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A GAzetA dos Municípios

Aviso de Licitação 
2º Batalhão de Engenharia

de Combate

Câmara de Tremembé abre 
inscrições para 

concurso público

UASG: 160477 – 2º 
Batalhão de Enge-
nharia de Combate
TOMADA DE PRE-
ÇO nº 01/2015

A Câmara Municipal de 
Tremembé abriu inscrições 
do concurso público para o 
preenchimento de 5 vagas.
Há uma vaga para 
Auxiliar de Serviços, 
que exige ensino funda-
mental completo e com 

Objeto: Cessão de 
uso dos Terminais de 
a u t o - a t e n d i m e n t o .
Data Sessão Pública: 13 
de abril de 2015 - 13: 

salário de R$ 1.152,08 
para 40h semanais. 
As outras 4 vagas são 
para cargos que exi-
gem ensino superior: 
Procurador, Ofi-
cial Legislativo  e  
Assistente Contábil.

30 (treze e trinta ho-
ras - horário de Brasília)
Retirada do Edital: SALC 
do 2º Batalhão de En-
genharia de Combate

Os requisitos de cada 
vaga e os salários es-
tão dispostos no edital.
As inscrições podem ser 
feitas pelo site do IBAM 
até o dia 16 de abril. A apli-
cação das provas está pre-
vista para o dia 17 de maio.

Funcionários da Gerdau 
de Pindamonhangaba re-
alizaram uma manifesta-
ção no começo da manhã 
desta sexta-feira para pro-
testar contra 90 demis-
sões feitas na empresa 
na tarde de quinta-feira.
No último dia 5, os traba-
lhadores atrasaram a entra-
da na empresa por conta de 
demissões, que vem sendo 
realizada pela empresa aos 
poucos, e também pela re-
cusa da Gerdau em nego-
ciar outras medidas para 
não demitir, como lay-off, 
férias coletivas e re-
dução de jornada.
De acordo com o Sindica-
to dos Metalúrgicos, uma 
reunião com a empresa 
para discutir as demissões 
acontece na quinta. A di-
reção da empresa apro-
veitou que toda a direção 
sindical da Gerdau estava 
na reunião para fazer as 
90 demissões dentro da 
fábrica. Então, ficou de-
cidido pela paralisação.
“Todos os trabalhadores 

aderiram à paralisação de 
duas horas, novos pro-
testos devem ocorrer e 
uma greve não está des-
cartada. A Gerdau tam-
bém não garante que as 
demissões parem por aí”, 
disse Renato Marcon-
des - Mamão, presi-
dente do sindicato.
Uma nova paralisação 
estava programada para 
a manhã dessa sexta-fei-
ra, mas não ocorreu, pois 
o caminhão de som da 
entidade foi apreendi-
do pela Polícia Militar, 
que alegou irregularida-
des com a placa do veí-
culo, o que não procede 
segundo o sindicato, que 
vai recorrer da multa.
“A gente quer acreditar 
na imparcialidade da po-
lícia, mas assim fica difí-
cil. Será que a fábrica não 
tem nada a ver com isso?”, 
questiona Mamão.
A Gerdau de Pinda hoje 
emprega cerca de dois mil 
trabalhadores na produ-
ção de laminados a aço.

Outro lado
Por meio de nota, a Ger-
dau justificou as demis-
sões como forma de ajus-
tar o quadro funcional da 
planta e cita a crise do 
setor automotor brasilei-
ro, o principal consumidor 
de aço. Veja na íntegra:
“A Gerdau informa que,
a partir do final de março, 
irá reduzir temporariamen-
te a produção de aço de sua 
usina de Pindamonhanga-
ba (SP), também ajustan-
do o quadro funcional da 
planta. Essa decisão se de-
veu ao cenário de desafios 
vivenciado pela indústria 
de aço no Brasil e a bai-
xa demanda da indústria 
automobilística no Brasil, 
seu principal consumidor 
de aços especiais. O aten-
dimento aos clientes se 
manterá inalterado. A Em-
presa reforça que a redução 
da produção da aciaria será 
temporária, retornando 
quando houver a recupera-
ção dos níveis de demanda 
no mercado brasileiro.”

