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A GAzetA dos Municípios

Iniciativa reconhece proje-
tos municipais de estímulo 
ao desenvolvimento das 
pequenas empresas Estão 
abertas até 31 de julho as 
inscrições para que gesto-
res municipais participem 
da 9ª edição do Prêmio 
Sebrae Prefeito Empre-
endedor. A honraria reco-
nhece ações de estímulos 
ao desenvolvimento eco-
nômico e social por meio 
do incentivo aos negócios 
de pequeno porte.  O prê-
mio é concedido a cada 
dois anos aos prefeitos de 
todo o Brasil, e o estado de 
São Paulo de destaca pelo 
grande número de prefei-
tos que são selados em to-
das as edições. O prêmio 
tem o objetivo de incluir 
o empreendedorismo na 

O 2º Batalhão de En-
genharia de Combate 
– Batalhão Borba Gato, 
com sede na Praça Pa-
dre João de Faria Fialho, 
município de Pindamo-
nhangaba-SP, comunica 
nota referente ao Edital 

Uma oportunidade im-
perdível para os artistas 
locais. A Prefeitura de 
Tremembé, através da Se-
cretaria de Turismo, Cul-
tura e Esportes realizará 
uma seletiva no próximo 
dia 13 de junho a partir 
das 9h00 no Ginásio de 
Esportes, popularmente 
conhecida como Quadra 
Coberta no Jardim dos 
Eucaliptos para selecionar 
artistas de diversas ex-
pressões, entre elas: artes 
visuais, canto coral, dan-
ça, literatura, música ins-
trumental, teatro e vídeo.
Os interessados podem 
fazer suas inscrições na 
Secretaria de Turismo, 
Cultura e Esportes no 
prédio da Prefeitura loca-
lizado na Rua Sete de Se-

agenda do desenvolvimen-
to municipal assim como 
acontece com saúde e edu-
cação, que já integram os 
planos de governos.  A es-
colha dos premiados parte 
da seleção do melhor pro-
jeto e também as ações de 
destaque em categorias te-
máticas: Implementação e 
Institucionalização da Lei 
Geral, Compras Governa-
mentais de Pequenos Ne-
gócios, Desburocratização 
e Formalização, Pequenos 
Negócios no Campo, Ino-
vação e Sustentabilidade, 
e duas novas categorias: 
Municípios Integrantes do 
G100 e Inclusão Produtiva 
com Segurança Sanitária. 
De acordo com o Sebrae, 
o prêmio representa uma 
importante parte da missão 

PREGÃO ELETRÔNI-
CO 06/2015, Aquisição 
de Gás LP. Aviso de Li-
citação: UASG: 160477 
– 2º Batalhão de En-
genharia de Combate
Pregão Eletrô-
nico nº 06/2015

tembro, 701, Centro até o 
dia 29 de maio às 17h00.
Os participantes devem 
ter residência compro-
vada a mais de 2 anos.
Antes de se inscreverem 
devem se atentar ao edital.
Participantes que já se ins-
creveram em outras edi-
ções podem se inscrever 
novamente, desde que, 
com um trabalho inédi-
to para O Mapa Cultural.
Os artistas não pode-
rão representar mais 
de uma cidade na mes-
ma expressão artística.
RG, CPF e comprovante 
de domicilio de todos os 
integrantes (quando for um 
grupo) ou do participan-
te quando for apenas um.
Teremos inscrições para 
7 expressões com: Ar-

de disseminar boas práti-
cas em políticas públicas 
que gerem o desenvolvi-
mento sustentável. “Que-
remos que essas iniciativas 
de sucesso se multipli-
quem pelos municípios. 
Para isso, é necessário que 
as prefeituras realmen-
te apoiem o empreende-
dorismo e os pequenos 
negócios, simplificando 
procedimentos de registro 
e licenciamento, abrindo 
o mercado das compras 
públicas aos pequenos ne-
gócios, levando benefícios 
e garantindo o tratamen-
to diferenciado ao setor” 
afirma o presidente do Se-
brae-SP, Paulo Skaf. Co-
nheça as histórias vence-
doras da última edição em 
http://sebr.ae/SP/livroppe    

