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O nível do Sistema Canta-
reira teve seu 17º dia conse-
cutivo de aumento em suas 
represas. De acordo com a 
Companhia de Sanea-
mento Básico do estado 
de São Paulo – Sabesp-, 
o reservatório subiu para 
17,1% nesta segunda-fei-
ra (23), segundo boletim 
divulgado pela Sabesp. O 
sábado (21), foi o dia em 
que a região que alimen-
ta todo o sitema recebeu 
sua maior precipitação 

Entre os dias 26 e 29 
de abril, acontece em 
Taubaté o curso gratui-
to de Teatros de Sombras 
Contemporâneo, ministra-
do pelo diretor italiano Fa-
brizio Montecchi. O curso 
é oferecido em parceria 
da Prefeitura com a Cia. 
Quase Cinema. Fabrizio 
Montecchi é um diretor 
renomado no universo do 
teatro. É diretor artístico e 
coordena uma das maio-
res e mais estáveis com-
panhias de teatro de som-
bras do mundo. Participou 

Um acordo firmado entre 
os estados do Rio de Ja-
neiro, de Minas Gerais e 
São Paulo com permissão 
da Agência Nacional de 
Águas (ANA) vai garan-
tir o uso e a gestão com-
partilhada da Bacia do 
Rio Paraíba do Sul. Esse 
acordo, no entanto, só 
entrará em vigor após o 
final do período de es-
tiagem severa na Bacia 
do Paraíba do Sul. A par-
tir do acerto, as decisões 
precisarão ter a concor-
dância dos três estados 
após resolução conjunta 

pluviométrica, neste pe-
ríodo de recuperação do 
reservatório. O aumen-
to foi o maior desde que 
as chuvas no período 
fevereiro/março trou-
xe alívio ao sistema, 
o maior entre os 
seis reservatórios 
que abastecem ao Grande 
São Paulo. Pela nova me-
todologia usada pela Sa-
besp desde o dia 17 – que 
inclui as duas cotas do vo-
lume morto - a medição de 

da realização da maior 
parte dos espetáculos da 
companhia, tendo cola-
borado com diversas ins-
tituições ligadas à ópera 
e ao teatro. As inscrições 
acontecem apenas pela 
internet, no link: http://
www.ciaquasecinema.
com/#!fabrizio/chgz. A 
seleção dos interessados 
será feita mediante preen-
chimento de formulário 
disponível na página, onde 
serão analisados a carta 
de interesse e o currículo. 
Os selecionados serão in-

da ANA e toda e qual-
quer intervenção de uma 
das partes deverá estar de 
acordo com os órgãos res-
ponsáveis pela gestão dos 
recursos hídricos do Rio, 
de São Paulo e de Minas 
Gerais. A ANA infor-
mou que serão redefi-
nidas as condições de 
operação do sistema hi-
dráulico do Paraíba do Sul, 
que inclui os reservatórios 
Funil, Santa Branca, Parai-
buna e Jaguari. A viabili-
dade hidrológica da trans-
posição das águas da bacia 
para o Sistema Cantareira, 

hoje significa aumento de 
12,9% para 13,3%.  O esto-
que de água no Cantareira, 
segundo a Sabesp, é 160,1 
bilhões de litros de água. O 
aumento, porém, ainda não 
é suficiente para a recupe-
ração da primeira cota do 
volume morto. Pra conse-
guir isso, o Cantareira pre-
cisa receber mais 18,1%
 em seu volume atual, 
ou seja, atingir 29,2%, 
que representaria  0% 
de seu volume útil.

formados via e-mail e/ou 
telefone. A data prevista 
para a divulgação da lista 
de classificados é a partir 
do dia 05 de abril de 2015. 
O curso acontece de 26 a 
29 de abril, das 9 às 17h, 
no Teatro Metrópole e faz 
parte da programação do 
II FIS - Festival Interna-
cional de Teatro de Som-
bras que acontecerá no 
mês de abril, em Taubaté.  
Mais informações pelo 
site: www.ciaquaseci-
nema.com ou pelo te-
lefone 12 3621-6040.

em São Paulo, também 
foi referendada. De acor-
do com a Secretaria do 
Ambiente do Rio de Ja-
neiro, será necessário 
também que o limite mí-
nimo de vazão na eleva-
tória de Santa Cecília não 
seja abaixo de 190 me-
tros cúbicos por segundo. 
O acordo ainda vai 
ser submetido ao 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), responsável pela 
intermediação da busca 
de uma solução conjunta 
para definir o projeto de 
transposição das águas.