Gerdau demite 90 
funcionários em 

Pindamonhangaba

Antecipada por decisão ju-
dicial, a saída temporária 
de Páscoa terminou na úl-
tima terça-feira (17) com 
145 detentos não retor-
nando as penitenciárias do 
Vale do Paraíba. A infor-
mação foi divulgada pela 
Secretaria de Administra-
ção Penitenciária (SAP).
Ao todo, 3.419 pre-
sos receberam o benefi-
cio da saída temporária 
nas unidades prisionais 
de Tremembé, Potim e 
São José dos Campos.

As penitenciárias de Tre-
membé tiveram o maior 
número de evasão. A Pema-
no (Penitenciária Dr. Ed-
gar Magalhães Noronha), 
maior presídio do Vale,
saíram 2.570 detentos 
e 120 não retornaram.
Os outros 25 fugitivos 
são das Penitenciária 1 
e Penitenciária Femi-
nina 2 de Tremembé, 
da Penitenciária de Po-
tim e do Centro de Res-
socialização Feminino 
de São José dos Campos.

A saída temporária é con-
cedida para presos que 
estão em regime semia-
berto e possuem bom 
comportamento. O be-
nefício acontece seis ve-
zes por ano em datas co-
memorativas: Páscoa,
Dia das Mães, Dia dos 
Pais, Dia das Crian-
ças, Natal e Ano Novo.
O preso que não retorna a 
unidade prisional na hora e 
data estipulada pela justiça, 
é considerado fugitivo e 
volta ao regime fechado.

Saída temporária: 145 
detentos não retornam 

as penitenciárias 
da região

Empreiteira abandona 
as obras de casas 
para ex-moradores 

do Pinheirinho

Um ano após início das 
obras, a construtora Elglo-
bal decidiu cancelar o con-
trato com a Caixa Econô-
mica Federal, que previa a 
construção de 1700 casas 
no conjunto habitacional 
Pinheirinho dos Palmares.
A quebra do contrato acon-
teceu por conta de atrasos 
em repasses de verbas 

pela Caixa e paralisações 
no canteiro de obras, 
por falta de pagamento 
a empresas contratadas.
Em novembro de 2014, 
funcionários da obra fize-
ram uma paralisação por 
conta de atraso de salário. 
Na última quarta-feira (18), 
cerca de 150 moradores fi-
zeram um protesto contra 

o atraso na construção.
Os ex-moradores do Pi-
nheirinho reclamam que 
estão sendo prejudicados 
pelo atraso na entrega 
das casas. Já que vivem 
com um auxilio de R$ 
500 para pagar o aluguel.
A obra foi anunciada há 
um ano, com a presen-
ça da presidente Dilma 
Rousseff (PT), e com cus-
to de R$ 169,7 milhões, 
sendo R$ 134,3 milhões 
do governo federal e R$ 
35,4 milhões do Estado. 
A entrega estava previs-
ta para o início de 2016.
A Elglobal divulgou nota 
dizendo que o cancela-
mento do contrato com 
a Caixa foi “amigável” e 
que deixará o canteiro de 
obras totalmente após a 
escolha da nova empresa.
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

