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

ANO XXV  24 DE FEVEREIRO DE 2015  EDIÇÃO 1408 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Inscrições para o Time do 
Emprego em Pinda

terminam no final do mês

Os interessados em inte-
grar o Time do Emprego, 
programa da Secretaria do 
Emprego e Relações do 
Trabalho (SERT) do Go-
verno do Estado, tem até 
o fim do mês para se ins-
crever. São 60 vagas dis-
ponibilizadas e as inscri-
ções podem ser realizadas 
em dois locais: no Posto 

de Atendimento ao Traba-
lhador (PAT), na Avenida 
Albuquerque Lins, 138, 
São Benedito, e no PAT 
de Moreira César, dentro 
da Subprefeitura.  O aten-
dimento é de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 16h. 
É necessário apresentar 
CPF, RG, carteira de tra-
balho e número do Pro-

grama de Integração So-
cial (PIS) – caso possua. 
Ao todo serão reali-
zados 12 encontros 
com os facilitadores. 
O início das atividades 
está previsto para o dia 
10 de março e acontece-
rão no PAT. A primeira 
turma acontece às 8 horas 
e a segunda às 14 horas.

Pinda registra 81
notificações de dengue 

em fevereiro

A Secretaria de Saúde 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba registrou 
81 notificações de casos 
de dengue em fevereiro. 
Foram três autóctones, 
um importado, três des-
cartados e 74 estão aguar-

dando os resultados. Os 
dados foram atualizados 
na manhã de quinta-feira 
(19). Entre os dias 05 de 
janeiro e 19 de fevereiro 
a cidade teve 236 notifi-
cações, sendo que 111 fo-
ram descartadas, três casos 

importados confirmados e 
15 autóctones, os demais 
estão aguardando a con-
firmação dos resultados. 
A equipe de Controle 
de Vetores tem percor-
rido toda a cidade e na 
região de Moreira Cé-
sar, nos bairros Vila São 
Benedito, Vila São José, 
Pasin e Mantiqueira 
houve arrastões, blo-
queios e nebulizações, 
pois houve muitos re-
gistros nestes locais. 
O mosquito transmissor da 
dengue também é o mesmo 
que pode ‘levar’ a chikun-
gunya, 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.

Sesc Taubaté realiza oficina de 
podcasting

Taubaté Handebol se apresenta 
com foco em título inédito do 

Paulista

Nos dias 25 e 26 o Sesc 
Taubaté oferece a oficina 
de Podcasting para cria-
ção e compartilhamento 

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, 

de programas de áudio, 
das 18h30 às 20h30. Os 
participantes serão con-
duzidos a explorar através 

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. En-
tre as principais novidades 
da temporada estão o ar-
mador central Thiago, que 
estava no São José, o ca-

de programa específico, 
o processo de elaboração 
de arquivos sonoros que 
possibilitam o comparti-
lhamento de seleções mu-
sicais via internet, apren-
dendo a criar e distribuir 
conteúdos para serem 
baixados on-line. A ofi-
cina é gratuita e atenderá 
um público a partir de 13 
anos. As inscrições devem 
ser feitas na Central de 
Atendimento do Sesc pelo 
telefone (12) 3634-4000. 
O Sesc Taubaté fica na 
Avenida Milton de Alva-
renga Peixoto, 1264, Es-
planada Santa Terezinha.

pitão da Seleção Brasilei-
ra Zeba e o pivô Vinicius, 
que estavam no Pinheiros. 
Zeba e Vinicius chegam 
na próxima segunda-feira. 
Após a apresentação ofi-
cial, os atletas passaram por 
exames e já começaram as 
atividades físicas, visan-
do o Paulista, que começa 
na 2ª quinzena de março.

