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A GAzetA dos Municípios

A comunidade do bairro 
Terra dos Ipês II e região 
receberá a Unidade Bá-
sica de Saúde “Benedito 
Marcelino da Silva”, na 
Alameda das Grevíleas. A 
cerimônia será nesta quar-
ta-feira (28), às 20 horas.
A obra é uma parceria entre 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e o Governo Fe-
deral, por meio de emenda 
parlamentar de Ricardo 
Berzoini. A denominação 
foi dada pela lei 5720, de 
autoria do vereador Carlos 
Eduardo Moura “Magrão”.
A UBS está localizada 
num terreno de 2.422,44 
m² e tem 730,97 m² de 
área construída, além de 
estacionamento interno. 
O valor final do convênio 
ficou em R$ 947.549,36.

O município de Paraibu-
na foi contemplado com 
a aquisição de um novo 
caminhão coletor e com-
pactador de lixo, conquis-
tado por meio dos recursos 
financeiros provenien-
tes do convênio firmado 
com a Fundação Nacio-
nal de Saúde (FUNASA), 
órgão vinculado ao 
Ministério da Saúde.
Antes, porém, de adquirir 
o caminhão, o Governo 
Municipal precisou reali-
zar uma Licitação – Pro-
cesso Administrativo Nº 
1052/2015 – ocorrida em 

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé divulgou em seu 
site oficial www.tremem-
be.sp.gov.br os horários e 
itinerários dos ônibus que 
fazem a linha na cidade.

A UBS conta com espa-
ço para sala de espera, 
farmácia, salas de ina-
lação, de curativos e de 
procedimentos médicos, 
além de sanitários acessí-
veis e sete consultórios.
De acordo com as infor-
mações da secretária de 
Saúde, a UBS da Terra 
dos Ipês II contará com 
os serviços de atendimen-
to básico, que são clínico 
geral, pediatria, gineco-
logista, procedimentos de 
enfermagem, entre outros. 
Com a inauguração des-
te novo espaço haverá a 
descentralização do servi-
ço, que atualmente é re-
alizado apenas na unida-
de da Vila São Benedito.
A secretária destaca que a 
proposta de descentraliza-

09 de junho de 2015, na 
modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, sob o 
N°. 0016/2015, do tipo 
Menor Preço por Item, 
para a contratação 
da empresa forne-
cedora do veículo.
O caminhão compacta-
dor de lixo zero quilôme-
tro custou R$227.800,00, 
dos quais R$145.000,00 
foram liberados pela FU-
NASA, através de emen-
da parlamentar do então 
deputado federal, Vaz de 
Lima. A Prefeitura in-
vestiu R$82.800,00 para 

Para ver a relação comple-
ta das linhas e os locais que 
elas cobrem é super sim-
ples. Basta clicar no ban-
ner “Horários de ônibus” 
localizado a direita do site, 
próximo aos banners ouvi-

ção é extremamente impor-
tante, tendo em vista que a 
UBS da Vila São Benedito 
irá entrar em um proces-
so de reforma, adequação 
e ampliação. Na unidade 
da Terra dos Ipês II serão 
atendidos os moradores do 
próprio bairro e em torno.
Ela esclarece que neste 
momento não será am-
pliada a oferta de serviço, 
ou seja, não haverá maior 
número de consultas, isto 
será feito posteriormen-
te, quando for realizado 
o concurso público. No 
momento, praticamente o 
mesmo médico que aten-
de a Vila atenderá na Terra 
dos Ipês e, posteriormen-
te, a Prefeitura irá con-
tratar mais médicos, por 
meio de concurso público.

completar o valor pago a 
fornecedora do caminhão.
A aquisição do veículo 
aconteceu em atendimento 
à Lei Federal nº 12.305/10 
– que institui a Política 
Nacional de Resíduos Só-
lidos (PNRS). Segundo 
o Governo Municipal, o 
novo caminhão represen-
ta um grande reforço na 
gestão de resíduos sóli-
dos e na limpeza urba-
na do nosso município, 
contribuindo para a pro-
moção da saúde pú-
blica e da preserva-
ção do meio ambiente.

doria, portal da transparên-
cia, câmara municipal de 
Tremembé, poupatempo 
do empreendedor e sigiss.
Para maiores informa-
ções, entre em contato 
pelo telefone 3607-1025.

