 
é o mesmo que pode 
‘levar’ a chikungunya, 
uma doença ainda mais 
grave que a dengue. 
É preciso que todos os 
moradores estejam atentos 
para evitar que quaisquer 
objetos possam se tornar 
criadouros do Aedes aegypti.

                     
Câmara Municipal Da  

Estância Turística  
de São Luiz do Paraitinga 

 
CONTRATO 08/2015 

2º ADITIVO A CONTRATO 03/2013 
DISPENSA 02/2013 

CONTRATADO GRIFFON BRASIL 
ASSESSORIA LTDA 

OBJETO FORNECER VIA 
CORREIO ELETR 
BOLETIM DE 
PUBLICAÇÕES 

VALOR R$2.100,00 
ASSINATURA 13/02/ 2015 
VIGÊNCIA 12/02/2016 

 

                     
Câmara Municipal Da  

Estância Turística  
de São Luiz do Paraitinga 

 
CONTRATO 09/2015 

2º ADITIVO A CONTRATO 04/2013 
DISPENSA 03/2013 

CONTRATADO SEG SIST DE 
VIGILANCIA  
ELETRÔNICA LTDA  
ME 

OBJETO SERVIÇOS DE 
VIGILÂNCIA 
ELETRÔNICA 

VALOR R$3.348,04 
ASSINATURA 13/02/ 2015 
VIGÊNCIA 12/02/2016 

 
                     

Câmara Municipal Da  
Estância Turística  

de São Luiz do Paraitinga 

 
CONTRATO 10/2015 

CONVITE 01/2015 
CONTRATADO MERCEARIA J V 

CURSINO SANTOS 
LTDA EPP 

OBJETO AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

VALOR R$9.530,40 
ASSINATURA 19/02/ 2015 
VIGÊNCIA DE 01/03/2015 A 

31/12/2015 
 

                     
Câmara Municipal Da  

Estância Turística  
de São Luiz do Paraitinga 

 
CONTRATO 11/2015 

CONVITE 02/2015 
CONTRATADO MERCEARIA J V 

CURSINO SANTOS 
LTDA EPP 

OBJETO AQUISIÇÃO PROD DE 
LIMPEZA, HIGIENE E 
DESCARTÁVEIS 

VALOR R$6.385,40 
ASSINATURA 19/02/ 2015 
VIGÊNCIA DE 01/03/2015 A 

31/12/2015 
 

Carnaval de rua garante 
a folia de moradores e 
turistas em Ubatuba

Blocos, Festival de Mar-
chinhas e palcos monta-
dos na Praça de Eventos 
do Centro e da Marandu-
ba levaram muita música 
e alegria para milhares de 
pessoas. Depois de um 
mês de janeiro repleto 
de atrações, com shows 
locais e de bandas de re-
nome nacional como Pa-
ralamas do Sucesso e Fa-
lamansa, a cidade voltou 
a ser destaque turístico no 
feriado de Carnaval. Os 
blocos de rua garantiram 
a folia de jovens e adul-
tos, com destaque para o 
Galo da Meia Noite, Ca-
xorrada e Lambe Lambe, 
além do Bonde Marchinha 
que abriu espaço também 
para o público mais ve-

lho da melhor idade. O 
Festival de Marchinhas 
foi novamente um grande 
sucesso, levando famílias 
de moradores e turistas 
para a Praça da Matriz. 
O local também abrigou 
a tradicional matinê, com 
muita brincadeira e di-
versão para a criançada. 
Além da folia de rua, a 
cidade contou com dois 
palcos e atrações locais 
tanto na Praça de Even-
tos, como também na re-
gião Sul. As estruturas 
garantiram animação e 
organização do movimen-
to durante todo o Carna-
val. “Gostei muito deste 
ano em Ubatuba! Tinha 
vindo em 2011 e as atra-
ções eram apenas os car-

ros particulares com cada 
um uma música diferente, 
tudo muito bagunçado. 
Este ano foi legal pois aca-
bando os blocos ainda ti-
nha o palco na avenida e o 
clima foi muito legal, tanto 
que não presenciei nenhu-
ma briga”, relata Marilia 
Soares, estudante de en-
genharia de São José dos 
Campos. Segundo a Se-
cretaria de Turismo, a 
ocupação da cidade du-
rante o feriado foi de 80%, 
novamente com a predo-
minância de famílias e 
casais entre os visitantes. 
Além disso, o levantamen-
to da Setur aponta que par-
te dos turistas irão perma-
necer no município até o 
próximo final de semana. 

