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A GAzetA dos Municípios

Obras continuam na  
Avenida das Rosas  

em Pinda

Alckmin libera recursos 
para o município  
de Tremembé em  
favor do turismo

As obras de reconstrução 
da Avenida das Rosas, 
em Moreira César, pros-
seguem. Os serviços de 
galeria foram finalizados, 
dando lugar à terrapla-
nagem das duas ruas que 
serão abertas no local. 
Ao término do serviço, a 
via receberá guias, sarjeta 
e pavimentação asfáltica.
A obra teve início 
com a devolução do 
Ribeirão do Bar-
ranco Alto ao 
seu leito original. Há mui-
tos anos, seu traçado origi-

O governador Geraldo Al-
ckmin assinou nesta sema-
na, o repasse de mais de 
R$ 33 milhões para obras 
de infraestrutura turística 
nos municípios de Gua-
rujá, Socorro, Holambra, 
Praia Grande, Ibitinga, 
Águas de São Pedro, Tre-
membé, São Pedro, Ibirá, 
Itanhaém e Barra Bonita.
Os convênios, por meio 
do DADE (Departamento 
de Apoio ao Desenvolvi-
mento das Estâncias) da 

nal havia sido radicalmen-
te desviado, apresentando 
profundidade elevada, o 
que causou instabilida-
de na via que, ao longo 
dos anos desbarrancou di-
versas vezes, colocando as 
residências do entorno em 
risco, levando inclusive à 
interdição da avenida, que 
passou a ser um canteiro.
Para resolver esse 
problema, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por 
meio do Departamen-
to de Licenciamen-
to Ambiental e aval do 

Secretaria Estadual de Tu-
rismo, visam implantação 
de sinalização turística e 
de infraestrutura para o tu-
rismo, reforma e remode-
lação de parques, praças, 
estruturação de vias de 
interesse turístico, cons-
trução de bosque munici-
pal e de centro de eventos.
De acordo com o secre-
tário estadual de turismo, 
em exercício, Beto Trico-
li, “este cenário é propí-
cio ao movimento anual 

DAEE (Departa-
mento de Águas e 
Energia Elétrica), deu 
parecer favorável ao retor-
no do ribeirão ao seu traça-
do original. A Defesa Civil 
está acompanhando todo o 
processo, que considerou 
como obra emergencial, 
devido ao risco oferecido 
às residências do entorno 
e também aos transeuntes.
A duplicação da 
Avenida das Rosas vai 
melhorar a qualidade do 
sistema viá-
rio naquela região.

de 42 milhões de turis-
tas em solo paulista, em 
grande parte oriundos do 
próprio Estado”. Disse 
que o Governo do Esta-
do já investiu de 2010 a 
2015 cerca de um bilhão e 
356 milhões de reais para 
as 70 estâncias turísticas. 
Serão 210 cidades pron-
tas para o crescimento do 
setor, colocando São 
Paulo na vanguar-
da do turismo nacio-
nal”, observou Tricoli.

Pinda participa dos  
33º Jogos Abertos  

da Juventude

O esporte é para todos, e 
os atletas de Pindamo-
nhangaba estão a todo 
vapor participando de vá-
rios campeonatos. Nes-
te sábado (14), aconte-
cem os Jogos Abertos da 
Juventude, no 
João do Pulo, a 
partir das 8 horas. Compe-
tem jovens de 13 a 19 anos, 
em diversas modalidades.
A cidade participou 
da fase sub-regional e 
foi classificada para a 

próxima etapa que é a fase 
regional, nas seguintes 
modalidades:  atletismo, 
basquete, futebol, futsal, 
handebol, judô, natação, 
vôlei e vôlei de areia.
As modalidades dispu-
tadas em Pinda, neste 
sábado, serão: atletismo, 
às 8 horas; e, às 9 horas, 
Pinda encara as equipes 
feminina e mas-
culina de Lorena, 
no vôlei de areia. 
Na segunda-feira (16), 

a competição fica 
por conta do futsal, 
quando Pinda enfrenta Ca-
choeira Paulista, às 20h15, 
na quadra do Alto Tabau.
Atividades para todos
Quem é morador de 
Pinda e quer participar 
das atividades oferecidas 
pela Secretaria de Es-
porte e Lazer pode fazer 
as inscrições no Centro 
Esportivo mais próxi-
mo. Mais informações 
pelo telefone 3648-2248. 