Prefeitura de Pinda inaugura 
UBS no Terra dos Ipês II

 Paraibuna conquista novo 
caminhão para coleta de lixo 

com recursos da FUNASA 
Fundação Nacional de Saúde

Prefeitura de Tremembé
divulga horários e

itinerários de ônibus

A Prefeitura de Taubaté 
informa que não haverá 
expediente nos dias 30 de 
outubro, sexta-feira (data 
transferida do Dia do Fun-
cionário Público, come-
morada no dia 28) e dia 
2 de novembro, segunda-
feira (Finados). Em virtu-
de da mudança do feriado, 
a entrega de cesta básica 
do bairro Gurilândia, que 
acontece no Centro Comu-
nitário do Água Quente, 

1 – Willian Matheus 
Quintanilha N. da Sil-
va da E.E. Dr. Gené-
sio Cândido Pereira 
foi eleito
Prefeito Municipal Mi-

será no dia 28 de outubro, 
quarta-feira. A coleta de 
lixo será normal e os servi-
ços essenciais à população 
não serão interrompidos:
Pronto Socorro Muni-
cipal - Adulto - Infantil;
Pronto Atendimen-
to (24h) Gurilândia;
Pronto Atendimen-
to (24h) Cecap;
Serviço de Veri-
ficação de Óbito;
Guarda Municipal;

rim com 181 votos.
2 – Diana Aparecida So-
ares Bispo da EMEF 
Fundação Paiol Grande 
foi eleita Vice Prefeita 
Mirim com 132 votos.

Serviço de Cemitério;
Serviço Funerá-
rio Municipal;
Serviço de Lim-
peza Urbana;
Mercado Municipal – sex-
ta-feira das 07h às 17h, 
sábado das 07h às 14h, do-
mingo das 07h às 13h e se-
gunda-feira das 07h às 13h;
Centro de Controle de 
Migração (albergue);
Abrigo Temporá-
rio (Casa Transitória).

3 – Gabriel Silvei-
ra da Cruz da EMEF 
Coronel Ribeiro da Luz foi 
eleito Presidente da 
Câmara Mi-
rim com 104 votos

Prefeitura de Taubaté 
mantém serviços básicos 

durante feriado

Resultado Projeto Prefeito 
Mirim em São Bento 

do  Sapucaí
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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 e Supermercado Resende
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: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
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

Conheça alguns objetos e símbolos que trazem sorte

Buda: é o símbolo da riqueza, do amor, da paz e da felicidade.
Elefante: para atrair sorte, riqueza e prosperidade.
Estrela de Davi: estrela de seis pontas para atrair proteção.
Ferradura: para atrair sorte e quebra de negatividade.
Figa: para prevenir olho gordo e inveja.
Fita do Senhor do Bonfim: para atrair sorte.
Olho de cabra: para afastar a inveja e atrair sorte.
Pombo: eterno símbolo da paz e da espiritualidade.
Trevo de quatro folhas: é o símbolo da fortuna e da sorte eterna.
É claro que existem muitos outros símbolos. Use aquele que você realmente acre-
dita que irá atrair sorte e proteção para a sua vida.
***
Poucas pessoas acertam na hora de dar conselhos sobre como tratar as queimadu-
ras. Em contato prolongado com a pele, o gelo também queima. Além disso, ele 
pode grudar e deslocar a pele que protege o local atingido. Pasta de dente, manteiga 
e qualquer outro produto caseiro também devem ser evitados. Em queimaduras 
leves a melhor indicação é usar água fria para resfriar o local queimado e evitar 
formação de bolhas. Pode ser água corrente, numa bacia ou em compressas.
***
O ano bissexto foi criado para compensar a diferença entre o ano do calendário 
de 365 dias e o tempo de 365,24219787 dias que a Terra gasta para dar uma volta 
completa em redor do Sol. A denominação bissexto deriva do dia dobrado (bis) que 
era inscrito no antigo calendário Juliano, depois do sexto dia antes das calendas de 
março.