Objeto: Aquisi-
ção de Gás LP.
Data Sessão Pública: 08 
de junho de 2015 - 09: 
30 (nove e trinta ho-
ras - horário de Brasília)
Retirada do Edital:www.
c o m p r a s n e t . g o v . b r 

tes Visuais Artes Plás-
ticas: 3 selecionados
Desenho de Hu-
mor: 3 selecionados
Fotografia: 3 selecionados
Canto Coral
Coro Tradicio-
nal: 1 selecionado
Coro Cênico: 1 selecionado
Dança: 1 selecionado
L i t e r a t u r a
Poema: : 3 selecionados
Conto: 3 selecionados
Crônica: 3 selecionados
Musica Instrumental
Solista: 1 selecionado
Conjunto: 1 selecionado
Teatro: 1 selecionado
Vídeo: 1 selecionado
Teremos um corpo de ju-
rados com 3 integrantes e 
o interessado pode saber 
mais acessando o site www.
abacai.org.br/cultura.php Sebrae abre até 31 de julho 

inscrições para prêmio
Prefeito Empreendedor

2º BE Cmb comunica pregão
eletrônico para aquisição de Gás LP

Tremembé faz seletiva 
de artistas para

participar do Mapa
Cultural Paulista

Nesta semana, a Câmara 
Municipal de Pindamo-
nhangaba aprovou o proje-
to que dá ao Aeroporto de 
Pindamonhangaba o nome 
de “Thomaz Rodrigues Al-
ckmin”. A iniciativa partiu 
do grupo de amigos pilotos 
do aeroclube e presta uma 
homenagem ao jovem pi-
loto, morto em trágico aci-
dente aéreo no último dia 

2 de maio. O projeto foi 
votado por unanimidade.
Thomaz, nascido 
em Pindamonhan-
gaba, tinha 31 anos,
era piloto profissional 
de helicópteros e vi-
sitava constantemen-
te os amigos da cidade,
no local que tanto lhe 
era familiar. “A intenção 
nossa, amigos do piloto 

do aeroclube é imorta-
lizar o aeródromo com 
o seu nome, por tudo o 
que ele representou e re-
presenta na aviação! Es-
taremos sempre perto 
dele... no céu”, disseram 
os amigos pilotos locais.
O projeto vai para as 
mãos do prefeito Vito 
Ardito Lerário, para 
que seja sancionado.

Aeroporto de Pinda terá o nome 
de Thomaz Rodrigues Alckmin

Em Taubaté, estão abertas 
oportunidades para cursos 
profissionalizantes na Es-
cola Municipal do Traba-
lho. Nesta semana, foram 
disponibilizadas 150 vagas 
para cursos nas unidades 
da Estiva e Jaboticabeiras. 
Além da oferta de cur-
sos gratuitos, os alunos 
também conquistam um 
certificado em um cur-
to espaço de tempo.
De acordo com a Prefei-
tura, a unidade da Estiva 
oferece três cursos. Os in-
teressados no curso de Fu-
nileiro de Brilho poderão 
se inscrever nesta semana. 
As aulas começam no dia 
8 de junho. Para o curso 
de Manicure e Pedicure, a 
matrícula pode ser feita a 
partir do dia 21 e as aulas 
iniciam no dia 17 de junho. 

O curso de Comandos Elé-
tricos terá inscrições aber-
tas a partir do dia 22 e as 
aulas no dia 9 de junho.
Quem vai procurar a uni-
dade do Jaboticabeiras II, 
a Prefeitura comunica que 
há 14 vagas remanescentes 
para o curso de Digitação,
que terá início nesta se-
mana. Uma novidade é 
o curso de Lingerie, que 
exige que o candidato 
(a) tenha conhecimen-
to em corte e costura e a 
aula inaugural acontece 
também nesta semana.
Também na unida-
de do Jaboticabeiras II,
ainda há vagas com ins-
crições imediatas para 
os cursos de Desenho 
Técnico Mecânico,
Recepcionista e Con-
trole Dimensional. Para 