Audiências públicas da  
LDO 2017 em Ilhabela

Taubaté pede reposição 
de estoques de vacina  

contra a gripe

A Prefeitura de Ilhabela 
realizou, na noite de quar-
ta-feira (11/5), na Escola 
Municipal “Dr. Paulo Re-
nato”, no Alto da Barra 
Velha, mais uma audiên-
cia pública para elabora-
ção da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias 2017. Nes-
ta quinta-feira (12/5), 
às 19h, na Câmara Mu-
nicipal, haverá a última 
audiência. Ao todo foram 

A Prefeitura de Tauba-
té aguarda para a próxi-
ma semana a reposição 
dos estoques de vacina 
por parte do Ministério 
da Saúde  para finalizar a 
Campanha Nacional de Va-
cinação contra a Influenza.
De acordo com balanço da 
Vigilância Epidemiológica 
de Taubaté, até agora foram 
vacinadas, 51.624 pessoas, 
o que representa 84,69% 
de cobertura (veja indi-

seis encontros, divididos 
por regiões. Também fo-
ram realizadas audiên-
cias na Armação (norte 
da Ilha), Bexiga (sul da 
Ilha), na Água Branca e 
Itaquanduba. Os encon-
tros estão previstos na 
Lei Complementar nº 
101/2000, a Lei Fede-
ral de Responsabilidade 
Fiscal, e a participação 
dos munícipes é de gran-

cadores por segmentos).
O pedido de reposição dos 
estoques foi encaminha-
do pela Vigilância Epide-
miológica de Taubaté ao 
GVE (Grupo de Vigilância 
Epidemiológica). O Esta-
do, por sua vez, aguarda 
uma nova remessa de lo-
tes da vacina por parte 
do governo federal. Por 
meio de nota atualizada 
na última terça-feira, o 
Ministério da Saú-

de importância para as 
discussões. Todas as ma-
nifestações populares são 
registradas e os muníci-
pes têm a oportunidade de 
participar e apontar suges-
tões para o orçamento pú-
blico de 2017 em todos os 
setores. O objetivo da LDO 
é estimar as receitas e des-
pesas que vão se consoli-
dar em setembro na LOA 
(Lei Orçamentária Anual).

de garante a 
reposição dos estoques dos 
estados até esta sexta-feira.
A Campanha Nacional 
de Vacinação contra a 
Influenza começou no dia 
30 de abril e termina na 
próxima sexta-feira, 20 
de maio. Nesta última se-
gunda-feira, 9 de maio, 
teve início a segunda eta-
pa da campanha, destina-
da a pacientes portado-
res de doenças crônicas.
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Curiosidades

Estranhas fobias

Ablutofobia: medo de tomar banho
Ambulofobia: medo de andar
Anuptafobia: medo de ficar solteiro
Biofobia: medo da vida
Corofobia: medo de dançar
Deipnofobia: medo de jantar
Dipsofobia: medo de beber
Dromofobia: medo de cruzar ruas
Eremofobia: medo de ficar só
Ergasiofobia: medo de trabalhar
Falacrofobia: medo de ficar careca
Filemafobia: medo de beijar
Fonofobia: medo da própria voz
Fronemofobia: medo de pensar
Gamofobia: medo de casar
Geliofobia: medo de rir
Gerascofobia: medo de envelhecer
Heterofobia: medo do sexo oposto
Hipnofobia: medo de dormir
Latiofobia: medo de falar
Lissofobia: medo de ficar louco
Megeirocofobia: medo de cozinhar
Moloxofobia: medo de amar
Nidofobia: medo da nudez
Obsesofobia: medo de engordar
Oneirofobia: medo de sonhar
Pantofobia: medo de todas as fobias
Pedofobia: medo de crianças
Penterofobia: medo da sogra ou do sogro
Sitofobia: medo de comida
Socerafobia: medo da madrasta ou do padrasto
Singenesofobia: medo dos parentes
Tafofobia: medo de ser enterrado vivo
Uiofobia: medo dos próprios filhos

