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A GAzetA dos Municípios

A equipe de Handebol 
de Taubaté, representa-
da pelo TCC/Unitau/Fe-
comerciários sagrou-se 
neste domingo tricam-
peã do Pan-Americano 
Masculino de Clubes de 
Handebol. A conquista do 
veio com uma difícil vi-
tória de 26 a 20 (14 a 10 
no primeiro tempo), em 
uma final brasileira con-
tra o Pinheiros. O con-
fronto foi realizado no 
ginásio da Emecal, em 

Começou nesta semana as 
inscrições para o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem), exclusivamente 
pela internet. Neste ano, 
para fazer a inscrição, o 
participante deverá ter um 
e-mail próprio. O sistema 
não aceitará a inscrição de 
mais de um participante 

Taubaté. Frente a frente 
mais uma vez em um final,  
Taubaté e Pinheiros brin-
daram o público presente 
com uma decisão entre 
duas equipes bastante téc-
nicas, onde a vitória de-
pendia de detalhes. E foi 
assim durante todo o jogo, 
com muito equilíbrio, que 
os atletas taubateanos sou-
beram aproveita as chances 
para copnquistar mais uma 
vez o título continental.
 Na terceira colocação ficou 

com o mesmo endereço 
eletrônico. a expectativa 
do Ministério da Educa-
ção (MEC) é que mais 
de 9 milhões de pessoas 
se candidatem aos testes. 
Os interessados podem se 
inscrever a partir das 10h, 
no horário de Brasília, até 
as 23h59, do dia 5 de ju-

a equipe do River Plate, da 
Argentina, que passou pelo 
Luterano (Chile) por 35 
a 27. Em quarto ficou o 
Villa Ballester, também 
da Argentina, enquanto 
so chilenos terminaram 
a competição em quinto. 
Com essa conquis-
ta, o time do Vale ga-
rante sua presença na 
Super Globe, campeo-
nato Mundial de Clu-
bes Masculino que será 
realizado no Qatar. 

nho.  As provas serão apli-
cadas nos dias 24 e 25 de 
outubro em mais de 1,7 
mil municípios em todo o 
país. O exame custará R$ 
63, que deverão ser pagos 
até o dia 10 de junho.  Não 
há restrição de idade nem 
o ano do término do cur-
so, basta que o interessado 
faça sua inscrição na pá-
gina eletrônica do Enem.  
Estudantes que não ter-
minarão o ensino médio 
este ano podem participar 
como treineiros, ou seja, 
o resultado não poderá ser 
usado para participar de 
programas de acesso ao 
ensino superior. O Exa-
me Nacional do Ensino 
Médio (Enem) foi criado 
para avaliar os alunos que 
estão concluindo o ensino 
médio ou que já o conclu-
íram em anos anteriores.

Taubaté é tricampeã do 
Pan-Americano

Masculino de Clubes
de Handebol

Inscrições para o Enem 
começam nesta semana

Mais 341vagas de em-
prego estão em ofer-
tas nesta semana no 
Vale do Paraíba, segundo 
informa o programa Em-
prega São Paulo/Mais Em-
prego. São postos de traba-
lho divididas entre as áreas 
de construção civil (15 va-
gas), comércio (69), e ser-

viços (243), entre outras. O 
interessado à uma das va-
gas precisa acessar o site: 
www.empregasaopau-
lo.sp.gov.br, onde deve 
criar login,senha e infor-
mar os dados solicitados. 
Outra opção é compare-
cer a um Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 

(PAT) com RG, CPF, PIS 
e Carteira de Trabalho. 
Também oemprega-
dor interessado deve fa-
zer o cadastramento por 
meio do site do Emprega 
São Paulo ou PAT. Para 
disponibilizar vagas atra-
vés do sistema, é neces-
sária a apresentação do 
CNPJ da empresa, razão 
social, endereço e o nome 
do solicitante. O progra-
ma EmpregaSP / Mais 
Emprego é uma agência 
de empregos pública e 
gratuita gerenciada pela 
Secretaria do Emprego 
e Relações do Trabalho 
(SERT), em parceria com 
o Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE). O sis-
tema conta com um ban-
co de 3,5 milhões de 
currículos cadastrados.