Humor

A paciente pergunta:
- Doutor como eu faço para emagrecer?
- Basta a senhora mover a cabeça da esquerda para a direita e da direita para a es-
querda.
- Quantas vezes, doutor?
- Todas as vezes que lhe oferecerem comida...
***
O chefe diz:
- No mês passado erramos no valor do seu salário adicionando 500 reais e você não 
reclamou. Este mês que reparamos o erro e descontamos 500 reais do seu salário,-
você vem reclamar?
- É que um erro eu ainda tolero e deixo passar, mas dois erros já é demais.
***
O caipira vai visitar o compadre e como a porta estava aberta, ele entra e encontra 
o compadre no quarto, assistindo a televisão:
- Aí, compadre, firme?
- Não futebor...
***
Um velhinho de bengala caminha pela rua quando vê um garotinho brincando e lhe 
pergunta:
- Que idade você tem?
- Seis anos, meu senhor.
- Seis anos! Murmurou o velhinho. E não tem nem mesmo a altura da minha ben-
gala!
- E quantos anos têm a sua bengala?
***
O garoto pergunta ao pai:
- Papai,o que é um gênio?
- Pergunte à sua mãe, já que ela se casou com um.
- O que? Não sabia que a mamãe tinha se casada duas vezes. Retrucou o garoto.

Mensagens

Se aceite tal como és, buscando melhorar-se. Suportar com paciência as provas do 
caminho. Se você cair, erga-se logo para seguir adiante. Se já conhece o que seja 
tentação, já sabe claramente como evitá-la. Deixe de criar motivações a sofrimento 
de que não tem necessidade. Abstenha-se de relações que lhe prejudique a paz. Não 
tente sanar amarguras da alma com modificações que lhe criem exagerada depen-
dência. Cultive fortaleza de ânimo e escolha a realidade tal como se apresenta. Faça 
todo bem que puder, auxiliando a todos, mesmo quando não possa estar com todos. 
Trabalhe sempre. Não diga que isso é óbvio ou que já sabe tudo, porque os planos 
do bem devem ser infinitamente repetidos e a construção mais simples é sempre a 
mais difícil de fazer.
***
Não apresse a chuva, ela tem seu tempo certo de cair e saciar a sede da Terra. Não 
apresse o por do Sol, ele tem seu tempo certo de anunciar o amanhecer até o último 
raio. Não aprece a tua alegria, ela tem seu tempo certo para aprender com a sua 
tristeza. Não aprece o teu silêncio, ele tem seu tempo certo de paz após o barulho 
cessar. Não apresse teu amor, ele tem seu tempo certo de semear nos solos mais 
áridos do teu coração. Não apresse a tua raiva, ela tem seu tempo certo para abrir-se 
nas águas mansas da tua consciência. Não apresse o outro, pois ele tem seu tempo 
certo para florescer aos olhos do Criador. Não apresse a ti mesmo, pois precisarás 
de tempo para sentir a tua própria evolução.

Pensamentos, provérbios e citações 

O fracasso é uma excelente oportunidade para o sucesso.

Só amanhece o dia para quem está despertado.

Agora, Inês é morta.

A Prefeitura Municipal 
de São Bento do Sapu-
caí, São Paulo através da 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, 
Secretaria de Esportes, Se-

cretaria de Educação, Co-
alizão Jovem e Escola da 
Família realizaram no dia 
11 de outubro o “Dia das 
Crianças”, O evento con-
tou com a participação de 

funcionários e voluntários 
que participaram duran-
te todo o dia de diversas 
brincadeiras e com a pre-
sença do artista Sérgio 
Khair que alegrou a todos.

Realização do Dia Das 
Crianças em São Bento 

do Sapucaí
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Desde o primeiro ano da 
atual gestão, a Prefeitura 
de Ubatuba promove um 
dia 28 de outubro espe-
cial na Praça de Eventos 
para celebrar o aniversá-
rio da cidade, que com-
pleta 378 anos em 2015.
As comemorações dos dois 
últimos anos foram marca-
das por diferentes atrações 
e passe livre nos ônibus 
da empresa Verde Bus.
Destaque em 2013 para 
a inauguração da creche 
do Taquaral, para o muti-
rão da mamografia e para 
o início das atividades 
de contra-turno escolar.
Já em 2014, os destaques 
foram a inauguração do 
Marco da Paz e da está-
tua reformada do Santo 
Padre José de Anchieta, 
a corrida de canoas Ma-
ria Comprida e as ações 
do Prefeitura Presente.
Neste ano, a programação 
começa cedo. Na soleni-
dade de abertura, prevista 
para às 8 horas, a banda Lira 
Padre Anchieta executa o 
hino nacional brasileiro, 
seguido de uma apresen-
tação da Guarda-Mirim.
Logo depois, começa um 
amplo mutirão da saúde e 