Humor

A mãe do baiano vai viajar para o exterior e pergunta ao filho:
- Quer que mãinha lhe traga alguma coisa da viagem, meu dengo?
- Ô minha mãe... Por favor, me traga um relógio que diz as horas!
- Ué, um cheiro... E o seu, não diz não?
- Diz não, mãinha... Eu tenho que olhar nele pra ver...
*** 
O sujeito casou com uma mulher que era teimosa que nem uma mula. Depois de dois 
anos de casados, a beira de um ataque de nervos, ele finalmente conseguiu convencê-la 
a consultar um psicanalista. Na volta da primeira consulta, ansioso, ele pergunta:
- E então, meu amor? Como foi a consulta?  Tudo bem?
- Tudo bem,uma ova! Precisei gastar todo o meu horário pra convencer o psicólogo 
que o divã ficava melhor no meio da sala!
***
A mulher telefona para o marido:
- Querido, tenho uma notícia boa e uma ruim!
- Lamento, estou no meio de uma reunião super tensa, mas me diz só a notícia boa!
- O airbag do seu carro está funcionando direitinho!
***
Maria estava muito triste, mas muito triste, mesmo. Vivia chorosa, andando pela casa 
até que um dia Manoel perguntou:
- Ô Maria! O que acontece com você?
- Eu estou muito desolada com a sua falta de interesse no nosso casamento, Manoel!
- Por que Maria?
- Sabes de uma coisa? Você não me procura mais, Manoel!
- Ai, é isso? Eu sei que não te procuro, Maria... mas tu também não te escondes!

Mensagens

Lição de vida

A vida pode não ser justa, ma ainda é muito boa. Quando em dúvida, dê somente o 
próximo passo pequeno. A vida é muito curta para desperdiçá-la odiando alguém. Não 
esqueça, pague mensalmente seus cartões de crédito. Você não tem que ganhar todas 
às vezes, aprenda a perder. Chore com alguém porque é melhor do que chorar sozinho. 
Guarde para a aposentadoria: comece com seu primeiro salário. Faça as pazes com o 
passado e ele não atrapalhará seu presente. É bom deixar suas crianças verem que você 
também chora. Não compare sua vida com a dos outros, pois você não sabe como é a 
jornada deles. E se um relacionamento tiver que ser segredo, você não deveria entrar 
nele. Livre-se de qualquer coisa que não seja útil, bonita e alegre. Quando se trata do 
que você ama na vida, nunca aceite um não como resposta. Seja excêntrico agora, não 
espere pela velhice. Ninguém mais é responsável pela sua felicidade, somente você e 
mais míngüem. Perdoe tudo e todo mundo. O que as outras pessoas pensam de você 
não é da sua conta. O tempo cura quase tudo, então dê tempo ao tempo. Não impor-
ta quão boa ou ruim seja uma situação, ela mudará. Não se leve muito a sério, pois 
ninguém faz isso. Acredite em milagres. Envelhecer ganha da alternativa de morrer 
jovem. A inveja é uma perda de tempo, você já tem de tudo o que precisa. O melhor 
ainda está por vir.

Pensamentos, provérbios e citações

Não se alcança a criatividade ficando parado no mesmo lugar.
A razão fala e o sentido morde.
Tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador.
Uma formiga quando quer voar cria asas.
Não se ache horrível pela manhã, acorde depois do meio dia.
As datas, só elas dão verdadeira consistência à vida e à morte.
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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.

Arlindo Cruz apresenta novo 
show “Herança Popular” 

nesta sexta na Semana da 
Cultura Caiçara de Ilhabela

Um dos eventos mais es-
perados da cultura popular 
de Ilhabela começou na 
noite da última semana. A 
16ª edição da Semana da 
Cultura Caiçara traz diver-
sas atrações neste fim de 
semana, como a tradicio-
nal Congada de São Bene-
dito, uma das mais antigas 
manifestações da cultura 
ilhabelense, além de apre-
sentações culturais e musi-
cais. O evento é realizado 
pela Prefeitura de Ilhabela, 
por meio da Secretaria da 
Cultura, e pela Fundaci 
(Fundação Arte e Cultura 
de Ilhabela), em parceria 
com a Paróquia Nossa Se-
nhora D’Ajuda e Bom Su-
cesso e a Associação dos 
Congueiros de Ilhabela.
“É uma das maiores ma-
nifestações culturais do 
nosso povo e convido a 
todos, moradores e turis-
tas, para prestigiar a Con-
gada de São Benedito e 
as atrações da Semana da 
Cultura Caiçara”, destacou 
o prefeito Toninho Colucci.
Nesta sexta-feira (13/5), 
às 17h, haverá o Levanta-
mento do Mastro e a tradi-
cional distribuição do Bolo 
de São Benedito e da “con-
certada” (bebida típica). 
Às 19h30 será celebrada a 
missa na Igreja Matriz. Já 