Risco de desabamento do 
telhado interdita Rodoviária 

Nova de Taubaté

Após derrota, Taubaté tenta 
recuperação na LDB

A Rodoviária Nova de 
Taubaté foi interditada na 
tarde de sábado (21) por 
conta dos riscos que o te-
lhado está oferendo aos 
passageiros, funcionários 
e comerciantes do local. 
A Prefeitura cumpriu uma 
determinação da Defe-
sa Civil, que condenou 
boa parte da cobertura.
Uma empresa de engenha-
ria especializada no assun-
to foi contratada em caráter 
emergencial para apresen-
tar um laudo sobre as atu-

Taubaté enfrenta o Aná-
polis pela LDB (Liga de 
Desenvolvimento de Bas-
quete) nesta sexta-feira, 
20, às 14h, no ginásio do 
Clube de Campo de Mogi 
das Cruzes. O time ten-
ta esquecer a derrota por 

ais condições do terminal 
rodoviário. Após o resul-
tado desse laudo, que deve 
começar a ser estudado na 
próxima terça-feira, 24, a 
administração vai avaliar 
se mantem a interdição 
total ou parcial. O em-
barque e desembarque de 
passageiros passa a acon-
tecer no estacionamento 
da rodoviária, assim que a 
estrutura provisória estiver 
montada por Prefeitura, 
comerciantes e empresas 
de ônibus. No local será 

78 a 56, sofrida na últi-
ma quarta-feira para o 
Sport, também em Mogi 
das Cruzes, sede da com-
petição. Na ocasião, os 
taubateanos começaram 
melhor a partida, vencen-
do o 1º tempo por 18 a 14, 

montada uma infraestru-
tura com tendas para gui-
ches das companhias de 
ônibus, containers, ilumi-
nação, internet, segurança, 
entre outras necesidades. 
Comerciantes e empresas 
de ônibus devem desocu-
par totalmente o local até 
a meia noite de domingo 
(22). O teto da rodoviária 
sofre com problemas des-
de o dia 3 de fevereiro, 
quando uma placa de con-
creto caiu no saguão do 
terminal após forte chuva. 

mas permitiram a virada 
nas parciais seguintes. 
O time do Vale está na 
14º colocação com 29 
pontos e encerra sua par-
ticipação no torneio no 
próximo sábado, 21, 
contra o Praia Clube.
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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

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.

Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí 
PAÇO MUNICIPAL PROF. MIGUEL REALE 

AV. Sebastião de Melo Mendes 511 – Bairro Santa Terezinha 

São Bento do Sapucaí – SP - CEP 12490-000 

Fone (12) 3971 – 6110 

E-mail: contador@saobentodosapucai.sp.gov.br 

www.saobentodosapucai.sp.gov.br 

 

 

 

EDITAL DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 
Em atendimento ao Art. 48, § único, da Lei 101, de 04 de Maio de 2000, e visando proporcionar 

a transparência da gestão fiscal, mediante a participação popular, a Prefeitura Municipal da 

Estância Climática de São Bento do Sapucaí, Estado de São Paulo, torna público que será 

realizada, a partir das 10h00min do dia 26 de fevereiro de 2.015, nas dependências do Paço 

Municipal, a AUDIÊNCIA PÚBLICA para a discussão das alterações do PPA, LDO e da LOA 

2015, convidando os interessados e a população do município.  

 

São Bento do Sapucaí, 23 de fevereiro de 2.015. 

 

 

 

Ildefonso Mendes Neto 
Prefeito Municipal 

 

 
 

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO  
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 03/2015 

 
Em atendimento ao Artigo 48, Parágrafo Único, da Lei Nº 101, de 04 de maio de 2000, e 

visando proporcionar a transparência da gestão fiscal, mediante incentivo à participação popular 
na discussão do Projeto de Lei do Executivo nº 03/15 e anotações necessárias na Lei do Plano 
Plurianual – PPA 2014/2017, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, a 
Câmara Municipal de Monteiro Lobato torna público que será realizada, a partir das 18hs do 
dia 02 de março de 2015, no Plenário da Câmara Municipal, a AUDIÊNCIA PÚBLICA, convidando 
os interessados e a população do município. 

