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MST muda de local em 
Pinda e se instala em 

área do Polo Apta

Nesta semana um grupo 
de famílias ligadas ao Mo-
vimento Sem Terra (MST) 
se instalou em uma área 
próxima à Via Dutra, em 
Pindamonhangaba. O ter-
reno é de propriedade da 
Agência Paulista de Tec-

nologia dos Agronegócios 
(Apta) e dista cerca de 1 
km da rodovia. O local é 
sede de um laboratório 
estadual voltado para de-
senvolvimento e pesquisas 
para a produção do agro-
negócios. São 45 famílias 

que deixaram o terreno 
onde estavam acampadas, 
ao lado da Faculdade de 
Tecnologia (Fatec), no 
bairro da Água Preta. Com 
a determinação judicial da 
reintegração de posse da 
área - de propriedade do 
Departamento de Águas 
e Energia Elétrica (Daee) 
- os acampados se trans-
feriram para outro local 
onde já estão agora ins-
talados.  Em nota, a Se-
cretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado 
de São Paulo, informou 
que já deu entrada com 
o pedido de reintegra-
ção de posse do terreno 
pertencente ao Polo Re-
gional Vale do Paraíba.

As representantes do Vale 
do Paraíba para a busca 
das 30 vagas do concur-
so Miss São Paulo foram 
conhecidas após seletiva 
realizada no último fim 
de semana em Ilhabela. 
As vencedoras foram: Ste-
phanie Proghlof (São José 
dos Campos), Simone Al-
varenga (Taubaté), Joana 
Rangel (Pindamonhanga-
ba), Isabela Mayer (São 
Bento do Sapucaí), Alexia 
Reis (Jacareí), Fernan-
da Sansevero (Cruzeiro), 
Thainá Ribeiro (Caragua-
tatuba), Giu Canteruccio 
(Ubatuba), e Denise Pra-

No próximo domingo 
(29), acontece em Pinda-
monhangaba a 1ª etapa da 
Corrida Push Race 2015. 
A competição será na Pra-
ça do Cruzeiro a partir das 
14h. A modalidade Push 
Race conquistou os skatis-
tas de todas as idades, por 
ser uma competição mais 
democrática, permitindo 
a participação de inician-
tes, amadores e profissio-
nais pelo fato de depen-
der mais da velocidade e 

Localizada aos pés da Ser-
ra Mantiqueira, em Pinda-
monhangaba, está um dos 
pontos turísticos mais co-
nhecidos da região. A Fa-
zenda Nova Gokula abriga 
a maior comunidade Hare 
Krishna da América La-
tina e atraí visitantes de 
todos os lugares do país e 
do mundo. A comunidade 
surgiu há 35 anos e per-
tence à Sociedade Interna-
cional para a Consciência 
de Krishna (ISKCON), 
abriga cerca de 80 pesso-
as que vivem e trabalham 

do (Ilhabela).  As novas 
misses foram eleitas após 
a avaliação de critérios 
como beleza facial, plás-
tica e elegância em tra-
jes de maiô e gala. No 
júri,havia integrantes da 
imprensa, Poderes Exe-
cutivo e Legislativo do 
Litoral Norte e modelos 
profissionais. Com os tí-
tulos, as nove meninas e 
seus respectivos municí-
pios batalham agora pelo 
desafio de compor as 30 
vagas do Miss São Paulo, 
a ser realizado em agosto 
na capital.  “Foram mais 
de 40 candidatas de bom 

não da habilidade. Outro 
ponto importante é que os 
skatistas precisam ter re-
sistência física, pois são 
2 quilômetros de extensão 
que devem ser percorridos 
o mais rápido possível e 
através de remadas. Serão 
6 categorias: Sprint Race 
Masculino, Feminino e 
Juvenil, 2km Race Mascu-
lino Open, 2km Race Fe-
minino Open e 2km Race 
Master. Haverá premiação 
para os três primeiros de 