Programa Mais Emprego 
oferece 341 oportunidades 

para o Vale

A campanha de vacinação 
contra a gripe foi prorro-
gada até o dia 5 de junho 
em todo o país. A mudança 
foi anunciada pelo Minis-
tério da Saúde data inicial-
mente prevista para o en-
cerramento da campanha. 
Até o momento, 46,2% do 
público-alvo foram imuni-
zados. A prorrogação tem 
como meta alcançar o ín-
dice de 80% de imuniza-
ção. O último balanço do 
ministério indica que, en-
tre os grupos prioritários, 
as puérperas (mulheres no 
período até 45 dias após o 
parto) registram, até o mo-
mento, a maior cobertura 
(62,5%), seguidas pelos 
idosos (52%), pelas crian-
ças com idade a partir de 6 
meses a menores de 5 anos 

(45,1%); pelas gestantes 
(42,3%) e pelos trabalha-
dores da saúde (39,5%). 
Entre os indígenas, a va-
cinação atingiu 35,1%. 
“Como a vacinação desse 
grupo é feita em áreas re-
motas, a atualização dos 
dados segue outra dinâ-
mica”, informou o minis-
tério. Além disso, foram 
aplicadas 3,5 milhões de 
doses em pessoas com al-
gum tipo de doença grave, 
presos e em trabalhadores 
do sistema prisional. A va-
cina protege contra os três 
subtipos do vírus da gripe 
determinados pela Organi-
zação Mundial de Saúde 
para este ano – A (H1N1), 
A (H3N2) e Influenza B. 
O período de maior circu-
lação da gripe no Hemisfé-

rio Sul vai do final de maio 
a agosto. Após a aplica-
ção, o corpo leva de duas 
a três semanas para gerar 
a proteção contra a gripe. 
Para receber a dose, é pre-
ciso levar o cartão de va-
cinação e um documento 
de identificação. Pessoas 
com doenças crônicas ou 
com outras condições clí-
nicas especiais precisam 
apresentar uma prescrição 
médica, explicando o mo-
tivo da indicação da vaci-
na. Pacientes cadastrados 
em programas de controle 
das doenças crônicas do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) devem se dirigir 
aos postos em que estão 
registrados a fim de rece-
ber a dose, sem necessida-
de de prescrição médica.

Governo prorroga vacinação 
contra a gripe até 5 de junho 

em todo o país
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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

A Prefeitura Municipal de 
Tremembé através da Se-
cretaria de Saúde realiza 
no próximo dia 30 de maio 
a 3ª Conferência Munici-
pal de Saúde, evento que 
tem como finalidade a 
integração dos usuários, 
profissionais e gestores 
da área de saúde, visan-
do a discussão de ideias, 
propostas e diretrizes para 
a saúde pública de nos-
sa cidade. Sua realização 
atende o disposto na Lei 
8.142/90, Decreto Presi-
dencial Nº. 14 de 15 de 
Dezembro de 2014 e De-
creto Estadual Nº. 61.129 
de 23 de fevereiro de 2015, 
as quais visam a promoção 
de um espaço de reflexão 
com a sociedade sobre o 
tema proposto e seu eixo 
norteador, assim possibi-
litando uma maior quali-
dade do serviço de saúde 
oferecido aos munícipes.
Nesta 3ª Conferência o 
tema será “Saúde Pú-
blica de qualidade para 
cuidar bem das pessoas: 
Direito do Povo Brasi-
leiro”. O evento será re-
alizado das 8h00min às 
17h00min, na Escola Mu-
nicipal Ernani Giannico, 