       MISCELÂNEA
Curiosidades

Perfil astrológico dos signos

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro): Generoso e franco, o aquariano ama as artes, 
tem a mania de prometer mais do que realmente pode fazer.
Peixes (20 de fevereiro a 20 de março): A modéstia é a sua principal característica, 
sensitivo, superam com facilidade os problemas que vão aparecendo.
Áries (21 de março a 20 de abril): Os arianos amam projetos novos, são criativos, 
adaptam-se a qualquer situação, mas costumam ser um pouco precipitados. 
Touro (21de abril a 20 de maio): Obstinados e teimosos, têm um coração de manteiga 
e quase sempre se pode confiar neles.
Gêmeos (21 de maio a 20 de junho): Imaginativos e generosos, os geminianos são 
inconstantes e vivem mudando de ambiente.
Câncer (21 de junho a 21 de julho): Tímidos e misteriosos, os cancerianos são muito 
ligados às tradições e à família.
Leão (22 de julho a 22 de agosto): Personalidade vibrante e espírito de liderança de-
vem evitar a tendência para arrogância e ao egoísmo.
Virgem (23 de agosto a 22 de setembro): Mente aguçada e dom de oração, só precisam 
evitar o hábito cansativo de entrar em detalhes.
Libra (23 de setembro a 22 de outubro): Buscam sempre a amizade, a harmonia e a 
beleza das coisas, é o signo da justiça.
Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro): Arrojado, os escorpianos não temem 
obstáculos, podem s tornar cruéis com quem atravessar em seu caminho. Bons líderes 
de grupo.
Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro): Concentram sua atenção no alvo que 
desejam atingir, são amantes dos esportes e das viagens.
Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro): O capricorniano é organizado e prático.

Humor

Uma mulher vai à farmácia e pede:
- Por favor, você tem veneno?
- Pra que?
- Pra matar o meu marido!
- Não posso lhe vender pra esse fim.
A mulher abre a bolsa e exibe uma foto do marido na cama com a mulher do farma-
cêutico e ele diz:
- Oh! Desculpe, não sabia que a senhora trazia a receita...
***
Quatro compadres mineirinhos costumavam ir pescar a vários anos juntos. Só que este 
ano, a mulher do Tião bateu o pé e disse que ele não ia e pronto. Ele ficou muito brabo 
e ligou para os companheiros dizendo que não poderia ir à pesca este ano. Dois dias 
depois, os companheiros chegaram à beira do rio e quem estava lá, já com a pescaria 
toda arrumada? Tião, em pessoa! Os companheiros intrigados, perguntaram: 
- Uai Tião! Você disse que não vinha mais, que a patroa não tinha deixado. O que 
aconteceu?
E o Tião explica:
- Bem, é simples. Ontem, ela acabou de ler um livro e aí me levou pro quarto. Lá tinha 
duas algemas e duas cordas em cima da cama. Aí, ela mandou eu algemá-la e amarrar 
ela. Aí, ela falou desse jeito:
- Agora você faça o que quiser...
- Então não pensei duas vezes, sô... Peguei minha tralha e vazei...

Mensagens

Quem vive a se queixar é um verdadeiro espinho humano. Quem é frio à vida, guarda 
gelo mental. Quem ensina e não faz, lembra um alto falante, Quem ouve a tentação, cai 
onde julga ergue-se. Quem não sabe o que quer, parece folhas ao vento. Quem esquece 
as ofensas, está livre de todo mal.
***
Quando não havia psicoterapeuta, nem antidepressivo, os problemas eram resolvidos 
com bom senso, inspirados na sabedoria do povo, transmitida pelos ditados populares. 
Eu chorava porque não tinha sapatos novos e quando olhei para traz vi um homem 
que não tinha os pés. Nem todos se conformam com os sofrimentos alheios. Os menos 
egoístas podem se lembrar do ditado quando se sentirem injustiçados.
***
Nos momentos mais graves, use a calma. A vida não pode ser um bom estado de luta, 
mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Não delibere apressadamente. As 
circunstâncias, filhas dos Desígnios Superiores, modificam-nos a experiência e minuto 
a minuto. Evite as lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas ao invés 
de resolvê-los. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reer-
guimento é a melhor medida para aquele que cai. Tenha paciência. Se você não chegar 
a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. Se a 
questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma semana, a fim 
de solucioná-la. O tempo não passa em vão. A pretexto de defender alguém, não pe-
netre no círculo barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído por simples questão de 
gosto. Seja cometido nas resoluções e atitudes. Nos instantes graves, nossa realidade 
espiritual é mais visível. Em qualquer apreciação, alusiva a segundas e terceiras pes-
soas, tenha cuidado. Em outras ocasiões outras pessoas serão chamadas a fim de se re-
ferirem a você. Em hora alguma proclamar seus méritos individuais, porque qualquer 
qualidade excedente é muito problemática no quadro de nossas aquisições. Lembre-se 
de que a virtude não é uma voz que fala e sim um poder que irradia.