 
Verª. Maria das Gracias de Siqueira Leiva   –  Presidente da Câmara 

Ver. Jarbas Luiz de Noronha Filho   – 1º Secretário 
 
 
 

 
 
 
 
 

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS 

FISCAIS DO MUNICÍPIO REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2014 

 

Em atendimento ao Artigo 9, Parágrafo 4º, da Lei Nº 101, de 04 de maio de 2000, a 
Câmara Municipal de Monteiro Lobato e a Comissão de Finanças e Orçamento desta 
Casa, torna público a convocação para que o Executivo Municipal demonstre e avalie o 
cumprimento das metas fiscais do Município referente ao Terceiro Quadrimestre de 2014, em 
AUDIÊNCIA PÚBLICA que será realizada, a partir das 18 horas do dia 02 de março de 2015, na 
Câmara Municipal, convidando os interessados e a população do município. 

 
Verª. Maria das Gracias de Siqueira Leiva   –  Presidente da Câmara 

Ver. Jarbas Luiz de Noronha Filho   – Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento 
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Com “Cidades-Mortas”, 
jovem escritor de Pinda 
se destaca no cenário 

literário nacional

A literatura de fantasia é 
um dos gêneros mais ad-
mirados no mundo e está 
em constante crescimento 
no Brasil. Hoje é possí-
vel ver autores nacionais 
dividindo espaço nas pra-
teleiras com nomes famo-
sos da literatura estran-
geira, como J.K. Rowling 
- de Harry Potter, Suzanne 
Collins – da trilogia Jogos 
Vorazes, e George R.R. 
Martin - autor das Crôni-
cas de Gelo e Fogo, etc. 
Outros autores ainda me-
nos conhecidos e em co-
meço de carreira lutam por 
espaço no concorrido ce-
nário literário. Entre eles 
está Dêner B. Lopes, escri-
tor de 19 anos e morador 
de Pindamonhangaba, que 
no último mês de setembro 
lançou “Cidades-Mortas” 
(Chiado, 2014). O livro 
se passa num Brasil fu-
turista chamado Lisarb e 
conta a história de Arthur 
Noah, um rapaz medroso 
e esquelético que teme ser 
escolhido para ser partici-
pantes de um dos maiores 
reality shows brutais do 
mundo: o Cidades-Mor-
tas. Programa em que a 
elite escolhe, por vota-
ção, 20 jovens para se-
rem perseguidos por sol-
dados-robôs do governo, 
programados para torturar 
até a morte qualquer hu-
mano à frente. “Escrever 
‘Cidades-Mortas’ foi real-
mente bom e rápido, es-
crevi em exatos 90 dias. 
Fiz uma história com uma 
narrativa bem simples, 
fácil de ler e, ao mesmo 

tempo, com uma trama en-
volvente”, explica Dêner, 
que se inspirou na trilogia 
Jogos Vorazes, no livro “O 
Concorrente” de Stephen 
King e em diversos fil-
mes de robôs. O livro foi 
lançado em novembro de 
2014 e, após alguns me-
ses, Dêner foi contratado 
pela editora portuguesa 
Chiado e em apenas um 
mês conseguiu se tornar o 
segundo livro mais vendi-
do entre os 500 títulos da 
editora. O interesse pela 
literatura surgiu em 2010, 
quando tinha 15 anos, e a 
partir daí só cresceu. “Um 
dia estava vendo um fil-
me baseado em um livro 
e resolvi pesquisar sobre a 
publicação e desde aí nun-
ca mais deixei de ler e es-
crever. A fantasia tem esse 
poder de nos transportar 
para nossos mais distantes 
sonhos; o inimaginável. 
Quando eu leio e escrevo 
fantasia, me sinto naque-
la história. Tudo ao redor 
desaparece”, relata. Para 
construir sua história, Dê-
ner diz que gastou muitas 
horas pesquisando e len-
do, para se encher de fon-
tes, além de dedicar outras 
muitas horas na escrita, 
desenvolvendo assim a 
criatividade, e essa é a 
dica que dá aos jovens que 
também tem interesse em 
se tornar escritores. Sobre 
o futuro, Dêner quer evo-
luir ainda mais como es-
critor e ajudar quem quer 
seguir o mesmo caminho, 
ele ministrará um curso 
literário na biblioteca de 