esse último é necessá-
rio que o candidato te-
nha formação em Dese-
nho Técnico Mecânico. 
As aulas têm início no 
dia 1º de junho para De-
senho Técnico Mecâni-
co e Controle Dimen-
sional e no dia 10 de 
junho para Recepcionista.
Condições para inscri-
ção - Não é exigido en-
sino fundamental para 
os candidatos aos cur-
sos de Recepcionista e 
de Manicure e Pedicure. 
Para os interessados de-
mais cursos há exigência do 
ensino fundamental com-
pleto e no ato da inscrição 
apresentar cópias do RG, 
CPF, comprovante de en-
dereço e de escolaridade..
Idade - A idade mínima 
para o curso de Digita-
ção e Recepcionista é de 
14 anos. Para os cursos 
de Manicure e Pedicure, 
Funileiro de Brilho, Lin-
gerie, Desenho Técnico 
Mecânico e Controle Di-
mensional, 16 anos. E 
para o curso de Coman-
dos Elétricos, 18 anos.
Os cursos de Digitação 
e Manicure e Pedicu-
re têm certificação pela 
Escola do Trabalho 
e os demais são cer-
tificados pelo Senai.

Taubaté oferece 
150 vagas para cursos 
profissionalizantes
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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

O Instituto Esporte & 
Educação (IEE), criado e 
presidido pela medalhista 
olímpica Ana Moser, em 
parceria com a Novelis, lí-
der mundial em laminados 
e reciclagem de alumínio, 
a Secretaria da Educação 
e Cultura e o Ministério 
do Esporte, inicia o se-
gundo ano do projeto For-
mação de Professores da 
Rede Pública em Pinda-
monhangaba/SP. O muni-
cípio receberá o primeiro 
módulo da nova tempora-
da nesta semana, na Casa 
Transitória Fabiano de 
Cristo, no bairro Crispim.
Os encontros terão a par-
ticipação de 64 profissio-
nais, sendo 50 professo-
res e 14 gestores da rede 
municipal de ensino. Na 
terça pela manhã, será re-
alizada uma reunião de 
articulação e gestão do 
projeto com representan-
tes da Secretaria de Edu-
cação. O período da tarde 
será para o acompanha-

mento de professores para 
qualificação da prática.
Já na programação de 
quarta, a partir das 8h30, 
está a cerimônia de lan-
çamento do projeto. Em 
seguida, será realizada a 
formação com o grupo 
de professores e gesto-
res, enfocando a metodo-
logia do esporte educa-
cional e seus princípios.
“É com muita alegria que 
damos início a mais um 
ano do projeto Formação 
de Professores da Rede 
Pública em Pindamonhan-
gaba, e, mais uma vez, 
contando com o apoio 
da Novelis. Os professo-
res que serão atendidos 
no município são peda-
gogos, já que a rede mu-
nicipal não conta com 
especialistas em Educa-
ção Física. Diante dessa 
realidade, formaremos 
professores para atuarem 
com o movimento com 
intencionalidade e maior 
qualidade”, afirma Ana 

Moser, presidente do IEE.
“Ficamos muito felizes 
com a receptividade que 
o Projeto teve em 2014, e 
possibilitar o segundo ano 
do projeto é muito gratifi-
cante, em especial porque 
sabemos do comprome-
timento dos participantes 
e da Secretaria de Edu-
cação”, comenta Eunice 
Lima, diretora de Comu-
nicação e Relações Gover-
namentais da Novelis. “Ao 
qualificar os educadores 
para o esporte educacio-
nal, ampliamos o acesso 
de crianças e jovens ao 
esporte, o que pode refletir 
em melhoria no rendimen-
to escolar e do compor-
tamento dentro e fora da 
sala de aula. O esporte tem 
o poder transformador e é 
por isso que apoiamos essa 
iniciativa”, analisa Eunice.
O projeto terá cinco etapas 
de capacitação, totalizando 
80 horas de formação pre-
sencial e 20 horas de acom-
panhamento a distância.

Pinda recebe nova 
temporada do Projeto 
Formação Continuada 

de Professores

Superior Tribunal de Jus-
tiça derrubou a liminar do 
órgão especial do TJ-SP 
que impedia o desconto
O presidente do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), 
ministro Francisco Falcão, 
atendeu nesta semana, o 
pedido da Procuradoria 
Geral do Estado de São 
Paulo (PGE) e derrubou 
a liminar que impedia o 
desconto dos dias para-
dos dos professores da 
rede estadual em greve.
Na decisão,
o presidente do STJ apon-
tou os prejuízos causa-
dos pela ausência dos 
professores e os impac-
tos do movimento no 