localizada na Rua Antô-
nio Lourenço Xavier, S/N, 
Centro, Tremembé/SP.
P R O G R A M A Ç Ã O
7h30 – Credencia-
mento dos Delegados
8h00 – Abertura Oficial
8h10 – Apresentação do 
Coral Estrela de Tremem-
bé, do Centro de Convi-
vência da Terceira Idade.
8h15 – Leitura do Re-
gimento Interno da 3ª 
Conferencia Municipal.
8h30 – Palestra de Aber-
tura – Tema: “Saúde Pú-
blica de qualidade para 
cuidar bem das pessoas: 
Direito do Povo Brasilei-
ro” – Palestrante Senho-
ra Meire Cristina Vieira 
Nunes Rosa Guillarducci, 
Superintendente do Cen-
tro de Reabilitação das 
Deficiências da Visão – 
Provisão de São José dos 
Campos, apoiadora do 
Conselho de Secretários 
de Saúde do Estado de São 
Paulo, do Conselho Esta-
dual de Saúde do Estado 
de São Paulo  e da Fede-
ração das Santas Casas 
e Hospitais Beneficentes 
do Estado de São Paulo.
9h30 – Coffee Break
10h00 – Apresentação do 

Grupo de Dança Cigana 
da Professora Márcia Syl-
vas – Alunas do Centro de 
Convivência da 3ª Idade do 
Município de Tremembé.
10h20 – Palestra “Gestão 
de Qualidade – Visão do 
Gestor de Saúde frente às 
dificuldades que se apre-
sentam: Relatório de Ges-
tão da Secretaria de Saúde 
do Município de Tremem-
bé 2013-2014” – Pales-
trante Senhor Dr. José 
Marcio Araujo Guimarães 
– Advogado e Secretário 
de Saúde de Tremembé.
12h00 – Interva-
lo para almoço.
13h30 – Plenárias Te-
máticas: os participantes 
estarão em reflexão do 
temário proposto, elabo-
rando as propostas que 
serão enviadas as etapas 
seguintes da 15ª Confe-
rencia Nacional de Saúde.
15h00 – Intervalo 
para o Coffee Break
15h30 – Plenária de apre-
sentação das propostas.
16h00 – Eleição dos De-
legados para as Etapas 
seguintes da 15ª Confe-
rencia Nacional de Saúde.
17h00 – Encerra-
mento do Evento.

Prefeitura de Tremembé 
realiza 3ª Conferência 
Municipal de SaúdeCuriosidades

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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CONVOCAÇÃO
 
A ACADEMIA VALEPARAIBANA DE LETRAS E ARTES vem convocar os 
senhores acadêmicos abaixo relacionados para que entrem, no prazo máximo de 
vinte dias, em contato com a entidade para tratar de assuntos de seus interesses:
01. Rodrigo Nunes Godoy;
02. Meire Adriane de Oliveira Nunes;
03. Quintino Brotero de Assis Neto;
04. Luiz Antônio de Oliveira Salles;
05. Ederson Flávio Ribeiro;
06. Andréa Rodrigues Vértera;
07. Elisabete Nogueira da Silva Guimarães;
08. Terezinha Garcia Bevilacqua;
09. Luciana Flores Peixoto;
10. Silvia Simões;
11. Claudete de Jesus Assumpção;
12. Moises Gomes da Silva;
13. Rodney da Silva Amador;
14. Paulo Fernando de Castro;
15. Magnólia Oliveira Fontes de Lima;
16. Deise de Paula Monteiro.

 
Taubaté, 25 de maio de 2015

APARECIDO CUSTÓDIO (CID MAOMÉ)
Presidente da AVLA

Semana Mundial do Brincar: é possível, sim, aprender brincando!

Quando se trata de criança a imaginação e a diversão não têm limites, especialmente quando são 
oferecidas oportunidades para o seu desenvolvimento sadio, criando oportunidades para o essencial 
aprendizado na infância. Assim, despertar o interesse para o assunto é fundamental, em particular 
nos dias de hoje, quando as crianças têm cada vez menos locais apropriados e tempo para as ativi-
dades lúdicas. 

