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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Tremembé 
entrega asfalto nas ruas 

Aparecida e Guaratinguetá 
no Parque N.S. da Glória

A população de Tremem-
bé nunca viu tantas obras 
acontecendo no municí-
pio em tão pouco tempo. 
Nessa semana, as ruas 
Aparecida e Guaratingue-
tá no Parque Nossa Se-
nhora da Glória receberam 
um asfalto de qualidade. 
Essas revitalizações fa-
zem parte da maior obra 
de asfalto da história do 
município denominada 

“Cinturão de Asfalto”.  A 
intenção da Prefeitura é 
levar comodidade e con-
forto aos munícipes que 
utilizam o transporte pú-
blico e também propor-
cionar maior segurança 
aos motoristas e ciclistas.
No total serão 35.482,66 
m² de pavimentação e 
um investimento no va-
lor de R$ 1.939.432,19.
Esse trabalho só está sen-

do realizado devido ao 
trabalho e dedicação do 
Prefeito Marcelo Vaque-
li, que desde o início de 
sua administração tra-
balhou para trazer ver-
bas para nossa cidade.
As próximas vias que re-
ceberão asfalto são as 
Ruas Irito Nogueira Bar-
bosa e Justimiano Antu-
nes no Jardim Santana.
“Atendemos uma rei-
vindicação antiga dos 
moradores e usuários 
de ônibus que há anos 
sofrem com o péssimo 
estado das ruas e aveni-
das em nosso município. 
Sabemos da proporção de 
benefícios que este inves-
timento levará até a po-
pulação.  Estamos felizes 
em poder contribuir para o 
desenvolvimento de nos-
sa cidade.” – finalizou o 
Prefeito Marcelo Vaqueli.

Pindamonhangaba regis-
trou 767 notificações de 
dengue entre o começo de 
janeiro até 24 de março, 
sendo 81 casos autócto-
nes, 10 importados e 300 
negativos. O número vem 
preocupando a Prefeitura 
da cidade, que informou 
estar ampliando o traba-
lho de combate a doença.
Na manhã de terça-feira 
(24), a equipe de Controle 
de Vetores esteve no Laer-

te Assumpção, em Morei-
ra César, para realizar ne-
bulização em várias casas. 
Outros bairros também 
vão passar pelo processo.
A Secretaria de Saúde 
da cidade treino todos os 
agentes comunitários de 
saúde, eles participaram 
de palestras e receberam 
novos uniformes para vi-
sitar as casas dos morado-
res levando informações. 
A Prefeitura pede que os 

moradores colaborem com 
o trabalho dos agentes.
“As cidades da região es-
tão sofrendo com esta do-
ença, que é muito séria e já 
tem causado muitas mor-
tes. Não queremos que a 
nossa população sofra com 
isto, então os profissionais 
da Prefeitura estão todos 
empenhados no comba-
te à dengue “, comentou 
o prefeito Vito Ardito.
Os moradores que en-
contrarem lugares com 
criadouros do mosquito 
Aedes Aegypti, terrenos 
abandonados e com lixo, 
podem fazer a reclama-
ção direto para a Prefeitu-
ra. A partir de 1º de abril, 
o Setor de Protocolo da 
Prefeitura ou Subprefeitu-
ra, em Moreira César vão 
atender a essas reclama-
ções também, ou o muní-
cipe pode encaminhar um 
e-mail para dengue@pin-
damonhangaba.sp.gov.br 