Pensamentos

O bom humor não custa nada e compra tudo.
Antes de falar do meu presente, lembre-se do teu passado.
Uma idéia sem execução é um sonho.
O amor não pede licença para entrar, ele surge já instalado.
É melhor andar a pé do que montar num burro velho.
A verdadeira sabedoria é não parecer sábio.
Faça primeiro o mais importante e não o mais urgente.
Onde existe vontade, existe os meios.
Um coração sem mácula dificilmente se assusta.
As palavras ligam as pessoas que têm a mesma energia.
É preciso nunca fazer as coisas pela metade.
A ironia é uma tristeza que não podendo chorar ela ri.

EXTRATO DA 2ª ATA DA SESSÃO PÚBLICA - PROCESSO ADM. 
Nº335/2014 - PREGÃO Nº064/2014 - EDITAL Nº080/2014 - OBJE-
TO : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEDRA BRI-
TADA, PEDRA RACHÃO, CASCALHO E ASFALTO (CBUQ)
PREÂMBULO - No dia 18 de março de 2015, às 16:00 horas, reuniram-se no 
prédio da Prefeitura Municipal sito na Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº 03, bair-
ro centro, o Pregoeiro, Senhor ANDRÉ LUIS ALMEIDA GUIMARÃES, 
e a Equipe de Apoio, Senhores CLAUDNEY MÁRCIO DA SILVA E JO-
SIANE AP. DA SILVA MENDONÇA, nomeados pela Portaria nº 044/2015.
Aberta a sessão para diligenciar sobre a documentação apresentada na abertura do 
pregão supra conforme Ata datada de 19/11/2014, o Pregoeiro e Equipe de Apoio 
decidiram por manter a Inabilitação das empresas Concorrentes quais sejam: 1 – 
Básico Materiais para Construção Ltda. EPP, por apresentar Certidão Negativa de 
INSS de outra sociedade empresária; 2 – Sociedade Extrativa Dolomia Ltda., por 
apresentar Boleto de Taxa de Funcionamento – Alvará, ao invés de apresentar a 
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, conforme exige o Item 
6 – 6.2 – C do Edital do certame; 3 – Liga Comércio de Material para Construção 
Ltda. EPP, por apresentar pedido de alteração de inscrição municipal, ao invés de 
apresentar a Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, conforme 
exige o Item 6 – 6.2 – C do Edital do certame; 4 – Comercial Trading Ltda. ME, 
sendo sua proposta desclassificada, pelo motivo de que a mesma não apresentou 
nenhum lance nos produtos licitados, onerando os cofres públicos, em eventual 
assinatura de contrato, na ordem de R$ 45.703,00 (quarenta e cinco mil setecen-
tos e três reais) sob os valores negociados, conforme planilha comparativa anexa.
Por esta razão considero o referido pregão Fracassado e convoco todos os li-
citantes que participaram da sessão publica para que no prazo de 08 (oito) 
dias úteis a fornecer novos envelopes de Preço e Habilitação escoima-
dos de seus vícios, conforme preceitua o §3º do Artigo 48 da Lei 8.666/93, 
para nova sessão de pregão marcada para o dia 02/04/2015 às 14:30hs.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assi-
nada pelo Pregoeiro e pelos membros da Equipe de Apoio. – Prego-
eiro: ANDRÉ LUIS ALMEIDA GUIMARÃES – Equipe de Apoio: 
CLAUDNEY MÁRCIO DA SILVA E JOSIANE AP. DA SILVA MENDONÇA - 