Chuva intensa causa 
deslizamento de barreira 
e pontos de alagamento 

em São Sebastião

A chuva intensa que caiu 
em São Sebastião causou 
pontos de alagamentos e 
deslizamento de barreira 
na rodovia Rio/Santos no 
Varadouro, região central 
da cidade, contudo a si-
tuação está sob controle, 
de acordo com a Defesa 
Civil. O bairro do Itatin-
ga continua sendo moni-
torado, já que na última 
segunda-feira (16), duas 
casas foram interditadas 
e as famílias retiradas e 
encaminhadas para ca-
sas de parentes. O ponto 
que mais vem alagando é 
o bairro Portal do Olaria. 
Um dos fatores mais agra-
vantes para o acúmulo de 
água é o descarte irregu-
lar de lixo, principalmente 

de podas e entulho, que 
acabam obstruindo as ga-
lerias. Na última semana, 
após limpeza geral do bair-
ro, no dia seguinte já havia 
descarte irregular de podas 
nas calçadas. A prefeitura 
vem orientando a comuni-
dade sobre este problema, 
reforçando que sem a cola-
boração da população fica 
difícil conter o alagamen-
to, já que as chuvas estão 
intensas e com a força da 
água esse material é car-
regado e dificulta o esco-
amento da água, que já é 
difícil devido à maré alta, 
agravado pelo sistema de 
escoamento que é antigo, 
ainda da época da cons-
trução da rodovia. A rua 
Belo Horizonte, no bair-

ro de Paúba, na costa sul 
do município, que tinha 
sido bloqueada devido à 
chuva forte (93.2mm) que 
caiu na noite do último do-
mingo (15), foi liberada 
na segunda-feira mesmo, 
após maquinas e homens 
da prefeitura trabalha-
rem no local. A previsão, 
segundo a Defesa Civil, 
é de chuva forte até esta 
quinta-feira (19). O res-
ponsável pelo órgão, Car-
los Eduardo dos Santos, o
 Carlão, orienta as pesso-
as que morem em locais 
de risco, como encos-
tas e próximas aos rios, 
que deixem suas casas 
em caso de tempestade. 
Rio-Santos interditada
Na manhã desta quinta-
feira (19), às 9h30, está 
prevista a interdição total 
da rodovia Rio-Santos, al-
tura do km 138, região de 
Guaecá em São sebastião. 
Inicialmente, a interdição 
deve durar 1h para a re-
tirada de uma árvore nas 
marches da rodovia que 
corre risco de cair na pista.
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Prefeitura abre Escolinha 
de Futsal no Centro

Esportivo do Ipiranguinha

Aulas irão atender crian-
ças de 10 a 15 anos com 
horários de manhã e de 
tarde A Secretaria de Es-
portes da Prefeitura de 
Ubatuba abre inscrições 
para a Escolinha de Fut-
sal do Ipiranguinha neste 
primeiro semestre. As au-
las irão atender crianças 
do bairro de 10 a 15 anos, 
com horários de manhã e 
de tarde, toda segunda-fei-
ra e quarta-feira, no Cen-
tro de Esportes e Lazer do 

Ipiranguinha. De acordo 
com os organizadores, o 
principal objetivo da ini-
ciativa é expandir para os 
bairros afastados do cen-
tro o projeto de Escolinhas 
de Esportes da prefeitura. 
Outros objetivos são fo-
mentar a prática esportiva 
entre os mais jovens e utili-
zar a quadra construída re-
centemente na rua da Cas-
cata de forma coordenada.  
Inicialmente, serão ofe-
recidas duas turmas de 

30 alunos para a catego-
ria Dentinho (10 a 12) e 
duas turmas para a ida-
de Dente de Leite (13 a 
15). Aproximadamente 
120 crianças serão aten-
didas. Para mais infor-
mações, entre em contato 
pelo telefone 3836-1026 
ou compareça ao Centro 
de Esportes e Lazer do 
Ipiranguinha.  O plan-
tão de atendimento das 
inscrições funciona até 
o dia 27 de fevereiro.

Sesc Taubaté realiza 
oficina de culinária

neste mês

O Sesc Taubaté realiza nos 
dias 21 e 25 de feverei-
ro oficinas culinárias e de 
educação ambiental para 
o público adulto e infan-
til.  No dia 21, as crianças 
participam de uma roda 
de conversa com Agente 

de Educação Ambiental 
do Sesc, para aprender 
sobre alimentação saudá-
vel e meio ambiente. Em 
seguida, realizarão uma 
receita de salada com pra-
tos e talheres comestíveis.  
No dia 25, será a vez do 

preferido do verão, os ins-
critos aprenderão a fazer 
deliciosos sorvetes arte-
sanais com a nutricionista 
Adriana Marques Avinco, 
utilizando ingredientes 
frescos. Todas as ativida-
des são gratuitas e com 
vagas limitadas. As inscri-
ções podem ser feitas pela 
Central de Atendi-
mento pelo número 
(12) 3634-4000. 
Confira as oficinas: 
Oficina Mestre Cuca: 
Mãos à Massa Dia 
21, às 10h30,   Sala 
dos Figureiros Ofici-
na Sorvetes Artesanais 
Dia 25, às 19h30, 
Sala dos Figureiros 
O Sesc Taubaté fica na 
Avenida Milton de Alva-
renga Peixoto, 1264, Es-
planada Santa Terezinha.

Aviso de Licitação
2º Batalhão de Engenharia 

de Combate
UASG: 160477 – 2º 
Batalhão de Enge-
nharia de Combate
Pregão Eletrô-
nico nº 03/2015

Objeto: Aquisição de 
Equipamentos e Ma-
teriais Permanentes.
Data Sessão 
Pública: 05 de março 

2015 - 09: 30 (nove e 
trinta horas - ho-
rário de Brasília).
Retirada do Edital 
www.comprasnet.gov.br