Pinda registra aumento 
nos casos de dengue e 
intensifica trabalho de 

combate a doença

Paulo Skaf, presidente da 
Fiesp e do Ciesp, diz que as 
previsões são negativas e 
mostram que a crise é gra-
ve O IBGE divulgou nesta 
semana os dados referen-
tes ao PIB do ano de 2014,
e os índices não agradaram o 
setor empresarial paulista. 
O anúncio do crescimen-
to da economia em 0,1% 
e com retração de 3,8% 
para a indústria de trans-
formação causa preocu-
pação para os lideranças 
de setores produtivos.  A 
Federação e Centro das 
Indústrias do Estado de 
São Paulo - Fiesp e Ciesp, 
considera muito ruins os 
dados divulgados e já tra-
balham com mais contra-
ção na economia em 2015.
O índice é o menor des-
de o governo Collor e 
com esse novo conjunto 
de informações, a FIESP 
estima é uma retração de 
1,4% para a economia 
como um todo enquan-
to o PIB da indústria de 

transformação terá uma 
queda de 4,9% em 2015.
Paulo Skaf, presiden-
te da Fiesp e do Ciesp, 
diz que as previsões são 
negativas e mostram que 
a crise é grave. “Esta-
mos vivendo um conjun-
to de más notícias: au-
mento do desemprego, 
restrição de crédito no 
mercado, inadimplên-
cia, queda dos negócios,
falta de contratação 
de obras, o não paga-
mento de fornecedores, 
Petrobras completamen-
te parada, envolvimen-
to das grandes cons-
trutoras na Lava Jato,
e ainda a escassez de ener-
gia e água, ou seja em 
meio a toda essa confusão, 
a verdade é que a somató-
ria de tudo isso nos leva 
a crer que o ano de 2015 
será um ano só de difi-
culdades”, afirma Skaf.
O presidente da Fiesp 
disse que as entida-
des estão buscando ca-

minhos e uma agenda 
de trabalho positiva, 
para que a travessia em 
meio a esses momentos 
de tantas dificuldades, 
seja com o menor preju-
ízo possível. “Diante de 
tudo isso, o governo fe-
deral precisa dar exem-
plo também. Assim como 
as donas de casas e em-
presas que em momen-
tos de crise ajustam seus 
orçamentos, o governo 
precisa cortar despesas”.
Skaf ressaltou que o go-
verno federal tem que 
cortar os excessos e fazer 
boas compras, aplicando 
o dinheiro público com 
a qualidade e eficiência 
que o momento exige “É 
preciso reduzir os 23 mil 
cargos em comissão com 
custo anual da ordem de 
RS$ 2 bilhões; rever o 
excessivo número de mi-
nistérios (total de 39). 
Em 2015 o governo federal 
terá gastos de custeio da 
ordem de R$ 200 bilhões”.

PIB brasileiro com apenas 
0,1% de crescimento
preocupa setores da

indústria  paulista

A assessoria de impren-
sa do Governo do Estado 
comunica que, em virtu-
de do feriado da Sema-
na Santa, os postos do 
Programa Poupatempo 
não funcionarão na sexta-
feira (03) e sábado (04). 
Nos postos de atendi-

mento de Taubaté e Pin-
damonhangaba também 
não haverá atendimento 
na segunda-feira, dia 6, 
devido ao feriado muni-
cipal em celebração ao 
Dia de São Benedito. As 
unidades móveis do pro-
grama, bem como o tele-

atendimento do Disque 
Poupatempo, acompa-
nham o esquema de fun-
cionamento dos postos 
fixos, que também pode 
ser consultado no site 
www.poupa tempo.sp .
gov.br ou pelo 0800 772 
36 33 - ligação gratuita.

Poupatempo em Pinda e 
Taubaté estará fechados 

na Semana Santa
e segunda-feira 
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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

‘Mazzaropi em Cena’ 
terá programação
durante todo mês
de abril em Pinda

Durante todo o mês de 
abril, uma programação 
especial será realizada 
em Pindamonhangaba em 
homenagem ao cineas-
ta Amácio Mazzaropi. O 
“Mazzarop em Cena” terá 
bate-papo, festival de es-
quetes, shows, cantoria no 
túmulo do cineasta e exi-
bição de filmes. Uma das 
atividades será o 2º Fes-
tival de Esquetes. As ins-
crições começam em 9 de 