para o desenvolvimento 
do local, sempre seguindo 
os preceitos da vida sim-
ples e pensamento eleva-
do a Deus, de acordo com 
a tradição Vedas. O local 
possui dois templos e re-
cebe mais de 10 mil pesso-
as por ano, entre turistas, 
estudantes e peregrinos 
com diversos objetivos. A 
certeza é que o visitante, 
por onde andar, escutará 
alguém entoando o conhe-
cido canto de manifesta-
ção de fé, repetido incan-
savelmente pelos devotos: 

nível, com características 
e personalidades diferen-
tes umas das outras, que 
proporcionaram ao evento 
revelar belas vencedoras. 
Vamos torcer para que 
avancem”, disse Willian 
Roggles, diretor-geral 
da WR Modelos e coor-
denador da Seletiva Re-
gional, analisou os resul-
tados com otimismo. A 
seletiva regional para o 
Miss São Paulo foi pro-
movida pela WR Mode-
los e Grupo Band Vale de 
Comunicação, com ves-
tidos oferecidos pela Jo-
sephine’s Noivas e Cia.

cada categoria. Esse ano 
serão realizadas 3 etapas. 
A primeira neste domin-
go (29), a segunda no dia 
21 de junho e a terceira 
no dia 8 de novembro. 
As inscrições podem ser 
feitas no dia da prova ou 
antecipadamente na loja 
Life Core, localizada na 
Travessa Marquês do Her-
val, 82, Centro. O valor é 
R$ 10. Mais informações 
pela página www.face-
book.com/lifecoreskate.

“Hare Krishna Hare Krish-
na, Krishna Krishna Hare 
Hare, Hare Rama Hare 
Rama, Rama Rama Hare 
Hare”. A Fazenda Nova 
Gokula funciona todos os 
dias da semana, de 4h30 
às 20h30, e está localizada 
na Estrada Jesus Antonio 
de Miranda s/n, Ribeirão 
Grande, Pindamonhanga-
ba. Informações: faleco-
nosco@novagokula.com.
br http://www.facebook.
com/fazendanovagokula 
h t t p : / / w w w . n o -
v a g o k u l a . c o m . b r /

Representantes da
região no Miss São 

Paulo são escolhidas

Corrida de skate 
“Push Race” em

Pindamonhangaba

Maior fazenda Hare Krishna 
da América Latina é local de 

paz e ponto turístico de
Pindamonhangaba
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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 Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Natividade e 
Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto das Le-
tras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. Rua Dep. 
César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Setembro, 
258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim Nogueira. 
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da cidade  (Es-
tação 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 comércio 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.

EXPEDIENTETeleférico de Campos dos 
Jordão ficará fechado por 

três meses para manutenção
A EFCJ (Estrada de Ferro 
Campos do Jordão) anun-
ciou que o teleférico de 
Campos do Jordão ficará 
paralisado pelo período 
de 3 meses para obras de 
manutenção preventiva. 
Serão feitas inspeção de 
estruturas, troca de cabos 
de sustentação, pintura, 

treinamento de operado-
res e produção de laudos 
técnicos. O equipamento 
deve voltar a funcionar 
no fim do mês de junho, 
no início da temporada 
de inverno de Campos 
do Jordão, quando o mo-
vimento de turistas au-
menta. O teleférico de 

Campos do Jordão é uma 
das principais atrações tu-
rísticas da cidade. Cons-
truído em 1970, possui 
74 cadeiras e faz um per-
curso de 560 metros. Re-
cebe mais de 900 pes-
soas por dia e em alta 
temporada, o número de 
usuário passa de 1.500.  
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Prefeirura de Caraguatatuba 
amplia horário de 

atendimento devido a 
epidemia de dengue 

Câmara de Tremembé abre 
inscrições para 

concurso público

Pinda abre Processo Seletivo 
de vagas para o Programa

Estação Juventude

A partir dessa semana, 
devido ao grande número 
de pacientes com suspei-
ta de Dengue que procu-
ram atendimento, o horá-
rio das Unidades Básicas 
de Saúde do Porto Novo, 
Pereque-Mirim e Morro 
do Algodão foi amplia-
do. As três unidades esta-
rão abertas das 7h às 19h. 