às 21h, o grupo “Pronún-
cia no Olhar”, formado por 
músicos ilhabelenses, abre 
a programação de shows.
Arlindo Cruz na Vila
Às 22h, o sambista Arlindo 
Cruz traz sucessos do novo 
show “Herança Popular”. 
Arlindo Cruz é, com cer-
teza, um dos maiores artis-
tas do Brasil. Descendente 
de uma linhagem musical 
que está nas origens do 
samba na Casa da Tia 
Ciata com Donga, Pixin-
guinha e João da Baiana, 
passando pelas rodas de 
samba promovidas por 
Candeia, chegando aos 
pagodes no Cacique de 
Ramos e o grupo Fundo 
de Quintal, Arlindo Cruz 
carrega com propriedade e 
orgulho o legado das reli-
giões afro-brasileiras. São 
mais de 500 músicas gra-
vadas por diversos artistas.
Arlindo é músico profis-
sional, exímio nas cor-
das dedilhadas, sobretu-
do cavaquinho e banjo. 
Suas composições, sempre 
com interessantes soluções 
harmônicas e melodias 
trabalhadas, revelam que 
foram feitas por um músi-
co (o que no samba, cheio 
de compositores mais 
intuitivos que técnicos, é 
um curioso diferencial).

Em 2011, lançou o CD 
“Batuques e Romances” 
e em 2012 gravou mais 
um CD e DVD, ao vivo, 
“Batuques do Meu Lu-
gar” com músicas inédi-
tas e participações muito 
especiais, como: Alcione, 
Caetano Veloso, Zeca Pa-
godinho, entre outros.
Congada de São Benedito
Como de costume, a pro-
gramação da Congada de 
São Benedito começa no 
sábado (14/5), às 9h, em 
frente à Igreja Matriz, na 
Vila, com a Meia Lua, 
Baile de Congos e a Ucha-
ria (almoço preparado e 
servido pelos devotos de 
São Benedito), prosse-
guindo durante a tarde. 
No domingo (15/5), 
a programação da 
Congada começa mais 
cedo com a Alvorada, 
às 6h, e também ocor-
re durante todo o dia.
Shows do Fim de Semana
Já a noite do sábado 
(14/5) será animada pela 
Banda 40°, às 21h, e pela 
dupla sertaneja Rick e 
Nogueira. A programação 
de shows da Semana da 
Cultura Caiçara termina na 
noite do domingo (15/5) 
com os shows das “Mulhe-
res Cantoras da Ilha” e de 
Jair Oliveira, o “Jairzinho”.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 9, Termo nº 6286
Faço saber que pretendem se casar GILIAN DE CAMARGO e JENIFER APARECIDA DE FARIAS BAR-
BOSA, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil 
Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 14 de novembro de 1989, de profissão autônomo, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Tenente Dilermando de Oliveira Cornetti, nº 102, 
Araretama, Pindamonhangaba/SP, filho de CLAIR DE CAMARGO, de 54 anos, nascido na data de 21 de 
janeiro de 1962, residente e domiciliado na Rua Tenente Dilermando de Oliveira Cornetti, nº 102, Arareta-
ma, Pindamonhangaba/SP e de DAMIANA DE CAMARGO, de 53 anos, nascida na data de 17 de outubro 
de 1962, residente e domiciliada no mesmo endereço supra. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 11 de 
novembro de 1996, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Projetada H, 
nº 34, Chácara das Rosas, nesta cidade, filha de CLAUDEMIR BARBOSA, falecido em Taubaté/SP na data 
de 21 de outubro de 2012 e de JAQUELINE APARECIDA DE FARIAS, de 36 anos, nascida na data de 31 
de outubro de 1979, residente e domiciliada na Rua Projetada H, nº 34, Chácara das Rosas, nesta cidade. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado em 
Cartório e na imprensa local desta cidade. Tremembé, 12/05/2016.