abril e podem ser feita no 
Departamento de Cultu-
ra, localizado no Palacete 
Tiradentes (Praça Barão 
do Rio Branco, 22) Mais 
informações pelo telefo-
ne (12) 3643-2690 ou no 
e-mail: cultura@pinda-
monhangaba.sp.gov.br O 
evento tem o intuito de 
manter vivos a história 
e o legado deixados por 
Mazzaropi. Mais deta-
lhes da programação se-

rão divulgados em breve 
pela Prefeitura.  “Mazza-
ropi foi um grande artis-
ta, que tinha um carinho 
especial por Pindamo-
nhangaba, onde filmou 
diversos de seus filmes. 
E agora, nós retribui-
mos esse carinho com 
diversas ações artísti-
cas comemorativas ao 
mês de seu nascimento”, 
disse o prefeito munici-
pal Vito Ardito Lerario.

A Agência Paulista de Tec-
nologia dos Agronegócios 
(APTA), da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimen-
to do Estado de São Paulo, 
entrou no dia 23 de março de 
2015, com o pedido de rein-
tegração de posse da área do 
Polo Regional Vale do Para-
íba, em Pindamonhangaba, 
ocupada por cerca de 50 a 
60 pessoas. O grupo ocupa 
uma área de cerca de 20 hec-
tares, onde são cultivados 
eucaliptos, que servem para 
proteção da área de várzea. 
Esta é usada para pesquisas 
científicas voltadas para o 
desenvolvimento de cultiva-
res de arroz no sistema irri-
gado. A área também serve 
para a produção de sementes 
genéticas de variedades de 
arroz, desenvolvidas pelo 
Instituto Agronômico, que 
é coordenado pela APTA. 
Essas fazendas, que consti-
tuem os Polos de pesquisa 
da APTA, além de acolhe-
rem as pesquisas desenvol-
vidas pelo próprio Polo, ser-
vem também de apoio aos 
estudos conduzidos nos seis 
Institutos de pesquisa da 
Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de 
São Paulo (Instituto Agro-
nômico, Instituto Biológi-
co, Instituto de Economia 
Agrícola, Instituto de Pes-
ca, Instituto de Tecnologia 
de Alimentos e Instituto de 
Zootecnia). Pesquisas reali-
zadas no Polo Regional Vale 
do Paraíba da APTA O Polo 
Regional Vale do Paraíba, 
da Agência Paulista de Tec-
nologia dos Agronegócios 
(APTA), tem 27 projetos de 
pesquisa científica em anda-
mento, nas áreas de apicul-
tura, aquicultura, fitotecnia, 
sanidade vegetal, pecuária 
de corte e produção de lei-
te. Em 2014, a unidade de 
pesquisa realizou 54 treina-
mentos técnicos. O Polo da 
APTA é ligado à Secretaria 
de Agricultura e Abaste-
cimento do Estado de São 
Paulo. A unidade de pesqui-
sa é a única do Estado de 
São Paulo que possui labo-
ratório de sanidade apícola, 
responsável por atender de-
mandas regionais, estaduais 
e nacionais, por meio do 
conhecimento técnico-cien-
tífico gerado na área. O la-
boratório presta assistência 
ao Serviço Oficial da Defesa 
Agropecuária e ao Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA).  
A sanidade apícola repre-
senta hoje uma preocupação 
mundial, em virtude de fe-