a emissão da segunda via 
de documentos. Enquanto 
isso, a criançada se diverte 
gratuitamente no Parqui-
nho e se delicia com mui-
ta pipoca e algodão doce.
Às 9 horas, um Aulão 
da Melhor Idade promo-
ve a saúde com ativida-
des, alongamentos, muita 
música e diversão. E às 
10 horas acontece mais 
uma edição da Corrida 
Maria Comprida de Ca-
noas, valorizando as tra-
dições do povo caiçara.
Às 11 horas, uma apre-
sentação do Coral dos 
Estudantes, composto por 
alunos da rede munici-
pal, promete emocionar o 
público no palco central.
Na hora do almoço, por 
volta de 12 horas, os es-
tudantes do contra-tur-
no, integrantes dos pro-
jetos do Mais Educação 
(Projeto Gibi e Apren-
diz de Samurai), exi-
bem tudo o que apren-
deram para a população.
O período vespertino será 
marcado por diferentes 
atrações esportivas e cul-
turais e um show do can-
tor Thiago Brava fecha a 
programação às 21 horas.

Às 14 horas, o Basquete 
de Rua toma conta da Pra-
ça Capricórnio. Às 15 ho-
ras, as Oficinas Culturais 
da FundArt fazem suas 
apresentações, seguida da 
Aula de Zumba no pal-
co principal (16 horas) e 
da Roda de Capoeira (17 
horas) no espaço oficial.
No começo da noite (19 
hs), o Caminhão da Sorte 
da Caixa Econômica Fe-
deral realiza os sorteios de 
suas loterias para todo país.
“Será o terceiro ano de 
um formato de aniversá-
rio da cidade para toda a 
população, com muitas 
atividades e atrações para 
as famílias ubatubenses. 
Entretanto, para o prefei-
to, mais importante do que 
as comemorações, é o fato 
de Ubatuba completar 378 
anos com mais médicos e 
saúde nos bairros, mais in-
vestimentos nas crianças, 
no esporte e na  educação, 
e principalmente estar se 
desenvolvendo como polo 
turístico do Estado, valori-
zando nossa cidade e nossa 
população”, diz o prefeito 
Mauricio. * O evento conta 
com apoio da Fundação de 
Arte e Cultura de Ubatuba.