Pinda no mês de março. 
Além disso, publicará no 
primeiro semestre um con-
to de terror para a antolo-
gia “King Edgar Hotel” e 
para a antologia de con-
tos medievais “Além das 
Cruzadas”. Já o universo 
de “Cidades-Mortas” não 
se resumirá apenas a um 
livro. De acordo com o au-
tor, será uma série com o 
próximo volume previsto 
para 2016. “Cada livro se 
passará em uma nação di-
ferente e com personagens 
diferentes, mas no mesmo 
universo, mostrando as 
diferentes edições do pro-
grama em outros países”, 
explica. Recepção do livro
Voltado para o público 
juvenil, “Cidades-Mor-
tas” foi lançado em se-
tembro de 2014 e teve 
uma ótima aceitação. 
A obra tem 204 páginas, 
41 capítulos, é divida em 
5 partes e conta com pre-
fácio do autor Renato C. 
Nonato, de distopia “Ter-
ras Metálicas”. Na rede 
social Skoob, voltada para 
amantes da leitura, o livro 
foi avaliado por 17 pes-
soas e tem nota média de 
4.2 (de 5 estrelas). Vários 
sites e blogs conhecidos, 
como o Cabine Literá-
ria, também avaliaram a 
obra de forma positiva. 
Os interessados em ler 
“Cidades-Mortas” podem 
adquiri-lo pelo site da 
Chiado Editora e também 
diretamente com o autor 
pela sua página no face-
book.  O livro ainda não está 
nas livrarias brasileiras.

Taubaté divulga rota de fiscalização 
dos radares móveis nesta semana

Prefeitura de SJC remove famílias 
de área de risco no Rio Comprido

A Prefeitura de Taubaté 
divulga a relação de ruas 
fiscalizadas pelos radares 
móveis nesta semana. O 
objetivo da fiscalização é 
dar mais transparência e 
buscar a redução do núme-
ro de acidentes de trânsi-

A Prefeitura de São José 
dos Campos iniciou no 
sábado (21) uma opera-
ção para remover famílias 
que estão em área de risco 
no bairro Rio Comprido. 
As primeiras mudanças 
vão beneficiar moradores 
que já estão inseridos no 
programa habitacional do 
município. Duas famílias 
foram levadas para o Re-
sidencial Jaguari, na zona 
norte. Uma terceira já ha-
via sido retirada na última 
segunda-feira (16). Além 
das duas casas desocupa-
das neste sábado, outras 
quatro também foram de-
molidas. Os imóveis já 
estavam vazios. Além de 
zelar pela segurança dos 
moradores do bairro, as 

to na cidade. Veja a lista:
23/02 - Av. Assis Cha-
teaubriand, bair-
ro Independência;
24/02 - Av. Dom Pedro I, 
bairro Chácara Silvestre;
25/02 - Av. dos Bandeiran-
tes, bairro Campos Elíseos;

demolições têm o objetivo 
de evitar novas ocupações. 
Participaram da operação 
funcionários das secre-
tarias de Defesa do Ci-
dadão, Desenvolvimento 
Social, Habitação, Servi-
ços Municipais e Governo. 
“A ação foi tranquila, feita 
com o consentimento dos 
moradores, que assina-
ram um termo autorizan-
do a demolição das casas 
que ocupavam no bairro, 
e procedemos simultane-
amente com o transpor-
te dos pertences de cada 
um para os imóveis do 
programa habitacional”, 
disse o secretário de De-
fesa do Cidadão. Outras 
seis famílias também irão 
para o Residencial Jaguari 