Cantareira vai a 17,1%, mas 
está longe de recuperar

primeira cota do volume útil

Taubaté oferece curso
gratuito de teatro de 
sombras com diretor 

italiano

Rio, São Paulo e
Minas fecham acordo 

de gestão
do Rio Paraíba do Sul

Escola da Moda em
Pinda abre inscrições

As atividades serão desen-
volvidas no centro comu-
nitário da Vila São Paulo e 
as inscrições vão até 10 de 
abril no Fundo Social de 
Solidariedade, localizado 
ao lado da antiga sede da 

Prefeitura.  Para participar 
da Escola da Moda é pre-
ciso ter no mínimo 16 anos 
de idade e ter concluído o 
Ensino Fundamental. É ne-
cessário levar cópia do RG 
e comprovante de endere-

ço para fazer a inscrição. 
O horário de atendimento 
é das 8h às 11h e das 13h 
às 16h. As aulas irão ocor-
rer duas vezes por semana, 
sendo uma às segundas e 
quartas e a outra às terças 
e quintas-feiras, com dura-
ção de duas horas. Ao todo 
são 40 horas e os alunos 
recebem certificados. A 
Escola da Moda é um pro-
jeto de qualificação profis-
sional do Fundo Social de 
Solidariedade do Estado 
de São Paulo, desenvol-
vido em parceria com os 
Fundos Sociais de cada 
município.  A inauguração 
da Escola da Moda de Pin-
da está prevista para o dia 
15 de abril, às 18 horas, 
e contará com a presen-
ça de autoridades, alunos, 
professora e convidados. 

Pinda abre Processo
Seletivo de vagas para o

Programa Estação Juventude
A Secretaria de Adminis-
tração da Prefeitura de 
Pindamonhangaba torna 
pública a abertura de ins-
crições do Processo Sele-
tivo para contratação por 

tempo determinado para o 
Programa Estação Juven-
tude. As  vagas são para 
Coordenador Adjunto de 
Políticas Públicas da Ju-
ventude e Assistente de 

Políticas Públicas da Ju-
ventude, respectivamen-
te  com salários de R$ 
2.626,37 e R$ 2.382,19. 
As instruções contidas 
no site 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

       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.

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

Aviso de Licitação
Processo nº 015/2015
Tomada de Preços nº 004/2015
Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras e serviços de 
engenharia, com fornecimento de material e mão de obra, para execução de obras 
de infraestrutura urbana: pavimentação com bloquetes, guias e sarjetas na Rua Jú-
lio Thomaz da Silva e Rua José Gregório dos Santos, no Bairro dos Pinheiros, 
neste município, objetivando a execução do ANEXO AO TERMO DE COMPRO-
MISSO Nº 798037/2013/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - PROCESSO Nº 
2578.1012112-70/2013, celebrado com a União Federal, por intermédio do Minis-
tério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, e o município de 
São Bento do Sapucaí, e condições estabelecidas no instrumento convocatório.
Entrega dos envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta de pre-
ços: até as 08h30min do dia 13 de Abril de 2015. 
Data de abertura do Envelope nº 1 - Documentação: Dia 13 de Abril de 2015 às 
09h00, em sessão pública, seguindo-se, após a abertura do Envelope nº 2 - Proposta, 
desde que ocorra desistência expressa de interposição de recursos, de acordo com o 
Art. 43, Inciso III, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
São Bento do Sapucaí, 23 de Março de 2015
Ildefonso Mendes Neto
Prefeito Municipal

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



página 3A GAzetA dos Municípios24 de Março de 2015

Pinda Rugby é vice no
1º Torneio Jungle de
Rugby 7’s, em SJC

Ave migratória de espécie 
rara é encontrada 

em floresta de Pinda

A equipe da Associação 
Desportiva Pinda Rugby 
Clube – ADPRC  “Leões 
do Vale”, de Pindamo-
nhangaba, participou no 
último final de semana de 
um torneio não federado. 
A competição foi organi-
zada pelo mais novo time 
de São José dos Campos, 
formado pelos estudantes 
da Faculdade de Tecnolo-
gia-Fatec. O torneio con-
tou com a participação de 
outras cinco agremiações. 
São elas: Mogi Rugby, 
Fatec de São José, Itaju-