Central de estágios do 
Sincovat tem 63 vagas 

para estudantes  
da região

Se a crise econômica tor-
nou ainda mais difícil a 
entrada de jovens no mer-
cado de trabalho, segun-
do informações do Caged 
(Cadastro Geral de Em-
pregados e Desemprega-
dos), do Ministério do Tra-
balho e Emprego, uma boa 
opção pode ser começar a 
trilhar o primeiro emprego 
por meio de um estágio.
Em Taubaté, a Centralesta-
gio.com, ligada ao Sinco-
vat (Sindicato do Comér-
cio Varejista), está com 
63 vagas disponíveis para 
os estudantes da região.  
As oportunidades são 
para alunos do ensino mé-
dio, técnico  e universitário.
Ao todo, são 40 vagas 
para que cursa o ensi-
no médio, para ambos os 

sexos a partir dos 16 anos de 
idade, para atuar nos seto-
res de comércio e serviços.
“Para a empresa, além 
de oferecer a oportunidade 
de um estudante ingressar 
no mercado de trabalho, 
exercendo uma responsa-
bilidade social, ela acaba 
moldando, a seu critério, 
um futuro funcionário. 
Além disso, o estagiário, 
além de aprender,  pode 
e vai colaborar bastante 
com o negócio,” comenta 
Suley Rezende, co-
ordenadora da Cen-
t r a l e s t a g i o . c o m .
Já as oportunidades dis-
poníveis  para estudan-
tes dos níveis técnicos e 
universitários são para as 
áreas de Administra-
ção, Recursos Hu-

manos, Marketing, 
Jornalismo, Direito, Mí-
dias Sociais, Tecnologia 
da Informação , Informáti-
ca, Mecatrônica, Auxiliar 
de Saúde Bucal e Farmácia.
Os alunos interessados 
podem ver mais deta-
lhes das vagas no site 
da centralestagio.com. 
Também é necessário en-
viar um currículo para o 
email contato@centrales-
tagio.com e especificar 
em qual vaga está interes-
sado. Mais informações 
pelo telefone (12) 3631-
2529 ou (12) 3011-0842.
Imagem: Reprodu-
ção  (TV Sincovat)
Alexandre Andrade
Assessoria de Co-
m u n i c a ç ã o
(12) 3632-6570 ramal 5

Vídeo produzido por  
estudantes da ETEC  

Paraibuna ajuda a divulgar 
os atrativos culturais e  
turísticos do município

Os alunos do 2º Módu-
lo do curso técnico de 
Marketing da ETEC São 
José dos Campos – Ex-
tensão Paraibuna produ-
ziram um vídeo sobre o 
município com o objetivo 
de divulgar algumas de 
suas riquezas culturais e 
turísticas. O vídeo foi pu-
blicado no You Tube em 
07 de abril de 2016 com o 
tema: “Projeto Conhecen-
do Mais Paraibuna 2016.
Para desenvolver o projeto, 
os alunos contaram com o 
apoio da Prefeitura de Pa-
raibuna, Diretoria Munici-
pal de Bem Estar Social e 
da Fundação Cultural “Be-
nedicto Siqueira e Silva”.
O coordenador da ETEC 
em Paraibuna, professor 

Sílvio Pasin, enalteceu a 
iniciativa dos alunos. “Foi 
gratificante ver todo esse 
trabalho, o empenho dos 
professores, dos alunos 
que tiveram tanto carinho 
e dedicação nesse projeto. 
Paraibuna é uma cidade 
que valoriza suas raízes, 
sua cultura e, por isso, cabe 
a nós divulgarmos esse tra-
balho que está sendo um 
sucesso!”, enfatiza Pasin.
Segundo Daniela Santa-
na, estudante do curso de 
marketing, trata-se de um 
projeto bem interessante. 
“Por meio dele adquiri-
mos novos conhecimen-
tos sobre a nossa cidade 
e mostramos a população 
quão rica é Paraibuna re-
ferente às suas culturas”, 

d e c l a r a .
A estudante de marke-
ting, Janaina Oliveira, elo-
giou a ETEC pelos cursos 
técnicos oferecidos aos 
estudantes paraibunen-
ses. “Gostaria de agrade-
cer a ETEC e a todos os 
professores, que são bem 
qualificados, e por todo 
o conhecimento que eles 
nos passam. Agradeço 
também a oportunida-
de de te feito o curso de 
Administração da ETEC 
que me ajudou muito, tan-
to na vida pessoal como 
na profissional e, agora, 
o curso de Marketing que 
abre um novo horizon-
te sobre o conhecimen-
to das coisas do mun-
do atual”, comenta.