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de 
licitação na modalidade Pregão N°062/2014 - Edital Nº077/2014 – Proc.Adm. Nº 
310/2014. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de perfuração 
de poço artesiano. Data da realização: 02/04/2015 às 09:30 hs início do credencia-
mento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, 
Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor 
de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

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 partir do dia 29 de 
Março a Prefeitura de 
Taubaté inicia a terceira 
etapa do projeto de mu-
danças do sistema viário.
Veja abaixo as vias que 
sofrerão alterações:
 • Rua Dr. Emílio Win-
ther: dando continuida-
de a alteração, ela se-
guirá em sentido único 
por toda sua extensão,
inclusive na altura da 
Praça Santa Terezi-
nha, com a retirada do 
trecho em mão dupla.
 • Rua XV de Novembro: 
novo sentido para a Av. 
Granadeiro Guimarães.
 • Rua Dr. Pedro Cos-
ta e Rua Marquês do 
Herval: novo sentido,
da Rua Vereador Rafa-
el Braga para a Praça 
Santa Terezinha e Av. 
Juscelino Kubitscheck.
 • Rua Dr. Souza Al-
ves: novo sentido até a 
Rua Quatro de Março.
 • Rua Gastão Câmara 
Leal: sentido único para 
a Rua Duque de Caxias.

 • Praça Santa Tere-
zinha: sentido de cir-
culação invertido.
 • Rua Dante Paolic-
chi: sentido único para 
a Rua Dr. José Luis 
de Almeida Soares.
 • Rua Dr. José Luis de 
Almeida Soares: sen-
tido único entre a Rua 
Dante Paolicchi e Rua 
Dr. Gastão Câmara Leal.
 • Rua Antonio Valen-
te da Silva: novo senti-
do, da Rua Dr. Gastão 
Câmara Leal para a Rua 
Vereador Rafael Braga.
 • Rua Marylene Mou-
ra (Praça Oito de Maio): 
novo sentido, da Rua 
Quatro de Março para a 
Rua XV de Novembro.
Esta terceira etapa do 
projeto de melhorias do 
sistema viário visa dimi-
nuir congestionamentos 
e melhorar a mobilidade,
possibilitando maior 
agilidade na integra-
ção entre as regiões. 
As primeiras mudanças fo-
ram implantadas em maio 

de 2013 e abril de 2014.
O estudo de fluxo de veí-
culos para essas mudan-
ças vem sendo realizado 
desde o primeiro semestre 
de 2013 e foram realizadas 
contagens de tráfego em 
cada trecho para definir 
quais eram os principais 
locais a serem revisados e 
em quais horários o trân-
sito seria mais intenso. 
A partir deste ponto foi 
possível estabelecer as 
primeiras alterações, ela-
borar os projetos de si-
nalização e orientação, 
e os locais onde seriam 
necessários semáforos.
O objetivo dessa etapa 
foi a criação de anéis de 
circulação como medida 
para desafogar o trânsito,
pois há uma redistri-
buição e organização 
do fluxo de veículos.
Nas implantações, o 
projeto de ciclofaixas 
também terá continui-
dade, ampliando grada-
tivamente as faixas ex-
clusivas para ciclistas.