Prefeitura de Ubatuba
promove uma grande festa 
pelos 378 anos da cidade

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6144 Livro D-23 * Fls. 137
Faço saber que pretendem se casar EDMILSON SANTOS FURUKAWA e PATRÍCIA DE OLIVEIRA 
VARGAS, para o que apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, nºs I, III, IV e V, do Código 
Civil brasileiro. O habilitante é natural de Taubaté - SP, nascido a 27 de agosto de 1968, de profissão 
comprador, residente na Rua Ismael Dias da Silva nº 676, Centro, nesta cidade, filho de MASAYASU 
FURUKAWA, falecido em São Paulo/SP na data de 16 de janeiro de 1995 e de MARILDA SANTOS 
FURUKAWA (73 anos), nascida na data de 5 de setembro de 1942, residente em Tremembé/SP, natural de 
Tremembé/SP. A habilitante é natural de Tremembé - SP, nascido a 15 de setembro de 1969, de profissão 
fisioterapeuta, residente no mesmo endereço do contraente, filha de ANTONIO DE OLIVEIRA VARGAS 
(69 anos), nascido na data de 4 de janeiro de 1946, residente em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP 
e de MARIA ODETE ROCHA VARGAS (66 anos), nascida na data de 30 de abril de 1949, residente em 
Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser fixado em Cartório, no lugar de costume e publicado na Imprensa Local, desta 
cidade. Tremembé, 23 de outubro de 2015.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6145 Livro D-23 * Fls. 137 v 
Faço saber que pretendem se casar LEONARDO GOMES RODRIGUES DA COSTA e ELAINE CRIS-
TINA DA CRUZ, para o que apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, nºs I, III, IV e V, 
do Código Civil brasileiro. O habilitante é natural de Tremembé - SP, nascido a 17 de fevereiro de 1989, 
de profissão pizzaiolo, residente na Rua Mamboré nº 100, filho de AFFONSO RODRIGUES DA COSTA, 
falecido em Tremembé/SP na data de 7 de junho de 1995 e de ERENILDA GOMES DE LIMA (48 anos), 
nascida na data de 24 de abril de 1967, residente em Tremembé/SP, natural de Lagoa do Ouro/PE. A habi-
litante é natural de Tremembé - SP, nascido a 4 de maio de 1980, de profissão do lar, residente no mesmo 
endereço do contraente, filha de VENICIO DA CRUZ, falecido em Taubaté/SP na data de 7 de março de 
2006 e de MARIA BENEDITA FERNANDES DA CRUZ (62 anos), nascida na data de 5 de abril de 1953, 
residente em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser fixado em Cartório, no lugar de costume e publicado na Imprensa 
Local, desta cidade. Tremembé, 23 de outubro de 2015.

Reflexão de Boa Vontade
Einstein, Planck e a frequência do Espírito

Paiva Netto 

Quando Albert Einstein (1879-1955) revolucionou a Física com sua 
teoria relativística, compreendida na extraordinária equação E = mc2, 
ninguém pôde mais referir-se à massa e à energia como coisas distin-
tas, porque uma é a outra em condição diversa. Da mesma forma, o 
pai da física quântica, Max Planck (1858-1947), enunciou o E = hν, 
trazendo outra equivalência entre grandezas científicas. Trata-se, por-
tanto, de uma questão de frequência. Assim, mutatis mutandis, ocorre 
entre matéria e Espírito. O corpo humano (massa), Você vê, toca, sente 
o cheiro, ouve, e de tal modo “comprova” uma “realidade” palpável. 
Com a energia (Espírito), isso não sucede. Porém, não significa que 
ela, a energia, não exista, pois que o efeito de sua ação se espalha por 
toda a parte. Nossos cinco sentidos materiais comumente conhecidos é 
que são (ainda) bastante falhos diante da ocorrência verdadeira (ainda) 
invisível que nos cerca. Exceção apenas para os que têm especial sen-
sibilidade mediúnica, o chamado sexto sentido — que pode muito bem 
não ser o último —, para captar do Mundo Espiritual o que o ser terreno 
comum até agora não assinala. 
Negar o Espírito é repudiar o átomo
Se vamos contestar a presença viva dos Espíritos, comecemos então 
por negar a existência do átomo, que continua imperceptível aos olhos 
humanos desarmados, mas existe. Parece uma coisa louca à mentalida-
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Oficial Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil das 

Pessoas Jurídicas e Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e 
Tutelas da sede da Comarca de Tremembé, Tremembé-SP
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de afeita a prosseguir agindo sob o orgulhoso pensamento geoantropo-
cêntrico, mesmo sabendo não ser a Terra o centro do Universo e o ser 
humano uma fração, de fração, de fração do Cosmos. Graça Aranha 
(1868-1931), o célebre autor de Canaã, um dos membros fundadores 
da Academia Brasileira de Letras, abre-nos a mente para o infinito do 
saber ao declarar que “a marcha da Ciência é como a nossa na planície 
do deserto: o horizonte foge sempre”. 
Da busca intelectual à busca espiritual
Ora, a Ciência é uma busca intelectual constante. Dia virá em que todos 
compreenderão que seu supremo apanágio será o da busca espiritual 
permanente. Como afirmamos aqui, há uma Ciência das esferas divi-
nas além da Ciência da dimensão humana. Ademais, há muitos pen-
sadores e acadêmicos que corajosamente se dedicam ao desvelamento 
desses considerados “mistérios”. E encontram-se — enfrentando tabus 
alimentados pelos seus próprios iguais — no caminho certo que van-
guardeiros cientistas de escol vêm trilhando pelos séculos. Um exemplo 
geral, que nem carece de justificativa, é Galileu Galilei (1564-1642). Já 
se vão mais de 400 anos desde as primeiras observações telescópicas do 
céu feitas pelo “avô da física”.