Sebrae de Ilhabela  
promove palestras para  
Microempreendedores  

Individuais
O Posto Sebrae de Ilhabela 
promoverá uma série de pa-
lestras voltadas ao Micro-
empreendedor Individual 
(MEI) neste mês de maio.
As explanações começam 
no dia 17 (terça-feira) com 
o tema “Declaração Anu-
al” e ocorrem até o dia 20 
de maio (sexta-feira), no 
auditório da Secretaria de 
Turismo, na Praça Verea-
dor José Leite dos Passos, 
14, na Barra Velha (progra-
mação completa abaixo).
O objetivo é deixar o mi-
croempresário atento 
quando ao prazo da decla-
ração para evitar multas e 
transtornos. As palestras 
terão duração de uma hora 
e meia, sempre voltadas as 
explicações de como é fei-
ta a declaração anual, que 

tem prazo até o dia 31 de 
maio. O envio é obrigató-
rio e a não entrega resulta 
em multas e irregularida-
des no CPF e no CNPJ.
As inscrições para as pales-
tras são gratuitas e podem 
ser feitas no telefone (12) 
3895-7220 ou no email: 
pae@ilhabela.sp.gov.br.
Como se tornar um 
m i c r o e m p r e e n d e d o r
No dia 16 de maio (se-
gunda-feira), das 18h às 
20h, e no dia 19 de maio 
(quinta-feira), das 14h às 
16h, o Posto Sebrae de 
Ilhabela realizará pales-
tras com o tema “como 
se tornar um microempre-
endedor individual”. Os 
encontros informarão os 
interessados os principais 
tópicos para planejar a 

abertura de empresa e os 
aspectos da Lei Comple-
mentar nº 128/2008: tri-
butação, contratação de 
funcionário, principais 
benefícios, benefícios 
previdenciários, regula-
rização e impedimentos 
que dispõe sobre o em-
preendedor individual.
O local será o auditório 
da Secretaria de Turismo, 
na Praça Vereador José 
Leite dos Passos, 14, na 
Barra Velha. A facilita-
dora será a agente de de-
senvolvimento do Posto 
Sebrae de Ilhabela, Ivana 
Tomie de Boris Davidoff.
A palestra é gratuita. As 
inscrições podem ser 
feitas no telefone (12) 
3895-7220 ou no email: 
pae@ilhabela.sp.gov.br

Homologação e Adjudicação Processo nº07/2016 Convite nº03/2016 Objeto: Aquisição de Ma-
teriais para Kit Escolar -  Tendo em vista o resultado exarado pela Comissão de Licitações, nos 
autos do processo licitatório citado, torna público a Homologação do certame e Adjudicação de 
seu objeto à empresa Trade Walley Comercial Ltda EPP, o valor total de R$28.654,00(vinte e oito 
mil e seiscentos  cinquenta e quatro reais), em 04/04/2016. Ricardo Evangelista Lobato – Prefeito 
Municipal.
Extrato de Contrato /Munic. Redenção da Serra /Processo nº07/2016 Convite nº03/2016 /Ob-
jeto: Aquisição de Materiais para Kit Escolar/ Vigência: 11/04/2016 11/06/2016/ Contratada: 
CTrade Walley Comercial Ltda EPP/ CNPJ 05.296.406/0001-87/ Valor R$28.654,00(vinte e oito mil 
e seiscentos cinquenta e quatro reais).Redenção da Serra, em 11/04/2016. Ricardo Evangelista 
Lobato – Prefeito Municipal.