Estado. “Registro que 
tenho por configurada a 
grave lesão à ordem e à 
economia públicas sus-
tentadas pelo Estado.
É que me parecem bem 
demonstrados os danos 
aos cofres públicos de-
correntes da necessária 
contratação de professores 
temporários em substitui-
ção aos servidores gre-
vistas”, disse o ministro.
“Trata-se, na verdade, da 
necessária ponderação 
que deve ser feita entre o 
regular direito de greve e 
o direito à prestação dos 
serviços públicos fun-
damentais”, completou 
Falcão. “E não se diga, 

por outro lado, que a de-
cisão autorizativa do cor-
te de pagamento salarial 
aos grevistas é atentató-
ria ao direito constitucio-
nal dos servidores públi-
cos e privados a greve. 
Não é o caso”, destacou.
Na petição que embasou 
a decisão do ministro do 
STJ, a PGE sustentou que 
a manutenção da decisão 
poderia causar um “efeito 
multiplicador e incentivar 
outros movimentos a defla-
grar greves que se arrasta-
rão indefinidamente, com 
postulações impossíveis 
de serem atendidas, com 
grave risco de continuida-
de nos serviços públicos.’’

STJ autoriza São Paulo 
a descontar dias parados 
de professores em greve

Curiosidades

Gripes e resfriados são doenças respiratórias, causadas por vírus que podem ser con-
traídos pelo ar ou por contato direto entre pessoas. Até hoje, nenhum estudo provou 
que seres humanos submetidos a baixas temperaturas correm mais riscos de contrair 
essas doenças. Esse mito pode ser explicado porque, em dias mais frios, as pessoas 
passam mais tempo aglomeradas em ambientes fechados, o que facilita a contami-
nação. Além disso, alguns tipos de vírus da gripe se multiplicam mais no inverno.
***
Especialidades médicas 

Angiologista: trata do aparelho circulatório
Cardiologista: trata do coração
Dermatologista: trata da pele
Endocrinologista: trata das glândulas
Gastroenterologista: trata do aparelho digestivo
Geriatra: trata das pessoas idosas
Ginecologista: trata das mulheres
Hematologista: trata do sangue
Nefrologista: trata dos rins
Neurologista: trata do sistema nervoso
Obstetra: trata da gravidez e do parto.
Oftalmologista: trata dos olhos
Ortopedista: trata dos ossos e dos músculos
Otorrinolaringologista: trata do nariz, dos ouvidos e da garganta
Pediatra: trata das crianças
Pneumologista: trata dos pulmões
Reumatologista: trata do aparelho locomotor
Urologista: trata dos rins e das vias urinárias

Humor

Um caipira de Minas Gerais, durante uma caminhada pelo sítio encontra uma lâm-
pada mágica. O gênio então lhe concede três pedidos. Depois de muito pensar, ele 
pede:
- Me dá um queijo.
Pensou mais um pouquinho e fez o segundo pedido:
- Me dá outro queijo.
Pensou mais um pouquinho e fez o terceiro pedido:
- Agora me dá também uma mulher.
E o gênio, estranhando os pedidos, pergunta:
- Por que você pediu dois queijos e só uma mulher?
E o mineiro, explica:
- Ah! Seu moço, é que eu fiquei com vergonha de pedir três queijos.
***
Numa livraria, o cliente pede ao balconista:
- Por favor, queria comprar aquele livro “Como ficar rico da noite para o dia”, você 
tem?
- Claro, só um minutinho que eu vou buscá-lo. Respondeu o vendedor.
Ele volta com dois livros e começa a embrulhá-los para o cliente.
- Moço, desculpe, mas eu só pedi um livro. Argumentou o cliente.
- Eu sei, eu sei! O outro é o “Código Penal”!  É que nós vendemos sempre os dois 
juntos...