José de Paiva Netto, jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com

______________________________________
Trecho extraído da entrevista concedida pelo jornalista, radialista e es-
critor Paiva Netto à também jornalista portuguesa Ana Serra, em 19 de 
setembro de 2008. A íntegra da transcrição encontra-se publicada em 
http://www.lbv.pt/pt/entrevista.pdf.

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 11/2015 para registro de preços, Processo nº 50/2015, para 
aquisição de óleos lubrificantes e insumos para manutenção de veículos. Abertura dia 11/11/2015 às 
08:30 horas. Os interessados poderão retirar o Edital completo, na sede da Prefeitura Municipal até o 
dia 10/11/2015, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. 
O edital poderá ainda ser solicitado no seguinte endereço eletrônico: convenio@redencaodaserra.
sp.gov.br ou no site www.redencaodaserra.sp.gov.br. RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Pre-
feito Municipal
O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 13/2015 para registro de preços, Processo nº 55/2015, para 
aquisição de Combustíveis. Abertura dia 10/11/2015 às 09:00 horas. Os interessados poderão retirar 
o Edital completo, na sede da Prefeitura Municipal até o dia 09/11/2015, na Av. XV de Novembro, 
829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital poderá ainda ser solicitado no 
seguinte endereço eletrônico: convenio@redencaodaserra.sp.gov.br ou no site www.redencaodaser-
ra.sp.gov.br. RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Municipal
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Em mais uma iniciativa da 
Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé em parceria com 
a Secretaria de Habitação 
do Governo do Estado de 
São Paulo estamos con-
vocando moradores dos 
bairros Chácara Canaã, 
Chácara das Rosas, Nova 
Vida e Rua Campos do 
Jordão (Jardim Santana) 

L a r g a d a
Adultos: 09:00 da ma-
nhã - 5Km, 10Km e 
Caminhada de 4Km
Corrida Infan-
til: 08:30 da manhã
I n s c r i ç õ e s
As inscrições serão limi-
tadas em 200(duzentos) 
participantes, incluindo as 
prova de CORRIDAS In-
fantil, 5 e 10km, no valor 
de R$30,00 (trinta reais)
As inscrições para Ca-
minhada serão reali-
zadas no dia e local da 
prova, ou pelo telefone 
12 3677-1123 (Liliane)
C a t e g o r i a s
a. Fraldinha – até 07 
anos (Nascidos até 2008) 
b. Pré-mirim (mas/
fem) – até 10 anos 
(Nascidos até 2005)
c. Mirim (mas/fem) – até 14 
anos (Nascidos até 2001)
d. Infantil (mas/fem) – até 
17 anos (Nascidos até 1998)
e. Adulto (mas/
fem) – (10 km)
18 a 29 anos (Nas-
cidos até 1986)

Desmentindo rumores de 
irregularidades no proje-
to da área que se destina 
o Polo Industrial de Pa-
raibuna, a Administração 
Municipal informa: O Pro-
jeto Executivo está sendo 
elaborado pela empresa 
HABITENGE ENGE-
NHARIA LTDA EPP – 
contratada pelo processo 
2.260/2013. A Prefeitura 
cedeu o terreno para servir 
como depósito dos mate-
riais retirados durante a 
duplicação da Rodovia dos 
Tamoios; em contraparti-
da, o Governo do Estado 
executou toda a terrapla-
nagem da área, construiu 
um trevo de acesso ao polo 
industrial e uma ciclovia 
com 07 quilômetros de ex-

para comparecer na Se-
cretaria de Planejamen-
to Urbano, localizada na 
Praça da República s/n (ao 
lado do Centro de Saúde 
Central) para dar anda-
mento na documentação 
do Programa Cidade Le-
gal, onde os moradores 
dos bairros citados acima, 
poderão regularizar gra-
tuitamente o seu imóvel.