Pássaro é característico da 
América do Norte e deve 
permanecer até final de 
abril na fazenda São Se-
bastião do Ribeirão Gran-
de, em Pindamonhangaba
Em Pindamonhangaba, 
uma ave rara foi localiza-
da na fazenda São Sebas-
tião do Ribeirão Grande, 
na Serra da Mantiqueira. 
O pássaro é de uma espé-
cie migratória proveniente 
da América do Norte de 
onde migra para a Améri-
ca do Sul durante o verão, 
podendo chegar até à Ar-
gentina. Conhecida como 

bá Rugby (Minas Gerais), 
Taubaté Rugby, e o time do 
Pinda Rugby. A equipe mi-
neira foi a vencedora, en-
quanto os rugbiers de Pin-
daficaram em 2º lugar. O 
Rugby 7’s dura em média 
14 minutos, com dois tem-
pos de 7 minutos, e ape-
nas 7 jogadores para cada 
equipe. É comum torneios 
acontecerem em questões 
de um ou dois dias. Foram 
quatro partidas disputadas 
pelos Leões do Vale, em 
confrontos ocorridos todos 
no sábado. Foram três vi-

Piui-boreal, a ave mede 
entre 22 e 25 cm, e foi des-
coberta pela bióloga Ága-
tha Coquetti, voluntária da 
ASM-NG (Área de Soltura 
e Monitoramento de Nova 
Gokula). De acordo com a 
bióloga, essa espécie esco-
lhe uma árvore e a utiliza 
como um poleiro fixo, ou 
seja, sempre que retorna 
para a América do Sul o 
pássaro habita o mesmo 
lugar. “É impressionante 
a fidelidade dessa espé-
cie com determinada área 
para migrar uma distância 
tão elevada e, ainda as-

tórias e uma derrota para o 
Pinda Rugby que terminou 
em 2º lugar do torneio. A 
partir do início da semana, 
o time de Pindamonhan-
gaba se prepara para en-
frentar o Pirituba Rugby, 
de São Paulo. O confron-
to será no dia 18 de abril 
em jogo-teste de Rugby 
XV, que será realizado em 
Pindamonhangaba, em lo-
cal ainda não definido. Os 
interessados em treinar ou 
colaborar de alguma forma 
o time pode entrar em con-
tato com a página do clube 
no facebook Pinda Rugby 
(Oficial) ou comparecer 
aos treinos que aconte-
cem no Centro Esporti-
vo “José Eli de Miranda” 
(Zito), em Moreira César, 
de terça e quinta, às 19hs.
 Classificação:
1° Itajuba-MG
2º Pinda Rugby
3° Fatec São 
José dos Campos
4° Taubaté Rugby
5° Mogi das Cruzes

sim, honrar o mesmo ter-
ritório”, ressalta a bióloga.
Há apenas dois registros 
fotográficos da espécie 
em todo o Estado, um em 
Pindamonhangaba e outro 
Tapiraí. Também foi avis-
tada uma ave da espécie 
também em Ubatuba, no 
litoral paulista. “O Piui
-boreal pode aparecer em 
áreas semiabertas, cida-
des e bordas de florestas 
montanhosas. A região 
em que o pássaro foi en-
contrado é composta por 
árvores altas, esparsas e 
secas”, explica Ágatha.
A área em Pindamonhan-
gaba é de alto valor de 
conservação, e pertence 
à indústria Fibria. Para 
a coordenadora de Meio 
Ambiente Florestal da 
Fibria, Onara Oliveira, a 
presença da ave reflete o 
manejo sustentável rea-
lizado pela empresa. “As 
aves são consideradas in-
dicadoras fiéis do efeito 
produzido pelas atividades 
florestais junto à fauna.”