Mensagens 

A fábula do rato

Um rato, olhando pelo buraco da parede, vê o fazendeiro e sua esposa abrindo um 
pacote. Pensando logo no tipo de comida que haveria ali. Ao descobrir que era uma 
ratoeira, ficou aterrorizado e correu para o quintal da fazenda advertindo a todos:
- Há uma ratoeira na casa, uma ratoeira na casa!
E a galinha disse: 
- Desculpe-me senhor rato, eu entendo que isso seja um grande problema para o 
senhor, mas não me prejudica em nada, não me incomodo.
O rato foi até o porco e disse:
- Há uma ratoeira na casa, uma ratoeira!
E o porco respondeu:
- Desculpe-me senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer, a não ser orar. Fique 
tranqüilo que o senhor será lembrado nas minhas orações.
O rato dirigiu-se à vaca e ela lhe disse:
- Uma ratoeira? Por acaso estou em perigo? Acho que não!
Então o rato voltou pra casa abatido, para encarar a ratoeira. 
Naquele noite ouviu-se um barulho, como o de uma ratoeira pegando sua vítima. A 
mulher do fazendeiro correu pra ver o que havia acontecido. No entanto, ela não viu 
que a ratoeira havia pegado a cauda de um cobra venenosa e a cobra picou a mulher. 
O fazendeiro a levou imediatamente ao hospital. Ela voltou com febre. Todo mundo 
sabe que para alimentar alguém com febre nada melhor que uma canja de galinha. 
O fazendeiro pegou seu cutelo e foi providenciar o ingrediente principal... a galinha. 
Como a doença da mulher continuava, os amigos e vizinhos vieram visitá-la e para 
alimentá-los, o fazendeiro matou... o porco. A mulher não melhorou e acabou mor-
rendo. Muita gente veio ao funeral. O fazendeiro para alimentar todo aquele pessoal, 
então sacrificou... a vaca. 
Moral da historia: Lembre-se que na próxima vez que você souber que há uma rato-
eira na casa, toda família corre o risco. O problema é geral e de todos.

Pensamentos, provérbios e citações

Nem todos que vagam estão perdidos.
O que vemos depende principalmente do que procuramos.
Quem já esteve na Lua não tem mais metas na Terra.
Pensar é discordar.
Não se ganha fama deitado numa cama.
Deus protege e libera o homem humilde.

MISCELÂNEA
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Benefício começou a va-
ler na quarta-feira(20) e os 
usuários já podem se lo-
comover de norte a sul da 
cidade em um período de 
3 horas e 20 minutos com 
apenas uma passagem
Compromisso de campa-
nha do prefeito Mauricio, 
o Bilhete Único começou 
a valer  e agora os usuários 
da empresa Verde Bus po-
dem se locomover de nor-
te a sul da cidade em um 
período de 3 horas e 20 
minutos pagando apenas 
uma passagem de R$ 3,40.  
Além disso, a cada car-
ga completa de 20 unida-
des, ganha-se um bônus 
de mais duas e o gasto 
mensal dos trabalhadores 
cairá em cerca de R$ 13. 

“Fizemos a conta levando 
em consideração um mês 
com 22 dias úteis, em que 
o trabalhador tome uma 
condução para ir e uma 
para voltar do serviço”, 
explica Carmen Gram-
mont, secretária muni-
cipal de Comunicação.
Para obter seu bilhete de 
forma gratuita, basta com-
parecer ao Terminal Rodo-
viário e fazer a solicitação 
com um cópia do RG, uma 
do CPF e um comprovan-
te de residência atual. Se-
gundo a equipe da Verde 
Bus, o cartão fica pron-
to em cerca de 48 horas.
“Além de beneficiar os 
usuários e gerar economia 
para os bolsos dos ubatu-
benses, a implantação do 

bilhete vai facilitar a vida 
dos motoristas, que atual-
mente trabalham também 
como cobradores. Com 
certeza as viagens vão de-
morar menos tempo”, pon-
tua o prefeito Mauricio. 
De acordo com motoristas 
da empresa ouvidos pela 
equipe da Secretaria de Co-
municação, a expectativa 
é de que as viagens demo-
rem até meia-hora menos.
“Fico muito feliz em ver 
mais uma de minhas pro-
postas de campanha sen-
do cumpridas. Ainda mais 
feliz por ser o Bilhete 
Único, que vai melhorar 
e modernizar a mobili-
dade urbana, a acessibi-
lidade e a inclusão so-
cial”, completa o prefeito.  