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro 
Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000

Tel: (12) 3676-1600AVISO DE LICITAÇÃO

A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de licitação na modalidade 
Pregão N°023/2016 - Objeto: Registro de Preços para Aquisição de patrulha meca-
nizada com aquisição de trator e implementos agrícolas, conforme CT nº 1.019.395-
38/805791/2014. Data da realização: 31/05/2016 às 09:30hs. Local da realização: 
P.M.S.L.P., Pça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. Edital 
na íntegra: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br. Luiz Carlos Pião – Prefeito Mu-
nicipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do

Paraitinga/SP.
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Alunos da Rede se  
destacam em apresentação 
com a BAMUTRE na Festa 

da Paróquia São José

2ª etapa da Corrida de Rua 
abre inscrições em Pinda

Nessa semana, na Festa da 
paróquia São José, nossos 
alunos da Rede Munici-
pal fizeram um bela apre-
sentação com a BAMU-
TRE- Banda Musical 
Estudantil de Tremembé.
A BAMUTRE já tem 15 
anos de formação no mu-
nicípio, a partir de 2015 
passou a se chamar Ban-
da Musical Estudantil 
de Tremembé, e tem a 
coordenação do Proje-
to Fazendo Arte da Se-
cretaria de Educação.
Sob a regência do Maestro 
Gustavo Migoto (ex- alu-

A 2ª etapa do Circuito 
Corrida de Rua será rea-
lizada no dia 22 de maio, 
no Vale das Acácias, em 
Moreira César. A larga-
da será às 8h30, na Praça 
Santa Rita, próxima ao 
posto do Polícia Militar.
As inscrições são gra-
tuitas e começam nesta 
quinta-feira (12), para 
moradores de Pinda que 
participaram da primeira 
etapa. Eles terão quinta 
e a sexta-feira para con-
firmarem, no CT Luis 
Caloi, sua participação 
nessa nova competição.
Na segunda-feira (16) 
e terça-feira (17), esta-
rão abertas as inscrições, 
no CE “Zito”, somen-
te para as pessoas que 
moram em Pin-

no do Fazendo Arte) conta 
com 50 componentes, que 
são alunos vindos das es-
colas Centro Educacional, 
Emília de Moura, Maria 
Dulce, Jerônimo, Ernani 
Giannico, com partici-
pação de alunos das es-
colas estaduais Manuel 
Cabral e Amália Patto.
Na Festa os alunos toca-
ram cerca de obras e fo-
ram muito aplaudidos por 
todos. Para as apresenta-
ções os alunos ensaiam 
09 horas, o reconheci-
mento de tanto trabalho e 
dedicação estão nos 

d a m o n h a n g a b a .
Na quarta-feira (18), tam-
bém no Zito, continuam 
as inscrições para os mo-
radores de Pinda e ini-
ciam-se as confirmações 
para os corredores de ou-
tras cidades que partici-
param da primeira etapa. 
E na quinta-feira (19), 
no Zito, as inscrições es-
tarão abertas a todos, 
caso ainda haja vagas.
A Secretaria de Esportes 
da Prefeitura destaca que 
são 600 vagas, que as ins-
crições serão presenciais, 
e ocorrerão somente até as 
vagas serem preenchidas.
Para se inscrever, as pes-
soas de Pinda deverão 
apresentar comprovante 
de endereço e RG. As de-
mais, somente RG. Im-

prêmios já recebidos em 
2014 receberam Troféu 
concurso de Bandas e 
Fanfarras de Taubaté e em 
2015 conquistaram 1º co-
locado como Banda Show 
no Festival de Bandas 
e Fanfarras de Taubaté.
A BAMUTRE se apre-
sentará no dia 15 de maio 
no Festival de Bandas e 
Fanfarras de Taubaté e 
dia 21 de maio abrilhan-
tará a Festa do Arroz de 
Tremembé. Estão todos 
convidados a prestigiar 
os tão talentosos alu-
nos de nossas escolas.

portante destacar que cada 
corredor poderá fa-
zer somente sua inscri-
ção e de mais duas pes-
soas – e não mais de 
cinco pessoas, conforme 
foi na primeira etapa.
O tradicional Circuito de 
Corrida de Rua de Pin-
damonhangaba é sempre 
um grande sucesso de 
participação e as inscri-
ções costumam se esgotar 
rapidamente. Neste ano, 
serão quatro etapas, sendo 
mais duas no segundo se-
mestre.   O Circuito con-
templa 10 categorias, de 
acordo com a idade dos 
participantes. O intuito 
da Prefeitura é fomentar a 
atividade física em busca 
de mais saúde e qualidade 
de vida para a população. 