A Legião da Boa Vontade (LBV), em apoio à iniciativa da Aliança Pela Infância, movimento mun-
dial que atua facilitando a reflexão e a ação das pessoas que se preocupam com a primeira fase da 
vida, promove de 24 a 30 de maio em suas escolas e Centros Comunitários de Assistência Social 
em todo o Brasil a Semana Mundial do Brincar. O objetivo é evidenciar a importância do lúdico, 
sensibilizando a consciência e o respeito sobre o tema compartilhado com crianças, jovens, adultos 
e idosos, a partir de brincadeiras, oficinas e atividades livres com brinquedos. Além disso, durante os 
sete dias, serão feitas rodas de conversas, palestras e mobilizações com as famílias para incentivar a 
reflexão sobre o brincar na infância.

Vale a pena ressaltar que, ao longo do ano, a LBV realiza atividades que visam o protagonismo 
infantojuvenil e destacam os valores espirituais, éticos e ecumênicos necessários para a formação 
do cidadão integrado ao bem tendo em vista que preservar a infância é zelar por um futuro digno e 
melhor para todos.
 
Anote o endereço: 
Local: Centro Comunitário de Assistência Social da LBV – Avenida Manoel Vieira, 4.219 – Resi-
dencial União – São José dos Campos. 
Data: 30 de maio 
Horário: às 9 horas
Informações: www.lbv.org

CONVITE
AUDIÊNCIA PÚBLICA

RREO 1º e 2º Bim /2015 e RGF 1º Quadrim /2015

A Prefeitura do Município de São Luiz do Paraitinga convida a todos os munícipes a participarem de 
Audiência Publica a ser realizada na Câmara Municipal, na Praça Cel. Teodoro Coelho, nº 37, no dia 
27 de maio de 2015, iniciando às 15h. Serão apresentados os Relatórios da Execução Orçamentária 
ref. 1º e 2º Bimestres de 2015 e da Gestão Fiscal ref. ao 1º Quadrimestre de 2015.

PREGÃO PRESENCIAL 06/2015 AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL A pregoeira Deise Ma-
ria Cantinho Montes, designada pela Portaria 119/2014, torna público, a todas as empresas interes-
sadas em participar do referido certame, a retificação do Edital do Pregão Presencial 10/2015, para 
aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis, com entrega parcelada, pelo período de 
12 meses,  com a alteração do número do certame, passando a constar Pregão Presencial nº 06/2015, 
e alterar a data de realização do mesmo para  o dia 10 de junho de 2015, às 14:00 horas. Protocolo 
dos envelopes até 10 de junho de 2015, às 11:00 horas. Os interessados poderão retirar o edital 
completo, na sede da Prefeitura Municipal, na Av. XV de novembro, 829, Centro – Fone: (12) 3676-
1600. O Edital poderá ainda ser solicitado no seguinte e-mail: licitação@redencaodaserra.sp.gov.br 
e estará disponível no site: www.redencaodaserra.sp.gov.br.Ricardo Evangelista Lobato – Prefeito 
Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL 08/2015 AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL O Município de Reden-
ção da Serra, torna público, a todas as empresas interessadas em participar do referido certame, a 
abertura de Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 08/2015, para aquisição de veículos 0 Km 
diversos, conforme especificações constantes do edital, com entrega única. Protocolo dos envelopes 
até 08 de junho de 2015, às 11:00 horas. A Abertura dos mesmos está designada para 14:00 horas da 
mesma data. Os interessados poderão retirar o edital completo, na sede da Prefeitura Municipal, na 
Av. XV de novembro, 829, Centro – Fone: (12) 3676-1600. O Edital poderá ainda ser solicitado no 
seguinte e-mail: licitacao@redencaodaserra.sp.gov.br e estará disponível no site: www.redencaoda-
serra.sp.gov.br.’Ricardo Evangelista Lobato – Prefeito Municipal.