30 a 39 anos (Nas-
cidos até 1976)
40 a 49 anos (Nas-
cidos até 1966)
50 a 59 anos (Nas-
cidos até 1956)
60 em diante (do 
ano de 1955 abaixo)
f. Adulto (mas/fem) - 
(5km) Não haverá di-
visão por faixa etária)
g. Atletas especiais: De-
ficientes visuais, incapa-
cidade motora (prótese) e 
cadeirantes - CORRIDA 5, 
10 KM e CAMINHADA
C l a s s i f i c a ç ã o
A classificação dos ATLE-
TAS nas provas de COR-
RIDAS 5 KM E CORRI-
DA 10 KM será definida 
conforme sua colocação 
(tempo / ordem de che-
gada) e será publicada 
nos siteswww.corridae-
cia.com.br e no site da 
prefeitura www.nativi-
dadedaserra.sp.gov.br.
Não haverá classifi-
cação na modalida-
de CAMINHADA.
Na CORRIDA INFANTIL 

tensão, que ligará o Centro 
da cidade ao polo, isto faci-
litará o deslocamento dos 
trabalhadores às empresas. 
O desenvolvimento do 
projeto – demarcação dos 
lotes e das ruas, ilumina-
ção, rede de água e esgoto, 
entre outras ações – está 
em conformidade com as 
condições atuais do re-
levo, contrariando boa-
tos de necessidade de re-
moção de terra do local. 
Concomitantemente, o 
Departamento Jurídico 
elabora o estatuto que 
deverá determinar as re-
gras para escolha das 
empresas interessadas 
considerando benefícios, 
obrigações, empregabi-
lidade, retorno social, 

Documentos necessários
– Contrato de compra e 
venda – Cópia do RG e CPF
– Cópia da Certi-
dão de Casamento
– Comprovan-
te de Residência
Não percam essa gran-
de oportunidade!
Para mais informa-
ções, entre em contato 
pelo telefone 3607-1014

haverá apenas classifica-
ção para os três primei-
ros de cada prova e sexo.
Na CORRIDA 5KM serão 
premiadas somente os 5 
(cinco) primeiros coloca-
dos em geral, masculino 
e feminino, não havendo 
premiação por faixa etária.
Na CORRIDA 10KM se-
rão premiados os 03 (três) 
primeiros classificados 
masculino e feminino ge-
ral, e também por faixa 
etária conforme item 2.3.
P r e m i a ç ã o
Todos os participan-
tes receberão medalhas 
de participação, que es-
tarão no kit pós prova.
Serão oferecidos tro-
féus aos três primei-
ros de cada catego-
ria conforme item 2.3.
Não haverá premia-
ção em dinheiro.
A prova será realizada 
pela Associação de Mora-
dores e Amigos do Bair-
ro da Marmelada e apoio 
da Prefeitura Municipal 
de Natividade da Serra

econômico e financeiro 
ao município. Pode-se 
afirmar que há ignorân-
cia sobre o andamento do 
processo por parte da-
queles que usam as redes 
sociais, sem que tenham 
as informações corre-
tas ou mesmo se dispo-
nham a acompanhar o 
desenvolvimento do 
projeto, pois o proces-
so é longo e deve seguir 
todas as etapas para que 
não haja prejuízos fu-
turos ao município. “A 
administração vindoura 
deverá comprometer-se 
com a continuidade do 
projeto, cuja semente está 
plantada”, afirma o pre-
feito de Paraibuna, An-
tonio Marcos de Barros. 

Prefeitura de Tremembé
divulga programa de

regularização de
documentação de imoveis

Inscrições abertas para
III Corrida de Rua

“Jeronimo Gomez Villarino”
em Natividade da Serra

Esclarecimentos sobre
o projeto do polo

industrial de Paraibuna

Dados divulgados esta se-
mana pela Secretaria de 
Segurança Pública do Es-
tado registram queda nos 
índices de criminalidade 
em Taubaté. Os dados di-
vulgados são dos casos de 
homicídio doloso, número 
de vítimas em homicídio 
doloso e roubo de veículo. 
Em setembro de 2015 não 
foram registrados casos de 
homicídio doloso, sendo 
que em setembro de 2014, 
foram 3.  Os roubos de ve-
ículos tiveram queda de 
quase 50%. Em setembro 
de 2015 foram 16 veículos 
roubados contra 30 em se-
tembro de 2014.   A Pre-
feitura de Taubaté vem in-
vestindo na segurança da 
cidade. Em junho de 2013 
foi implantado o Programa 