nômenos, como o declínio 
populacional e mortalidade 
de abelhas que produzem 
mel, observado em apiários 
de diversos países, que têm 
causas ainda não esclareci-
das. Ainda em apicultura, 
o Polo Regional Vale do 
Paraíba da APTA produz e 
envia abelhas rainhas para 
apicultores de todo País, por 
meio dos Correios. A troca 
anual das abelhas rainhas 
aumenta em até 60% a pro-
dutividade dos apiários. A 
APTA é a única instituição 
pública do Brasil a realizar 
esse trabalho. As pesquisas 
da APTA garantem maior 
disponibilidade de mel, pó-
len e própolis para a popu-
lação e maior produção de 
abelhas para a polinização 
de culturas agrícolas. O Polo 
Regional Vale do Paraíba 
da APTA, da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimen-
to do Estado de São Paulo, 
possui cerca de 600 bovinos 
de corte entre machos e fê-
meas. Os animais, oriundos 
do programa de seleção do 
Instituto de Zootecnia (IZ), 
são disponibilizados anual-
mente em forma de leilão 
para pecuaristas da região. 
O Polo possui também 260 
vacas para produção de lei-
te, sendo que 85 delas estão 
na linha de ordenha. Dia-
riamente, são produzidos 
1480 litros de leite no local. 
A APTA mantém convênio 
com a Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, em 
que parte do leite oriundo 
das pesquisas é usado na 
merenda escolar das esco-
las municipais. As pesquisas 
da APTA com gado leiteiro 
buscam o desenvolvimento 
antiparasitários para o con-
trole de carrapatos e vermes 
com extratos vegetais, óleos 
essenciais e probióticos. O 
manejo de carrapatos, pro-
posto pela APTA, reduziu 
em 40% o uso de carrapati-
cidas dos criadores de gado 
dos municípios de São José 
do Barreiro e Areia.  Na área 
de aquicultura, a APTA é re-
ferência para piscicultores 
da região, que vão ao Polo 
buscar alevinos juvenis de 
tilápia para o cultivo. Pes-
quisas da APTA têm alcan-
çado números significativos 
de produção de tilápia do 
Nilo em tanques-redes e tan-
que escavado. Os pesquisa-
dores da APTA transferem 
tecnologias de produção e 
prevenção de enfermidades 
e informações quanto à ade-
quação ambiental das pro-
priedades rurais e do uso da 

água, em virtude das novas 
legislações.  Os trabalhos 
da pesquisa paulista envol-
vem também a educação 
ambiental, como estratégia 
para melhoria das condições 
de saneamento e qualida-
de de vida da população. O 
Polo Regional Vale do Pa-
raíba desenvolve trabalhos 
com variedades de mandio-
ca com alto teor de vitami-
na A e arroz, em conjunto 
com o Instituto Agronômi-
co (IAC), de Campinas. As 
pesquisas da APTA em arroz 
focam desenvolvimento de 
variedades chamadas “es-
peciais”, que possuem alto 
valor agregado e são desti-
nadas a nichos de mercado. 
O IAC, também coordena-
do pela APTA, é responsá-
vel pelo desenvolvimento 
de arroz de tipos especiais, 
dentre eles o preto, aromáti-
co, arbóreo  e para culinária 
japonesa. Essas variedades 
mudaram o perfil regio-
nal de produção do Vale do 
Paraíba. Os materiais são 
aprovados por produtores 
e chefs de cozinha. Os pes-
quisadores do Polo Regional 
Vale do Paraíba da APTA 
realizam pesquisas na área 
de produção de plantas me-
dicinais, aromáticas e con-
dimentares. São conduzidos 
ainda trabalhos para produ-
ção orgânica de hortaliças, 
com enfoque para agricul-
tura familiar e o resgate de 
plantas não convencionais 
(PANC’s), que geram segu-
rança e soberania alimentar 
e nutricional para pequenos 
produtores, comunidades re-
manescentes de quilombolas 
e assentados rurais. As pes-
quisas em sistemas agroflo-
restais, com espécies flores-
tais nativas, e agroecologia, 
contam com a participação 
de agricultores da região. 
Essas pesquisas são relevan-
tes para a região do Vale do 
Paraíba, com Mata Atlântica 
abundante e fragmentada e 
com solos e recursos hídri-
cos degradados. Os sistemas 
agroflorestais integram cul-
turas agrícolas com diversi-
dade de florestas de manei-
ra sincronizada, tornando o 
agrossistema degradado em 
produtivo, com baixo uso de 
recursos externos e de capi-
tal. O sistema proposto pela 
APTA fixa os produtores no 
campo e promove a seguran-
ça alimentar. A proteção do 
Rio Paraíba e de seus afluen-
tes é prioritária, pois abaste-
ce populações ao longo do 
Estado de São Paulo, Rio 
de Janeiro e Minas Gerais.