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 

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

Todas as demais per-
manecem com o aten-
dimento das 7h às 17h.
 A secretaria de Saú-
de informa que, até 
hoje,  foram registradas 
3.191 notificações de 
dengue em 2015. Destas, 
1.322 foram positivas, 
1.242 negativas e 627 
estão em investigação.

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.

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

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.

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.

O prefeito Marcelo Va-
queli esteve na Secretaria 
Estadual de Esportes, La-
zer e Juventude em São 
Paulo nesta semana para 
receber vários kits de ma-
teriais esportivos. O ma-
terial foi solicitado pelo 
prefeito de Tremembé, 
que enviou ofício ao se-
cretário Jean Madeira 
da Silva, titular da pasta 
no Estado de São Paulo. 
A solicitação de Marce-
lo Vaqueli recebeu apoio 
do Deputado Estadual 
Milton Vieira, que inter-
mediou junto a Secreta-
ria de Esportes e esteve 
presente nesse encontro.

“A Prefeitura de Tre-
membé oferece variadas 
modalidades esportivas 
e a troca dos materiais é 
necessária em função do 
desgaste destes itens. Os 
kits chegam em boa hora”,
disse o prefeito, agra-
decendo os envol-
vidos na conquista.
Os itens conquistados fo-
ram: 06 bolas de futsal, 
06 bolas de futebol de 
campo, 05 bolas de vo-
leibol, 05 bolas de han-
debol, 02 fardamentos 
completos de futebol de 
campo, 02 fardamentos 
completos de futsal, 01 
fardamento completo de 

voleibol, 01 fardamento 
completo de voleibol, 01 
fardamento completo de  
handebol, 02 fardamentos 
completos de basquete, 
06 troféus, 02 redes de 
voleibol, 02 redes de fute-
bol de campo, 02 redes de 
futsal, 45 coletes, 60 me-
dalhas, 01 jogo de malha.
Os materiais serão en-
viados ao Centro de 
Lazer do Trabalhador 
“João Batista do Nasci-
mento Lima”, a popular 
Quadra Coberta no Jar-
dim dos Eucaliptos 
para auxiliar e am-
pliar as atividades es-
portivas no município.

Tremembé recebe kits 
esportivos que  beneficiarão 

crianças adolescentes no 
município

A obra de construção da 
ciclovia na Avenida Gene-
ral G. da Fonseca que liga 
o Centro ao Padre Eterno 
está a todo vapor. Nesta se-
mana,  cerca de 950 m de 
ciclovia foram asfaltados.
A ciclovia terá aproxi-
madamente 2.500 metros 
de extensão, iniciando na 
lateral da Escola Maria 
Amélia do Patrocínio e 
terminando na Rua Costa 
Cabral, com um investi-
mento de R$ 260.500,49, 
recursos oriundos do 

tesouro do município.
Contando a exten-
são da ciclovia da  
Avenida Luiz G. das Ne-
ves, serão quase 4 km 
de trecho asfaltado, pro-
tegido por guias e sina-
lizado para atender mi-
lhares de ciclistas que se 
utilizam do trecho para 
lazer, locomoção e, prin-
cipalmente, trabalho.
Com as obras de cons-
trução de ciclovias, esses 
acessos se tornarão muito 
mais seguros e rápidos. 

“Nossa cidade é plana 
e com obras como esta 
queremos incentivar o 
meio de transporte mais 
barato, e ecológico que é 
a bicicleta. Além disso, 
é também um exercício 
que beneficia a boa for-
ma e prepara o corpo para 
se proteger de muitas do-
enças, principalmente 
coronárias e cardíacas. 
A ciclovia torna a prática 
do ciclismo uma ativida-
de segura”, salientou o 
prefeito Marcelo Vaqueli.