Atividade Delegada que 
atualmente conta com 150 
policiais militares atuando 
em rondas, em horários de 
folga. A corporação tam-
bém foi reforçada com 50 
motocicletas, duas viatu-
ras modelo e 16 bicicle-
tas. Em julho de 2014 foi 
lançado o COI (Central de 
Operações Integradas) que 
hoje conta com 130 câme-
ras de altíssima tecnologia 
que vigiam 24h diversos 
pontos da cidade, mais 
200 equipamentos instala-
dos em prédios públicos. 
O COI é uma central de 
monitoramento que inte-
gra o trabalho das forças 
de segurança (Polícia Mi-
litar, Guarda Municipal, 
Bombeiros, Defesa Ci-
vil), além da Secretaria de 

Mobilidade Urbana, que 
acompanha as questões 
relacionadas ao trânsito 
e ainda auxilia no cha-
mado às ambulâncias em 
ocasiões de acidentes. A 
Guarda Civil Municipal 
também foi equipada com 
15 motocicletas XRE 300 
e 6 bicicletas de recurso 
próprio da Administra-
ção.  Por meio de convê-
nio firmado com o Go-
verno Federal, a guarda 
recebeu 50 armas elétricas 
não letais, 150 frascos de 
spray de pimenta, 2 ve-
ículos modelo Voyage e 
2 motocicletas e um mi-
cro-ônibus de monito-
ramento do Programa 
‘Crack é Possível Vencer’ 
para  reforço no combate 
ao uso e tráfico de drogas.

Taubaté tem redução nos
índices de criminalidade

em setembro
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Anexo VI

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS
Previsão Atualizada Arrecadação

até o Período
Próprios 1.046.220,00 628.012,77
Transferências da União 7.001.830,00 5.172.174,67
Transferências do Estado 3.628.380,00 2.459.810,96
Subtotal 11.676.430,00 8.259.998,40
Retenções ao FUNDEB 2.073.042,00 1.502.150,35
Receitas Líquidas 9.603.388,00 6.757.848,05

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO
Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga
(para o Exercício) (até o Período) (até o Período) (até o Período)

%Valor Valor % Valor % Valor %

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL
Prev. Atualizada (no Exer) Até Período (Arrec.)

2.919.107,50 2.064.999,60

TOTAL (25%)

DESPESAS TOTAIS
3.190.369,97 27,32 % 2.377.010,96 28,78 % 2.217.971,80 26,85 % 2.180.490,59 26,40 %TOTAL

EDUCAÇÃO INFANTIL 189.540,00 1,62 % 90.136,96 1,09 % 87.790,22 1,06 % 77.203,84 0,93 %
ENSINO FUNDAMENTAL 927.787,97 7,95 % 784.723,65 9,50 % 628.031,23 7,60 % 601.136,40 7,28 %
RETENÇÃO AO FUNDEB 2.073.042,00 17,75 % 1.502.150,35 18,19 % 1.502.150,35 18,19 % 1.502.150,35 18,19 %

DEDUÇÕES
1.610,18 0,02 % 32.229,40 0,39 % 44.937,29 0,54 %TOTAL

ENSINO INFANTIL 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL 1.610,18 0,02 % 1.610,18 0,02 % 1.610,18 0,02 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras 1.610,18 0,02 % 1.610,18 0,02 % 1.610,18 0,02 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO 0,00 0,00 % 30.619,22 0,37 % 43.327,11 0,52 %

DESPESAS LÍQUIDAS
2.375.400,78 28,76 % 2.185.742,40 26,46 % 2.135.553,30 25,85 %TOTAL

EDUCAÇÃO INFANTIL 90.136,96 1,09 % 87.790,22 1,06 % 77.203,84 0,93 %
ENSINO FUNDAMENTAL 783.113,47 9,48 % 626.421,05 7,58 % 599.526,22 7,26 %
RETENÇÃO AO FUNDEB 1.502.150,35 18,19 % 1.471.531,13 17,82 % 1.458.823,24 17,66 %
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