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro 
Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000 | Tel: (12) 3676-1600

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA

DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do Paraitinga/SP.

A programação mensal 
do PAE (Posto de Atendi-
mento ao Empreendedor) 
de Jacareí trará em maio 
uma novidade, a presença 
da Loja Modelo do Se-
brae, nos dias 28 e 29. A 
programação traz antes, no 
dia 26, a palestra “O Futu-
ro do Comércio” que será 
ministrada na Secretaria 
de Educação, das 19hs às 
21hs. Pela primeira vez 
na cidade, uma carreta da 
Loja Modelo do Sebraer 
estará instalada no Pátio 
dos Trilhos, centro de Ja-
careí. No local, os empre-
sários poderão conhecer 
os principais conceitos e 
tendências do varejo. A 
programação conta com o 
apoio da Prefeitura e com 
ela, o candidato a empre-

endedor ou empresário já 
em atividade terá a opor-
tunidade de conhecer as 
iniciativas e dicas para o 
setor.  A iniciativa também 
contará com a presença dos 
técnicos do Sebrae Móvel 
e o Pátio do Empreende-
dor que estarão orientando 
os empresários durante os 
dois dias. Os interessados 
poderão obter informa-
ções sobre temas ligados à 
gestão de negócios, como 
administração, finanças, 
marketing, recursos huma-
nos e legislação. Nos dois 
dias, a equipe da Secreta-
ria de Desenvolvimento 
Econômico e os agentes 
de desenvolvimento farão 
atendimentos sobre regu-
larização e formalização 
de empresas, além de ofe-

recer serviço de consulta e 
impressão de boleto para 
pagamento de imposto 
para os MEIs (Microem-
preendedores Individu-
ais). A Loja Modelo é uma 
carreta que apresentará os 
principais conceitos e ten-
dências do varejo, com a 
missão de ensinar o lojista 
a organizar e deixar o pon-
to de venda mais atraente. 
No local, será possível ver 
a disposição de roupas e 
acessórios, organização de 
produtos, iluminação ideal 
para valorizar as mercado-
rias e conceitos do visual 
merchandising. Inscri-
ções para as atividades e 
mais informações podem 
ser obtidas no PAE Jaca-
reí. Tel.(12) 3952-7362. 
pae.jacarei@gmail.com

Jacareí recebe Loja Modelo do Sebrae-SP

Neste domingo, o nível 
dos reservatórios do Sis-
tema Cantareira registra-
ram queda em 0,1 ponto 
percentual no volume de 
suas represas, atingindo 
19,6% de sua capacidade. 
A redução ocorre após 8 
dias consecutivos de es-
tabilidade e foi revelada 
pela medição da Compa-
nhia de Saneamento Bási-
co do Estado de São Paulo 
(Sabesp). No último sá-
bado o sistema registrava 

19,7%. De acordo com a 
Sabesp, a chuva acumu-
lada durante este mês nos 
reservatórios do sistema 
ficou em 45,4 milíme-
tros (mm), volume abaixo 
do histórico para maio, 
que é 78,2 mm. Ontem, a 
pluviometria observada 
no Cantareira foi apenas 
0,2 mm. Nas demais re-
presas que abastecem a 
região metropolitana, o 
Sistema Rio Claro foi o 
único a registrar aumento, 

passando de 56,8% ontem 
para 56,9% hoje. Os re-
servatórios do Alto Cotia 
mantiveram-se estáveis 
em 68,2%. O Cantareira 
abastece hoje 5,4 milhões 
de pessoas, menos que o 
Sistema Guarapiranga, 
que atualmente fornece 
água para 5,8 milhões de 
consumidores. Antes da 
atual crise hídrica em São 
Paulo, um número perto 
de 9 milhões de pessoas 
era atendido pelo sistema.