Nota de Imprensa
Informações sobre ocupação 

de terras do Polo APTA

A Prefeitura de Tremembé, 
por meio da Secretaria de 
Obras Públicas e Serviços 
Urbanos, realizou após 64 
anos de abandono, obras 
de aproximadamente 120 
metros de extensão de ga-
lerias de águas pluviais na 
Rua Costa Cabral inter-
ligando com a Vila Didi 
Vargas. Na tarde desta 
quinta-feira (26) os mora-
dores receberam o tão so-
nhado e aguardado asfalto. 
Foram instalados também 
bocas de lobo para escoa-
mento das águas da chuva.
De acordo com o prefeito 
Marcelo Vaqueli, o ob-

jetivo da ação é escoar 
a água para as galerias, 
evitando água parada e 
acabando com transtor-
nos ocorridos durante a 
época de chuvas mais in-
tensas. Iniciativa que vai 
melhorar a qualidade de 
vida dos moradores do 
bairro. “Mais um com-
promisso cumprido com 
nossa população. Fico 
muito feliz em poder con-
tribuir para o bem estar 
de todos. Com a chagada 
do asfalto, a vida dos mo-
radores vai mudar mui-
to.” – finalizou Vaqueli.
Moradora a 60 anos, a Se-

nhorita Mércia Vargas que 
é filha do fundador Senhor 
Benedito de Oliveira Var-
gas informou a nossa equi-
pe que o bairro sempre foi 
esquecido pelas adminis-
trações anteriores, “Entra-
va prefeito e saia prefeito 
e nunca nenhum fez nada, 
a não ser promessas. O 
Marcelo Vaqueli cumpriu 
sua palavra e agradecemos 
muito a ele. O sonho da 
minha mãe era ver a Vila 
asfaltada, mas infelizmen-
te ela faleceu a 15 anos. 
Hoje estamos transbor-
dando de alegria. Obriga-
da prefeito!” – finalizou.

Vila Didi Vargas recebe 
Asfalto  e Galerias de 

Águas Pluviais em
Tremembé
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PAT de Ilhabela divulga
vagas de emprego

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador de Ilha-
bela inicia a semna como 
uma nova relação de vagas 
de emprego em diferen-
tes áreas de atividade. Os 
interessados devem com-
parecer à sede da agência 
munidos dos principais 
documentos para o cadas-
tro. Vale lembrar, no en-
tanto, que a decisão pelas 
contratações é responsabi-
lidade dos empregadores. 
Da mesma forma o pre-
enchimento das vagas de-
pende dos requisitos exigi-
dos e os encaminhamentos 

são realizados de acordo 
com os perfis e níveis de 
escolaridade dos candida-
tos. As vagas podem ser 
preenchidas, canceladas 
ou alteradas diariamente. 
O PAT está localizado na 
Rua Prefeito Mariano Pro-
cópio de Araújo Carvalho, 
nº 128, Perequê. Confira 
as vagas: Ajudante de co-
zinha, Assistente de go-
vernanta, Atendente de 
balcão, Auxiliar adminis-
trativo, Auxiliar de conta-
bilidade,  Auxiliar de cozi-
nha, Auxiliar de escritório, 
Auxiliar de limpeza, Au-