Bilhete Único entra em 
vigor em Ubatuba 

Mais um ponto positivo 
para as ações sociais em 
nosso município. Com 
o total de dinheiro arre-
cadado com as rifas de 
ovos de páscoa produzi-
dos pelas alunas do cur-
so realizado pelo Fundo 
Social de Solidariedade, 
o município conseguiu 
adquirir mais duas cadei-

ras de rodas e seis jogos 
de muletas, todos novos, 
que servirão para emprés-
timos aos munícipes que 
por ventura necessitem.
As alunas do curso de 
Ovos de Páscoa recebe-
ram os certificados da mão 
da Primeira dama e Pre-
sidente do Fundo Social 
de Solidariedade de Tre-

membé Andrea Vaqueli.
A aluna Nívea do Nasci-
mento, moradora do bairro 
Maracaibo, comentou no 
dia da entrega dos certi-
ficados. ” Com o curso, 
eu vendi bombons e ovos 
no meu bairro e com o 
dinheiro consegui com-
prar um fogão novo para 
minha casa!” – finalizou.

Venda de ovos do Fundo 
Social é revertido na compra 

de 2 cadeiras de rodas e
6 jogos de muletas

A cidade de Santa Branca 
está situada no Vale do Pa-
raíba, a 91 km da capital 
São Paulo (SP). Fundada 
em 1832, a cidade ainda 
preserva parte de sua ar-
quitetura, especialmente 
no centro da cidade e nas 
fazendas mais antigas. 
Santa Branca possui na-
tureza privilegiada, cor-
tada pelo rio Paraíba do 

Sul, que nessa região é 
limpo e apreciado por san-
tabranquenses e turistas. 
Por meio dos esforços da 
administração pública e da 
sociedade civil, o municí-
pio tem despontado cada 
vez mais como uma opção 
para visitantes do Vale e 
do estado de São Paulo. 
 Santa Branca teve ori-
gem a partir de 1832, 

quando foi doado o ter-
reno para a Fundação da 
capela de Santa Branca, 
por Domingos de Godói 
Brito. Seu nascimento 
deve-se ao crescimento 
de População na região, 
devido ao café, gerando 
a necessidade de novos 
núcleos urbanos. Torna-
se vila em 1856 e cidade 
no início do século XX. 
O patrimônio religio-
so data de 1841, e o tí-
tulo de vila é do ano de 
1856, tendo como pa-
droeira Santa Branca. 
Graças à sua posição geo-
gráfica, a cidade é conhe-
cida como “cidade - pre-
sépio”, tendo como ponto 
alto o lazer da pesca do Rio 
Paraíba e a paisagem que 
envolve a cidade. O perí-
odo de maior crescimen-
to do município dá-se no 
século XX com a chega-
da de algumas indústrias.