Nível do Sistema
Cantareira cai 0,1% 
após oito dias de

estabilidade
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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

O Comando do 2º Bata-
lhão de Engenharia de 
Combate lamenta infor-
mar que, por volta das 
07:30h do dia 24 de maio, 
o 2º Ten Leandro de Oli-
veira Pereira, que presta-
va serviço de Oficial-de-
Dia a esta Organização 
Militar , foi encontrado 
com ferimento de arma 
de fogo no alojamento. 

O  Comando do Batalhão 
acionou a perícia técni-
ca da Polícia do Exérci-
to e a Equipe de Perícias 
Criminalísticas de Tauba-
té. Foi instaurado um In-
quérito Policial Militar 
para apurar as circunstân-
cias em torno do ocorri-
do. O  tenente ficou in-
ternado na Unidade de 
Tratamento Intensivo da 

Santa Casa  de Misericór-
dia, mas veio a óbito por 
volta das 23:50 da noite. 
O Comando do 2º Bata-
lhão de Engenharia de 
Combate, consternado 
e imbuído  do mais alto 
sentimento de solidarie-
dade, está empenhado em 
prestar assistência psico-
lógica ,  social  e espiri-
tual à família do militar.

Nota à Imprensa do 2º BE 
Cmb - Batalhão Borba Gato
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Dias 05, 06 e 07 de junho
Natividade da Serra – SP Local: Praça Central

Dia 05 de Junho – Sexta-feira
20h00min: Quadrilha da Melhor Idade Nossa Graça de Natividade da serra.
21h00min: Banda Municipal de Natividade da Serra.
22h30min: Banda Orgulho Caipira

Dia 06 de Junho -  Sábado
20h00min: Quadrilha da Melhor Idade de Redenção da Serra.
21h00min: Fotos dos projetos do Departamento Social.
22h00min: Banda Garotos do Vale

Dia 07 de Junho – Domingo
20h00min: Catira (Crianças do Projeto Pequeno Gigante)
20h30min: Arte na praça.

Durante todo o evento haverá barracas de comidas típicas juninas, artesanato e bonecões.

Realização: Prefeitura Municipal de Natividade da Serra.
Apoio: Polícia Militar

Arraiá Cultural e Solidário 
em Natividade da Serra
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Com 2 mil vagas em ofer-
ta para encaminhamento 
imediato, os aprendizes 
também têm vez na 18ª 
Feira do Estudante-Expo 
CIEE 2015, que espera 
65 mil visitantes entre os 
dias 29 e 31 próximos, 
com acesso totalmente 
gratuito e facilitado por 
inscrições prévias no site 
www.ciee.org.br/expo-
ciee. Instalada no Pavilhão 
da Bienal do Parque do 
Ibirapuera, em São Paulo/
SP, a mostra contará com 
a presença de 80 exposi-
tores, entre instituições 
de ensino, empresas e ór-
gãos públicos interessados 
em programas de estágio 
e de aprendizagem. Para 
os estudantes dos ensinos 
médio, técnico e superior, 
o CIEE disponibilizará 
5.000 oportunidades de 
estágio em organizações 
parceiras, também para en-
caminhamento imediato.
Para os jovens estudantes 
e aprendizes, uma atra-
ção especial: uma grade 
de 100 palestras, que se-
rão proferidas por espe-
cialistas e voltadas prin-
cipalmente para temas 
importantes para quem se 
prepara para o ingresso 
no mercado de trabalho: 
carreiras promissoras, 
orientação profissional, 
valor da aprendizagem, 
dicas para o Enem, postu-
ras profissionais, segredos 
para o sucesso nos proces-
sos seletivos, perspecti-
vas do mercado de traba-
lho, cases de profissionais 
de sucesso, entre outros.
Promovida anualmente 
pelo CIEE com apoio de 
importantes organizações 
e ampla cobertura de mí-
dia, a Feira do Estudante
-Expo CIEE já se tornou a 
maior mostra do País, des-
tinada à inclusão profissio-
nal dos jovens talentos. É 
uma oportunidade ímpar 
para contato dos visitantes 
com instituições de ensino 
que divulgarão seus mais 
recentes cursos e vestibu-
lares; com empresas que 
detalharão seus programas 
de estágio e aprendizagem; 
com palestrantes que divi-
dirão informações valiosas 
para início e consolidação 