xiliar de manutenção pre-
dial, Azulejista, Balconis-
ta de lanchonete, Barman, 
Caixa de bar (lanchonetes 
e restaurantes),  Camareira 
de hotel, Chefe de cozi-
nha, Copeiro, Costureira 
em geral, Cozinheiro de 
restaurante, Desenhista in-
dustrial gráfico (designer 
gráfico), Empregado do-
méstico  arrumador, Fren-
tista, Garçom, Instalador 
de alarme, Lavador de rou-
pas  a maquina, Manicure, 
Mecânico de automóvel, 
Mecânico de bicicletas, 
Mecânico de manutenção 
de bicicletas, Motoboy, 
Motofretista, Motorista 
de ônibus urbano, Oficial 
de serviços gerais, Ope-
rador de caixa,  Pedreiro, 
Pizzaiolo, Recepcionista 
atendente, Recepcionista 
bilíngue, Recepcionista 
de hotel, Representan-
te comercial autônomo, 
Vendedor - no comércio 
de mercadorias, Vendedor 
- no comércio de mercado-
rias,  e Vendedor pracista.

A partir desta semana 
Taubaté terá que se acos-
tumar com mudanças vi-
árias que vão alterar cos-
tumes de muitos anos. De 
acordo com o prefeito Or-
tiz Junior (PSDB), o que 
se pratica no trânsito de 
Taubaté atualmente per-
dura há 170 anos, sendo 
que qualquer intervenção 
que se faça, mexe natural-
mente com a situação de 
conforto dos munícipes.
É a conclusão da primeira 
etapa de um quarto pacote 
de intervenções que teve 
início com as mudanças 
no eixo da Avenida In-
dependência. Segundo a 

secretária de Mobilidade 
Urbana, Dolores Moreno 
Pino, a Lola, são altera-
ções profundas, inclu-
sive para vencer alguns 
desafios de décadas de 
uma cidade que cresceu e 
cresce vertiginosamente. 
Ruas centrais importantes 
como Marquês do Herval, 
Souza Alves e Pedro Cos-
ta terão sentido invertido 
que seguirão também a 
inversão de mão da Pra-
ça Santa Terezinha, o que 
vai provocar rmudanças 
na localização dos pontos 
de ônibus em várias vias 
e praças e até a desati-
vação de outros abrigos. 

Isso também vai refletir 
em mudanças nos itinerá-
rios de 22 linhas de ôni-
bus, segundo a secretária.
São 10 vias que passam 
por inversão: ruas XV de 
Novembro, Doutor Pe-
dro Costa, Marques do 
Herval, Doutor Souza Al-
ves, Gastão Câmara Leal, 
Dante Paolicchi, Doutor 
José Luis de Almeida So-
ares, Antonio Valente Sil-
va, a Marylene Moura na 
praça Oito de Maio e no 
trecho mão dupla da rua 
Emílio Winther. As alte-
rações também provocam 
mudanças em 22 das 25 
linhas de ônibus da cidade.

Mudanças no trânsito
de Taubaté e em
linhas de ônibus

Mais de 200 mil fieis de-
vem passar pelo Santuá-
rio Nacional de Apareci-
da durante o período da 
Semana Santa, que ini-
cia neste domingo (29), 
quando a Igreja celebra 
o Domingo de Ramos.
Para a Sexta-feira da Pai-
xão são esperados 45 mil 
peregrinos, para o Sába-
do Santo 50 mil fiéis, e 
no Domingo de Páscoa 
88 mil visitantes pas-
sarão pelo Santuário.
A programação para to-
dos os dias do período no 
Santuário Nacional está 

disponível em um ca-
nal especial de internet,
que reúne notícias e 
subsídios da Sema-
na Santa, o www.A12.
c o m / s e m a n a s a n t a .
Neste final de sema-
na estima-se que cer-
ca de 99 mil visitantes 
passem pelo Santuário,
sendo 43 mil no sába-
do e 56 mil no domingo.
Confissões - A Semana 
Santa é tempo propício para 
reflexão. Por isso também, 
muitos fiéis procuram o 
Sacramento da Confissão.
Para atender aqueles que 

passarão pela Basílica nes-
te período, o Santuário Na-
cional preparou horários 
especiais para confissão.
Segunda: Das 7h30 às 
11h e das 14h às 16h 
Terça: Das 7h30 às 
11h e das 14h às 16h 
Quarta: Das 7h30 às 
11h e das 14h às 16h 
Quinta: Das 7h30 às 
08h30 e das 14h às 16h
Sexta: Das 7h30 às 11h 
e das 13h30 às 14h30
Sábado: Das 6h30 às 
11h15 e das 14h às 16h45 
Domingo: Das 6h30 às 
11h15 e das 14h às 16h.