26/02 - Av. Dr. Benedi-
to Elias de Souza, bair-
ro Jardim Ana Rosa 
(sentido centro/bairro);
27/02 - Av. Ernesto de 
Oliveira Filho, bair-
ro Bosque Flamboyant;
28/02 - Av. Fraternida-
de, bairro Parque Urupês;
01/03 - Av. Joaquim Fer-
reira da Silva, Parque Três 
Marias; Observações: Os 
locais de fiscalização es-
tão sujeitos a alterações 
sem aviso prévio. Cada 
via está sinalizada com a 
velocidade máxima per-
mitida, através das pla-
cas de regulamentação.

assim que a documenta-
ção contratual para mu-
dança estiver finalizada. 
Os moradores em área de 
risco têm prioridade no 
programa habitacional. 
O Residencial Colônia Pa-
raíso, na zona sul, vai re-
ceber outras 42 famílias do 
Rio Comprido. O conjunto 
está em fase final de cons-
trução. A Prefeitura ofere-
ceu auxílio-moradia para 
que esses moradores tam-
bém já possam deixar a 
área enquanto aguardam a 
conclusão da obra. O pla-
no de remoção da área foi 
acordado entre represen-
tantes da Prefeitura e mo-
radores, após uma reunião 
realizada no Paço Munici-
pal nesta sexta-feira (20).
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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

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. 

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

SERVIÇO MUNICIPAL DE 
TRANSPORTE COLETIVO DE 

NATIVIDADE DA SERRA

DIAS, HORÁRIOS E DESTINOS

SEGUNDA-FEIRA
05h45 Saída de Natividade da Serra com 
destino ao Bairro Alto.
08h30 Saída do Bairro Alto com destino 
a Natividade da Serra. Passa pelos bair-
ros Pachi, Pararaca, Pouso Altinho
14h45 Saída de Natividade da Serra re-
torna ao Bairro Alto
17h30 Saída do Bairro Alto com destino 
a Natividade da Serra

TERÇA-FEIRA
05h45 Saída de Natividade da Serra com 
destino ao Bairro da Vargem Grande.
08h00 Saída do Bairro Vargem Grande 
com destino a Natividade da Serra. Pas-
sa pelos bairros: Palmeiras, Lagoinha, 
Serra Azul, Laranjal.
14h45 Saída de Natividade da Serra re-
torna ao Bairro Vargem Grande

QUARTA-FEIRA
08h00 Saída do Bairro Vargem Grande 
com destino a Natividade da Serra. Pas-
sa pelos Bairros Palmeiras, Venda, Ri-
beirão e Gomes.
14h45 Saída de Natividade da Serra re-
torna ao Bairro Vargem Grande.
17h30 Saída do Bairro Vargem grande 
retorna para Natividade da Serra.

QUINTA-FEIRA
Atendimento semanal e alternado entre 
os Bairros, UMA VEZ POR MÊS SEN-
DO: (1ª semana) = Ribeirão Branco / (2ª 
semana) = Rodrigues Soares / (3ª sema-
na) = Paraitinga.

07h00 Saída de Natividade da Serra des-
tino aos Bairros
08h00 Saída do Bairro com destino Na-
tividade da Serra
14h45 retorna para o Bairro – 16:00 h 
retorno para Natividade da Serra.

SEXTA-FEIRA
05h45 Saída de Natividade da Serra com 
destino ao Bairro Pouso Alto.
08h00 Saída do Pouso Alto com destino 
a Natividade da Serra. Passa pelos bair-
ros Pararaca e Pouso Altinho
14h45 Saída de Natividade da Serra re-
torna ao Bairro Pouso Alto
17h30 Saída do Bairro Pouso Alto com 
destino a Natividade da Serra

OBSERVAÇÕES:  Em Natividade da 
Serra saída e chegada em frente ao mer-
cado municipal. Nos bairros saídas na 
região central. Considerando o ineditis-
mo do serviço e o Edital de concessão 
poderá haver alterações nos horários e 
destinos. Porém possíveis alterações se-
rão, previamente, informadas no site da 
Prefeitura Municipal e por informativos 
oficiais afixados em locais públicos.