Parabéns
Santa Branca

183 anos
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N° 0118/2015 
- PREGÃO N° 038/2015 - EDITAL Nº 048/2015 – No dia 21 de maio de 2015, depois de constatada 
a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. ALEX EUZÉBIO TORRES, 
Prefeito Municipal, HOMOLOGOU os itens do pregão em epígrafe, qual seja: Registro de preços 
para contratação de empresa para prestação de serviço de Transporte e Incineração de Resíduos 
Hospitalares Sólidos e Químicos, considerando a adjudicação pelo Pregoeiro, à empresa: ATHO 
ASSISTÊNCIA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA., na ordem de R$97.500,00. Fica a empresa 
convocada a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N° 0125/2015 
- PREGÃO N° 033/2015 - EDITAL Nº 041/2015 - No dia 21 de maio de 2015, depois de constatada 
a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. ALEX EUZÉBIO TORRES, 
Prefeito Municipal, HOMOLOGOU os itens do pregão em epígrafe, qual seja: Registro de pre-
ços para aquisição de material esportivo, considerando a adjudicação pelo Pregoeiro, às empre-
sas: COMERCIAL DAVI DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME, na ordem de R$40.778,50; 
AT&WP COMERCIAL LTDA. EPP, na ordem de R$14.556,00; TOTIS-X LTDA. ME, na ordem de 
R$36.237,50. Ficam as empresas convocadas a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 
dias úteis a partir desta publicação.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
058/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2015 - EDITAL Nº 025/2015 - No dia 18 de maio 
de 2015, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. 
ALEX EUZÉBIO TORRES, Prefeito Municipal, DECIDE, HOMOLOGAR E ADJUDICAR o objeto 
da respectiva Concorrência Pública qual seja: Obra de Reurbanização do Bairro Alto do Cruzeiro, 
à empresa Karajá Construções e Locações Ltda. EPP na ordem de R$147.468,34 (cento e quarenta e 
sete mil quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos). Ficando a empresa convocada 
a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação, conforme Item 14.2 do Edital.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N° 0167/2015 - 
PREGÃO N° 037/2015 - EDITAL Nº 047/2015 - No dia 20 de maio de 2015, depois de constatada a 
regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. ALEX EUZÉBIO TORRES, Pre-
feito Municipal, HOMOLOGOU os itens do pregão em epígrafe, qual seja: Registro de preços para 
aquisição de medicamentos manipulados, considerando a adjudicação pelo Pregoeiro, às empresas: 
TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA EPP, na ordem de R$15.190,00 e LELI-
SAN FARMACIA LTDA, na ordem de R$19.715,00. Ficam as empresas convocadas a assinar a Ata 
de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO ADMIN. MUN. N°0128/2015 - PREGÃO N°031/2015 
- EDITAL Nº039/2015 - No dia 20 de maio de 2015, depois de constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente, Sr. ALEX EUZÉBIO TORRES, Prefeito Municipal, HO-
MOLOGOU os itens do pregão em epígrafe, qual seja: Registro de preços para aquisição de mate-
rial de construção I, considerando a adjudicação pelo Pregoeiro, às empresas: BASICO MATERIAIS 
PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP, na ordem de R$90.900,00 e LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL 
PARA CONSTRUÇÃO LTDA, na ordem de R$211.780,00. Ficam as empresas convocadas a assinar 
a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - PROCESSO ADM. Nº146/2015 
- TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2015 - Objeto: OBRA DE CALÇAMENTO DE ESTRADAS E 
VIAS PARA ACESSO A PONTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITIN-
GA – BAIRRO DO ORRIS
A Comissão Permanente De Licitação, designada pela Portaria nº 45/2015, através de seu Presidente, 
torna público e para conhecimento e intimação dos licitantes que, em sessão pública da mesma, data-
da de 21/05/2015, às 09:30horas, após o exame da documentação apresentada pelos concorrentes, foi 
proferido o seguinte julgamento: LICITANTES HABILITADOS: Just Engenharia Ltda.; Cerqueira 
Torres Constr. Terraplenagem e Pavimentação Ltda.; J.R. Construtora e Terraplanagem Ltda. LICI-
TANTES INABILITADOS: Concrevale Ind. e Com. Ltda.; Construpav - Construtora, Terraplenagem 
e Pavimentação Ltda.; Ideal Vale Construtora Ltda. EPP; Adhobe Construtora EIRELLI ME, pelos 
motivos constantes na Ata de Abertura e Julgamento - São Luiz do Paraitinga, 21 de maio de 2015 - 
Claudney Marcio da Silva - Presidente da Comissão de Licitação

Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2015 - Processo Admin. Nº: 216/2015 - Objeto: Contra-
tação do show de teatro “As presepadas de Damião” para a Festa do Divino Espirito Santo 2015 - Con-
tratante: Prefeitura Munic. de São Luiz do Paraitinga - Contratada: Rodrigo Nasser 39267063847- 
Valor: R$ 2.000,00 - Data: 22/05/2015 - Base Legal: Art. 25, Inciso III, da Lei Nº 8.666/93

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA

DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do Paraitinga/SP.
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Com produções  lo-
cais e nacionais, a Vi-
rada Cultural Paulista 
deste ano terá atrações 
para todos os gostos  nos  
dias 30 e 31 de maio. 
No palco da Praça da 
Cultura (antiga Praça 
de Eventos da Aveni-
da da Praia do Centro),
a abertura será com o 
músico Wander Peixoto, 
de Caraguá, às 19h30. 
Além dele, apresentam-
se no local Trio Dona 
Zefa, Banda Eddie, Pro-
jota, Flávia Bittencourt, 
Brothers of Brazil e Ira!. 
Programação completa 
da Virada Cultural Pau-
lista em Caraguatatuba: 
Praça de Even-
tos – Shows musicais
30/5 – Sábado
19h30 – Wander Peixoto
21h – Trio Dona Zefa