Detran faz alerta sobre o
emplacamento de veículos 

em todo o Estado
Motorista deve realizar o 
serviço somente nas uni-
dades de trânsito ou nas 
empresas credenciadas. As 
taxas são pagas exclusi-
vamente na rede bancária 
O Departamento Estadual 
de Trânsito de São Paulo 
(Detran.SP) alerta os con-
dutores em relação ao em-
placamento dos veículos. 
O serviço deve ser realiza-
do somente nas unidades 
de trânsito ou nos postos 
de lacração autorizados, 
indicados e credenciados 
pela autarquia. De acordo 
com o Código Brasileiro 
de Trânsito (CTB), condu-
zir o veículo com o lacre, a 
inscrição do chassi, o selo, 
a placa ou qualquer outro 
elemento de identifica-
ção violado ou falsificado 
acarreta infração gravíssi-
ma, multa (R$ 191,54 e 7 
pontos), apreensão (de 1 
a 10 dias) e remoção do 
veículo. Portar no veículo 
placas de identificação em 
desacordo com as especi-
ficações e modelos esta-
belecidos pelo Conselho 
Nacional de Trânsito po-
derá gerar ainda infração 
média, multa (R$ 85,13 e 
4 pontos), retenção do ve-
ículo para regularização e 
apreensão das placas irre-
gulares. As taxas oficiais 
do emplacamento são as 

mesmas em todo o Esta-
do: R$ 88,40 para motos 
e R$ 106,40 para carros, 
ônibus e caminhões, direto 
nas unidades do Detran.SP 
e empresas credenciadas. 
Para quem opta por fazer o 
serviço por meio das con-
cessionárias de veículos, 
os custos são R$ 150,81 
para motos e R$ 164,18 
para carros, ônibus e ca-
minhões. A taxa dá direito 
a um par de placas e deve 
ser paga nos bancos cre-
denciados. Não há qual-
quer pagamento adicional 
a nenhum prestador de ser-
viço do Detran.SP. “Nosso 
papel é alertar os motoris-
tas sobre possíveis servi-
ços ilegais oferecidos no 
emplacamento dos veícu-
los. Todos precisam con-
tribuir para a segurança 
viária denunciando irregu-
laridades”, destaca o dire-
tor-presidente do Detran.
SP, Daniel Annenberg. 
Qualquer suspeita sobre o 
serviço de emplacamento 
realizado por intermedi-
ários clandestinos ou so-
bre a cobrança de valores 
indevidos para confecção 
de placas fora dos padrões 
exigidos na legislação fe-
deral deve ser denunciada 
à Ouvidoria do Detran.SP 
(acesso pelo portal www.
detran.sp.gov.br, na área 

Atendimento). Crime - 
Para o indivíduo que adul-
terar ou remarcar número 
de chassi ou qualquer sinal 
identificador de veículo 
automotor, de seu compo-
nente ou equipamento, o 
Código Penal estabelece 
uma pena de reclusão de 
três a seis anos e multa. 
Se o agente comete o cri-
me no exercício da função 
pública ou em razão dela, 
a pena é aumentada de um 
terço. Incorre nas mesmas 
penas o funcionário pú-
blico que contribui para o 
licenciamento ou registro 
do veículo remarcado ou 
adulterado, fornecendo in-
devidamente material ou 
informação oficial. For-
mato mais seguro de pla-
cas - Desde agosto do ano 
passado, os veículos em-
placados no Estado de São 
Paulo passaram a ter la-
cres plásticos rastreáveis, 
com numeração única de 
série formada por nove 
dígitos gravada a laser.
Os dados dos lacres e 
a numeração do códi-
go de barras das placas 
estão inseridos em sis-
tema informatizado do 
Detran.SP, o que re-
duz a possibilidade de 
adulteração e aumen-
ta a segurança na iden-
tificação dos veículos.

Johnson & Johnson
participa pela 8ª vez
da Hora do Planeta

O que você acharia de fi-
car no escuro por uma 
hora para mostrar sua 
preocupação em relação 
ao aquecimento global? 
É exatamente essa a pro-
posta da Hora do Planeta, 
um ato simbólico que está 
em sua 9ª edição, promo-
vida mundialmente pela 
Rede WWF, organização 
de conservação global. 
Durante a Hora do Plane-
ta, a Johnson & Johnson 
desligará seus letreiros lu-
minosos e também a luz da 
caixa d’água. A intenção é 
chamar a atenção de quem 
passará pela Via Dutra e 
está acostumado a ver a lo-
gomarca da empresa sem-
pre bem iluminada. Aliás, 
todos estão convidados a 
apagarem suas luzes em 