Mais de 200 mil fiéis devem 
passar pelo Santuário Nacional

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a aber-
tura de licitação na modalidade Pregão N°009/2015 - Edital Nº012/2015 – 
Proc. Adm. N°005/2015. Objeto: Registro de preços para prestação de servi-
ço de Hospedagem no Perímetro Urbano de São Luiz do Paraitinga. Data da 
realização: 15/04/2015 às 09:30 hs. início do credenciamento. Local da reali-
zação: Prefeitura Municipal, Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz 
do Paraitinga/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licita-
ções ou retirado gratuitamente no site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a aber-
tura de licitação na modalidade Pregão N°015/2015 - Edital Nº018/2015 – Proc. 
Adm. N°012/2015. Objeto: Registro de preços para aquisição de baterias para 
veículos no Município de São Luiz do Paraitinga, NOS MOLDES DA LEI MU-
NICIPAL 1.550/2012 E DECRETO MUNICIPAL 58/2012 – ME e EPP. Data 
da realização: 15/04/2015 às 14:30 hs. início do credenciamento. Local da rea-
lização: Prefeitura Municipal, Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz 
do Paraitinga/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licita-
ções ou retirado gratuitamente no site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura 
de licitação na modalidade Pregão N°019/2015 - Edital Nº026/2015 – Proc. Adm. 
N°013/2015. Objeto: Registro de preços para Prestação de Serviço de Conserto 
de Pneus de Veículos no Município de São Luiz do Paraitinga, NOS MOLDES 
DA LEI MUNICIPAL 1.550/2012 E DECRETO MUNICIPAL 58/2012 – ME e 
EPP. Data da realização: 16/04/2015 às 09:30 hs. início do credenciamento. Lo-
cal da realização: Prefeitura Municipal, Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, 
São Luiz do Paraitinga/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de 
Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura 
de licitação na modalidade Pregão N°020/2015 - Edital Nº028/2015 – Proc. Adm. 
N°092/2015. Objeto: Registro de preços para aquisição de mourões de eucalip-
to tratado. Data da realização: 16/04/2015 às 14:30 hs. início do credenciamento. 
Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, 
São Luiz do Paraitinga/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de 
Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

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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Cratera de 1m de 
diâmetro ameaça 

motoristas na estrada 
Jambeiro-Tamoios

Uma viagem pelas es-
tradas estaduais que co-
nectam os pequenos mu-
nicípios da região pode 
reservar algumas surpresas.
Quem trafega pela Ro-
dovia Julio de Pau-
la Moraes (SP-103), 

que liga o município 
de Jambeiro à Rodo-
via dos Tamoios deve 
ficar atentos, quase na 
chegada à Jambeiro.
No local - registrado pela 
reportagem do Jornalismo 
AgoraVale - uma enorme 

cratera aberta no meio 
da pista próximo à entra-
da da cidade está desa-
fiando os motoristas que 
precisam fazer o trajeto. 
O buraco tem cerca de 
1metro de diâmetro e pode 
aumentar ainda mais tendo 
em vista que cedeu o terre-
no sob a camada de asfalto. 
Outro lado - A reporta-
gem do AgoraVale man-
teve contado com a as-
sessoria de imprensa do 
Departamento de Estra-
das de Rodagem - DER, 
em São Paulo, que to-
mou ciência do problema.
A Rodovia Julio de Pau-
la Moraes passou por 
obras de recapeamento 
há pouco mais de um ano