Mudanças viárias
 acontecem a partir de 29 

de março em Taubaté

Pinda está em
preparativos para 

realizar Campanha do 
Agasalho 2015

O período de quedas de 
temperatura se aproxima 
e o Fundo Social de Soli-
dariedade e a Prefeitura de 
Pindamonhangaba se mo-
bilizam para a organização 
de mais uma campanha do 
agasalho no município. 
Este trabalho social terá 
início dia 18 de abril, às 
9 horas, na Praça Monse-

nhor Marcondes e neste 
local também haverá o en-
cerramento da campanha,
previsto para o 
dia 13 de junho.
A meta dos organizado-
res em 2015 é arrecadar 
160 mil peças, conside-
rando que no ano anterior 
foram 156 mil. “Ajudar o 
próximo sempre faz bem 

e se você pode amenizar 
o frio de muitas pessoas 
pratique a solidarieda-
de. Abra os guarda-rou-
pas e doe as roupas em 
bom estado e limpas.”, 
convoca a equipe que 
coordena a campanha
De acordo com a equipe, o 
foco deste ano são cober-
tores, para que os necessi-
tados não sofram com as 
baixas temperaturas. Tam-
bém podem ser doados 
sapatos, meias, cachecóis, 
blusas, calças e toucas.
A Campanha do Aga-
salho de Pindamonhan-
gaba conta com vários 
parceiros nessa ação em 
prol dos mais necessita-
dos. Os interessados em 
ceder espaço para serem 
postos de arrecadação 
podem entrar em contato 
pelo telefone 3643-2223.

Igualdade de gênero — I
Paiva Netto

Oito de março é o Dia Internacional da Mulher, que tem sido vítima, em pleno sécu-
lo 21, das maiores atrocidades, entre elas o execrável estupro. Crime inafiançável. 
Uma vergonha para a Humanidade.
No Preâmbulo da Constituição da Organização das Nações Unidas para a Edu-
cação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), aprovada em 16 de novembro de 1945, 
temos a descrição desta realidade: “Se as guerras nascem na mente dos homens, é 
na mente dos homens que devem ser construídos os baluartes da Paz”. Em 2003, fiz 
questão de abrir meu livro “Reflexões da Alma” com esse ensinamento. Ele real-
mente traça os nossos planos de trabalho. Contudo, considero importante evidenciar 
que essa acurada advertência diz respeito aos seres humanos em geral e não apenas 
ao gênero masculino. 
Este mês, na revista “Boa Vontade Mulher”, edição especial para a ONU, destaco o 
protagonismo da mulher na construção da Paz. 
Eis a abertura do documento que preparei, editado em português, inglês, francês e 
espanhol:
Meus cumprimentos às delegações internacionais, às autoridades e a todos os parti-
cipantes que decididamente se reúnem aqui, em Nova York, EUA, entre os dias 9 e 
20 de março de 2015, durante a 59ª sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher, 
organizada pelas Nações Unidas (ONU), com o nobre intuito de discutir o tema 
central: “Beijing+20 (2015)”. Promove-se, assim, profunda reflexão a respeito dos 
avanços e retrocessos havidos desde 1995, quando ocorreu em Pequim, na China, 
a Quarta Conferência Mundial sobre as Mulheres, que definiu como foco principal 
trabalhar pela igualdade de gênero e lutar contra a discriminação de mulheres e 
meninas em todo o orbe terrestre. 
É sempre com muita honra que a Legião da Boa Vontade (LBV), desde o início, 
tem prestigiado tais debates com sua contribuição e se empenhado na defesa desse 
fundamental objetivo, sobretudo em um globalizado mundo belicista. 
Quando participamos daquele memorável encontro, em 1995, endereçamos aos 
conferencistas mensagem publicada anteriormente na revista “International Busi-
ness and Management”, em 1987, com o seguinte título: “Não há mundo sem a 
China”. Nela, entre outros tópicos, escrevi: 
O caminho da LBV é a Paz. Chega de guerras! A brutalidade é a lei dos irracionais, 
não do ser humano, que se considera superior. Defendemos a valorização da criatu-
ra humana, dentro da imprescindível igualdade, antes de tudo espiritual, de gênero, 
porquanto a riqueza de um país é o seu povo. (...)
Façamos nossas estas palavras do Apóstolo Pedro, constantes de sua Primeira Epís-
tola, 3:11: “— Aparte-se do mal, e faça o bem; busque a paz e siga-a”.
Essa tão almejada Paz, legítima, necessária, antídoto para os problemas espirituais, 
sociais e físicos, a exemplo das crises globais, será alcançada quando também não 
tivermos mais toda e qualquer discriminação contra as mulheres e as meninas (na 
verdade, as crianças de ambos os sexos). Assim, garantiremos a elas o empodera-
mento e a autonomia para serem protagonistas no desmantelamento da crueldade 
absurda, que campeia o íntimo endurecido de indivíduos, com o sentimento materno 
que nasce no coração de cada uma — independentemente se forem mães de filhos 
carnais, pois brado, com todas as minhas forças, que todas as mulheres são mães. 
(Continua)