28 de março, das 20h30 
às 21h30 (horário do Bra-
sil). A ideia é que não só 
a população, mas também 
governos e empresas par-
ticipem da mobilização 
mundial e lutem a favor 
do meio ambiente. “Todos 
nós devemos nos preocu-
par com o meio ambiente. 
O futuro do nosso planeta 
é o legado que deixaremos 
às próximas gerações, em 
função das ações que pra-
ticamos hoje. A Hora do 
Planeta é uma ação que 
simboliza e alerta o quan-
to esta preocupação deve 
cada vez mais se fortalecer 
com ações de preservação 
de recursos, que permitam 
que a humanidade conti-
nue seu processo de evo-
lução em harmonia com 

o meio ambiente e o Pla-
neta”, diz Alex Gomes,-
Gerente de Facilities da 
Johnson & Johnson. Mais 
sobre a Hora do Planeta
Segundo a organização, a 
Hora do Planeta acontece 
anualmente no último sá-
bado de março em razão 
dos equinócios da prima-
vera e outono no hemis-
fério norte e sul, respec-
tivamente, o que permite 
pôr do sol coincidente em 
ambos os hemisférios, ga-
rantindo assim o maior 
impacto visual para luzes 
apagadas durante o evento. 
A primeira edição aconte-
ceu em 2007. Nesta data, 
apenas a cidade de Sidnei, 
na Austrália, participou. 
Apesar disso, mais de 2,2 
milhões de pessoas e duas 
mil empresas apagaram 
suas luzes por uma hora. 
A Hora do Planeta 2013 
ocorreu em mais de sete 
mil cidades em 153 países 
e territórios em todos os 
sete continentes. Centenas 
de milhões de pessoas dei-
xaram suas luzes apagadas 
por uma hora, e a cam-
panha experimentou seu 
maior crescimento desde 
2009. Já em 2014, foram 
mais de 147 países parti-
cipantes. Para este ano, só 
no Brasil, já são 122 ci-
dades confirmadas, entre 
elas, São José dos Campos.
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Aviso de Licitação 
2º Batalhão de Engenharia

de Combate

Câmara de Tremembé abre 
inscrições para 

concurso público

EDP beneficia mais de 
123 mil consumidores com projetos 

de eficiência energética

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 

Em 2014, empresa in-
vestiu cerca de 21,3 mi-
lhões em programas de 
conscientização do con-
sumo de energia e de 
melhorias nas instala-
ções elétricas residenciais
 A EDP, empresa que atua 
na comercialização, ge-
ração e distribuição de 
energia elétrica no Brasil,
beneficiou mais de 123 mil 
consumidores em 2014 
com seus projetos de efici-
ência energética. Durante 
o ano, a companhia inves-
tiu cerca de R$ 21 milhões 
e pôs em execução um 
amplo e diversificado pro-
grama de conscientização 
da população. As ações 
atingiram desde usuários 
em grandes cidades até 
comunidades remotas, 
passando por uma das 

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.

mais bem-sucedidas ativi-
dades do setor dirigidas a 
professores e estudantes.
 Os programas de eficiência 
energética da EDP ajudam 
a combater o desperdício e,
ao mesmo tempo, en-
sinam a utilizar a rede 
elétrica de maneira se-
gura e responsável. Me-
lhorias de processos,
mudanças de hábitos de 
consumo e adoção de 
aparelhos com tecno-
logias mais modernas 
resultam em mais qua-
lidade nas instalações elé-
tricas para o consumidor,
que ainda é favorecido 
com economia de ener-
gia. Para a empresa,
uma das vantagens obti-
das é a redução de con-
sumo nos horários de 
ponta, o que alivia o sis-

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.

tema de distribuição.
 Em 2014, os quatro prin-
cipais projetos da EDP 
produziram resultados im-
pressionantes. O Boa Ener-
gia na Comunidade atin-
giu mais de 15 mil clientes 
nas áreas de concessão da 
distribuidora de energia 
elétrica do Grupo EDP 
em São Paulo. Ao comba-
ter ligações clandestinas e 
atuar na conscientização 
e mobilização da popula-
ção, o programa regulari-
zou instalações elétricas 
em residências e pequenos 
comércios. Foram mais de 
R$ 6 milhões investidos 
entre reformas internas e a 
substituição de geladeiras 
e lâmpadas, sem gerar cus-
to para os usuários e com 
foco no atendimento à po-
pulação de baixa renda.

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 
judicial, a saída temporá-
ria de Páscoa terminou na 
última semana com 145 
detentos não retornando 
as penitenciárias do Vale 
do Paraíba. A informa-
ção 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.