22h30 – Banda Eddie
23h59 – Projota
31/5 – Domingo
15h30 – Flávia Bittencourt
17h – Brothers of Brazil
18h30 – Ira!
Teatro Mario Covas
30/5 – Sábado
18h – Abertura Oficial
18h15 – Trilhas – Cor-
po de Baile de Ca-
raguatatuba [Dança]
19h – Grupo Raízes de 
Atibaia [Cultura Popular]
21h – Magus– Cia. 
de La Curva [Teatro]
23h59 – Cristiano 
Dramasi [Stand Up]
31/5 – Domingo
10h30 – Rosa de Ca-
briúna – Cia Tea-
tro de Areia [Teatro]
14h – Pintando 7 – 
Trup Trolhas [Circo]
16h – Sonata a Kreutzer 
– Uma história para o sé-

culo XIX – Metropolitana 
Gestão Cultural [Teatro]
Macc – Museu de Arte e 
Cultura de Caraguatatuba
30 e 31/5
Projeto Origens – Fase 
II – Nativos [Exposição]
Serramar Shopping
30/5 – Sábado
20h30 – Banda Municipal 
Carlos Gomes [Música]
E N D E R E Ç O S
Praça da Cultura (An-
tiga Praça De Eventos)
Av. Dr. Arthur Cos-
ta Filho, s/nº – Centro
Teatro Mario Covas
Av. Goiás, 187 – Indaiá
MACC – Museu de Arte e 
Cultura de Caraguatatuba
Praça Dr. Cândi-
do Motta, 72 – Centro
Serramar Shopping
Rodovia Doutor Manoel 
Hipólito do Rego, 1.006 
– Pontal Santa Marina

Virada Cultural Paulista 
em Caraguatatuba terá 
Brothers of Brazil e Ira

The Beatles Abbey Road 
vai tocar clássicos em um 
espetáculo cênico musical 
gratuito a partir das 19h. 
Na sexta-feira (29) não 
vão faltar motivos para 
os amantes dos clássicos 
do rock internacional se 
divertirem no Via Vale 
Garden Shopping. Tocan-
do hits como  Hey jude, 
Let it Be, I Want to Hold 
Your Hand e Strawber-
ry Fields Forever, a ban-
da paulistana que traz no 
sangue a Beatlemania fará 
apresentação exclusiva no 
formato de pocket show 
com a entrada gratuita na 
Praça de Alimentação. De 
acordo com o líder, Do-
nizete Andrade, o grupo 
The Beatles Abbey Road 
nasceu no final dos anos 
80 e tem como proposta 
não ser apenas uma banda 
cover comum como tan-
tas, mas destacar um novo 
trabalho que relembra a 

famosa banda britânica. 
“Já são mais de 20 anos de 
história da Abbey Road e 
estamos sempre recrian-
do uma atmosfera daque-
la época com fidelidade 
e competência musical”. 
Para o repertório, além dos 
grandes clássicos de su-
cesso, o grupo cover leva-
rá à Praça de Alimentação 
a réplica dos figurinos dos 
‘cabeludos dos anos 60’, 
nome dado ao estilo criado 
pelos quatro músicos du-
rante a época que aclama-
ram John Lennon, George 
Harrison, Paul Mc Cartney 
e Ringo Star ao título de 
estrelas da música popu-
lar. Segundo a gerente de 
marketing do empreendi-
mento, Ariadne Silva, fre-
quentemente, os corredo-
res e as praças do Via Vale 
Garden Shopping, são pal-
co de diferentes atrações 
de entretenimento que 
atraem famílias de Tauba-

té e da região. “Estamos 
sempre empenhados em 
oferecer aos taubatenses 
e aos visitantes um leque 
de atrações que expressam 
a arte, seja na música, na 
educação e também na 
cultura regional. Venham 
prestigiar mais este even-
to gratuito”, afirma. Para 
mais informações sobre o 
pocket show do The Be-
atles Abbey Road e outros 
eventos do shopping, aces-
se o novo site: www.via-
valegardenshopping.com.
br ou no Sistema de Aten-
dimento ao cliente pelo 
telefone (12) 3683-1000. 
Serviço: Pocket show: 
The Beatles Abbey Road 
Dia: 29 de maio (sexta-feira) 
Local: Praça de Ali-
mentação do Via Vale  
Varden Shopping. En-
trada: Gratuita Informa-
ções: (12) 3683-1000 
Site: www.viavalegar-
d e n s h o p p i n g . c o m . b r

Banda Cover dos Beatles
Agita o Via Vale Garden

Shopping Dia 29 De Maio