Obras da Ciclovia do Padre 
Eterno estão a todo vapor 

em Tremembé 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DA SERRA

RECEITAS SALDO A 
REALIZAR

RECEITAS 12.400.457,85

RECEITAS CORRENTES 11.724.457,85

RECEITA TRIBURÁRIA 636.633,65

RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 50,000,00

RECEITA PATRIMONIAL 16.878,36

TRANSF. CORRENTES 10.931.796,44

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 134.149,40

RECEITAS DE CAPITAL 676.000,00

ALIENAÇÕ DE BENS 50.000,00

TRANSF. CAPITAL 626.000,00

SUB-TIOTAL 12.400.457,85

DÉFICIT ( IV ) - 
TOTAL ( V ) = ( III + IV ) 12.400.457,85

C D E F G H I J
Dotação Inicial 

Anual
Créditos 

Adicionais/ 
Anulações

Dotação 
Atualizada Anual

Empenhado no 
Bimestre

empenhada até 
o Bimestre

Liquidada no 
Bimestre

Liquidada até 
Bimestre

Saldo a Liquidar

13.747.800,00 0,00 13.947.800,00 2.314.486,09 2.314.486,09 1.733.191,53 1.733.191,53 12.014.608,47

12.841.800,00 0,00 12.844.635,00 2.222.612,89 2.222.612,89 1.641.412,33 1.641.412,33 11.203.222,67

6.853.500,00 0,00 6.853.500,00 1.144.197,28 1.144.197,28 1.129.297,28 1.129.297,28 5.724.202,72

5.988.300,00 0,00 5.991.135,00 1.078.415,61 1.078.415,61 512.115,05 512.115,05 5.479.019,95

906.000,00 0,00 903.165,00 91.873,20 91.873,20 91.779,20 91.779,20 811.385,80

521.000,00 0,00 518.165,00 24.111,00 24.111,00 24.017,00 24.017,00 494.148,00

385.000,00 0,00 385.000,00 67.762,20 67.762,20 67.762,20 67.762,20 317.237,80

200.000,00 200.000,00 200.000,00

SUBTOTAL 13.747.800,00 0,00 13.947.800,00 2.314.486,09 2.314.486,09 1.733.191,53 1.733.191,53 12.214.608,47

SUPERAVIT 0,00 0,00 0,00 529.350,62 529.350,62 0,00

13.747.800,00 0,00 13.947.800,00 2.314.486,09 2.314.486,09 2.262.542,15 2.262.542,15 11.685.257,85

138.000,00 138.000,00 3.850,60 3.850,60

PESSOAL E ENCARGOS

DESPESAS

50.000,00

14.663.000,00 14.663.000,00 2.262.542,15

36.000,00

698.700,00

36.000,00

62.066,35

19.121,64

5.000,00 5.000,00

2.262.542,15

INVESTIMENTO

TOTAL ( XII ) = ( X + XI ) B30

B

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - B24

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 

14.663.000,00 14.663.000,00 2.262.542,15 2.262.542,15

62.066,35

19.121,64

50.000,00 0,00

13.987.000,00

14.663.000,00 14.663.000,00 2.262.542,15 2.262.542,15

676.000,00 676.000,00 0,00 0,00

0,00

2.262.542,15

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA REALIZADA NO BIMESTRE REALIZADAS ATÉ O 
BIMESTRE

13.109.300,00 13.109.300,00 2.177.503,56 2.177.503,56

698.700,00

DESPESAS DE CAPITAL - B22

                                                          BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -1º BIMESTRE DE 2015
LRF, art. 52,  alineas "a" e "b" do inciso I e  II , alíneas "a" e "b" do inciso II             PERÍODO DE REFERÊNCIA:1º BIMESTRE 

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES - B20

                                                       RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 

13.987.000,00 2.262.542,15

626.000,00 626.000,00 0,00 0,00