de carreiras de sucesso.
Um dos destaques da área 
de exposições é o estande 
Cyber CIEE, que oferece-
rá todas as informações so-
bre programas de estágio e 
de aprendizagem. Haverá 
também salas destinadas 
a simulações de dinâmi-
cas de grupo, uma das te-
midas etapas dos proces-
sos seletivos para estágio, 
aprendizagem ou mesmo 
emprego efetivo. Outro é 
o Lounge de Intercâmbio, 
onde empresas especiali-
zadas esclarecerão dúvi-
das, indicarão os melhores 
destinos e darão dicas so-
bre viagens e hospedagem 
para os interessados em vi-
venciar cursos no exterior.
Entre as atrações da Expo 
CIEE 2015, incluem-se 
novidades, como o Estúdio 
CIEE, que gravará depoi-
mentos dos participantes 
(visitantes, palestrantes, 
expositores, etc.) para 
transmissão projetos de 
inovação apresentados por 
empresas e instituições de 
ensino, com destaque para 
o auditório da Microsoft 
dentro do estande do Bra-
desco com palestras exclu-
sivas; a Anhanguera pro-
moverá um duelo de robôs 
e o Sindicato dos Admi-
nistradores do Estado de 
São Paulo oferecerá emis-
são gratuita de carteiras de 
trabalho. No quesito diver-
são e entretenimento, ha-
verá shows musicais, com 
o grupo Jeito Moleque e 
McGarden, apresentações 
teatrais, batalha de rappers 
e duelo de passinhos.
Os visitantes terão à dispo-
sição um completo esque-
ma de atendimento, com 
praça de alimentação; ba-
nheiros; folders com infor-
mações e mapa da Feira e  
credenciamento no local. 
Local: Pavilhão da Bienal 
do Parque do Ibirapuera
Endereço: Av. Pe-
dro Álvares Cabral, 
s/n - São Paulo/SP
Acesso para pesso-
as com deficiência.
Data: 29 a 31 de maio de 2015
Sexta e sábado - 10h às 20 
h / Domingo – 10h às 18h.
Para evitar filas, faça ins-
crição antecipada pelo site 
www.ciee.org.br/expociee

Feira do
estudante

EXPO CIEE 
2015 abre 

espaço para 
aprendizes
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Para chegar a esses da-
dos, a pesquisa funda-
mentou-se principalmente  
em índices básicos como 
fecundidade, migração e 
mortalidade. De acordo 
com os dados do Sistema 
Estadual de Análise de Da-
dos (Seade), a região cres-
ceu 121,2 mil habitantes, 
pulando de 2,383 milhões, 
o que significa avanço de 

1,05%. O destaque ficou 
para Ilhabela, com o maior 
índice da região (1,99%) 
que agora registra popula-
ção de 31.036 habitantes. 
Na RMVale, seis cidades 
estão acima de 100 mil 
moradores. São elas: São 
José dos Campos: 672.556, 
Taubaté: 293.782, Jacareí: 
220.103, Pindamonhan-
gaba:  155.957, Guaratin-

guetá: 115.446, e Caragua-
tatuba: 108.998.         São 
José dos Campos figura 
no rol dos nove maiores 
municípios paulistas, com 
população acima dos 500 
mil residentes. A capi-
tal da RM Vale está na 7ª 
posição, atrás de Osasco, 
Santo André, São Bernar-
do do Campo, Campinas, 
Guarulhos e São Paulo.

Projeção Seade RMVale
se aproxima de 2,4

milhões de habitantes