José de Paiva Netto, jornalista, radialista e escritor. 
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com
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A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé comunica que 
a entrega dos carnês de 
IPTU acontece a partir 
desta quinta-feira dia 19 
de março de 2015 na sede 
da Prefeitura na Rua Sete 
de Setembro, 701 – Cen-
tro, das 09h00 às 17h00.
PARA RETIRADA DO 

CARNÊ, DEVERÁ 
SER APRESENTADO:
- Carnê de 2014, ou
- Autorização do 
proprietário, ou
- Título de proprie-
dade do imóvel.
Obs: Apresentar docu-
mento de identificação.
* CONTRIBUINTES RE-
SIDENTES FORA DO 

MUNICÍPIO QUE NÃO 
RECEBEREM OS CAR-
NÊS ATÉ 25 DE MARÇO, 
PODERÃO SOLICITAR 
BOLETOS PARA PA-
GAMENTOS NA SEDE 
DA PREFEITURA OU 
PELO EMAIL lanc1@
t r e m e m b e . s p . g o v. b r
Mais informações pelo 
telefone (12) 3607-1033

Prefeitura de Tremembé 
inicia entrega dos carnês de 

IPTU a partir do dia 
19 de Março

São Paulo Companhia de 
Dança oferece atividades do 

Programa Educativo
em Ubatuba

Duas atividades dife-
rentes serão oferecidas 
aos ubatubenses e as 
inscrições estão aber-
tas no site da companhia 
Em parceria com a 
FundArt, a São Pau-
lo Companhia de Dança 
(SPCD) oferece no pró-
ximo mês de abril ativi-
dades do seu Programa 
Educativo em Ubatuba.
Na última sexta-feira 
(13/3), Marcela Ben-
vegnu, Coordenado-

ra de Educativo e Co-
municação da SPCD,
 recebeu na sede da Compa-
nhia, localizada na Oficina 
Cultural Oswald de Andra-
de, capital paulista, repre-
sentantes da FundArt e da 
área da dança de Ubatuba.
A São Paulo Companhia 
de Dança é mantida pela 
Secretaria de Cultura do 
Estado de São Paulo e 
realizará duas atividades 
educativas e de formação 
de plateia em Ubatuba, 

ambas no dia 11 de abril,
s á b a d o . 
As inscrições devem ser 
feitas no site da SPCD 
- www.spcd.com.br
Mais informações sobre 
o Programa Educativo e 
as atividades programa-
das para o município se-
rão disponibilizadas em 
breve no site da FundArt.
São Paulo Com-
panhia de Dança
Criada em janeiro de 
2008 pelo Governo do 
Estado de São Paulo,
a São Paulo Companhia de 
Dança (SPCD) é dirigida 
por Inês Bogéa, doutora 
em Artes, bailarina, do-
cumentarista e escritora. 
Ao longo desse período 
já foi assistida por um pú-
blico superior a 400 mil 
pessoas em oito diferentes 
países, passando por apro-
ximadamente 60 cidades, 
em mais de 400 
a p r e s e n t a ç õ e s . 