A cidade de Tremembé ga-
nhou no último mês de no-
vembro o mais novo cartão 
postal da cidade, o Merca-
do Municipal.  Um espaço 
confortável, apropriado 
para compras e de convi-
vência para a população. 
O mercado foi totalmente 
reformado e adaptado pela 
Prefeitura Municipal de 
Tremembé e foi entregue 
a população no aniversá-
rio da cidade em 2014.
O projeto de reforma do 
Novo Mercado contem-
plou a restauração da parte 
interna e externa da unida-
de, desde a coberta, piso, 
drenagem, rede de esgo-
to, parte hidráulica e elé-
trica, além de vagas para 
estacionamento. Além da 
restauração, o mercado 
ganhou iluminação di-
ferenciada, paisagismo, 
banheiro para deficientes 
e padronização de boxes 
com vidro temperado.
O novo Mercado tem 17 

boxes entre restaurante, 
lanchonete, peixaria, ta-
bacaria, mercearias, mini 
mercado, floricultura, hor-
tifruti, artesanato, entre ou-
tros. Outra novidade foi a 
destinação de um box para 
o Fundo Social de Solida-
riedade, que faz a venda 
de itens produzidos pelos 
alunos dos diversos cursos 
oferecidos pela Secreta-
ria de Ação Social. Toda 
a renda adquirida é enca-
minhada ao Fundo Social. 
Diariamente o Mercado 
recebe centenas de visitan-
tes de Tremembé e região.
Em uma visita do fotógra-
fo da Secretaria Estadu-
al de Turismo Ken Oshi, 
que realiza um trabalho 
nas estâncias turísticas de 
São Paulo, o profissional 
ficou impressionado com 
a arquitetura do local. 
“Ando por várias cidades 
que são estâncias e nunca 
vi um Mercado tão boni-
to e acolhedor como o de 

Tremembé, vocês estão de 
parabéns!” – comentou.
“Esta é mais uma prova do 
nosso compromisso com 
a cidade de Tremembé. O 
Mercado possui uma gran-
de simbologia para o muni-
cípio”, destacou o prefeito 
Marcelo Vaqueli. “Con-
vido a todos a visitarem 
o Novo Mercado de Tre-
membé”, complementou.
Atualmente os boxes 
são compostos por vá-
rios segmentos, são eles: 
Restaurante Água Santa, 
Mont Chiq Charutaria e 
Vinhos, Casa da Bola-
cha, Agronel Produtos 
Naturais, Fruteria R e F, 
Mercadinho do Compa-
dre, Raimundo Pastéis, 
Lancheteria Café e Prosa, 
Teodoro Pescados, Can-
tinho de Minas, Empório 
Iori, Helena Flores, Boxe 
XV, Avícola e Mercearia 
Bom Jesus e artesanatos 
do Fundo Social de Soli-
dariedade de Tremembé.

Visite o Novo Mercado 
Municipal de Tremembé

Inscrições para aulas de 
balé infantil e dança de 

salão em Pinda
Criminosos fazem caminhoneiro 

refém durante assalto na
via Dutra, em PindaA Prefeitura de Pinda-

monhangaba vai oferecer 
oficinas descentraliza-
das do Programa Nosso 
Bairro com aulas de balé 
infantil e de dança de 
salão. São mais de 500 
vagas com inscrições a 
partir de segunda-feira, 
dia 30.
Crianças a partir dos 3 
anos poderão se inscrever 

Um caminhoneiro foi as-
saltado e feito refém por 
criminosos na noite de 
segunda-feira (30) na Via 
DUtra, altura de Pinda-
monhangaba. Segundo a 
Polícia Rodoviária Esta-
dual (PRE), o motoris-
ta foi abordado por três 

nas aulas de balé infantil 
na escola municipal do 
Cerâmica e no Centro Co-
munitário Cecília Nicolet-
ti, do CDHU Cícero Prado.
As pessoas maiores de 
16 anos poderão fazer 
as oficinas de dança de 
salão em cinco bairros. 
As aulas serão nos 
centros comunitá-
rios: Feital, Mombaça,

assaltantes em um pos-
to às margens da Dutra.  
Os criminosos fugiram 
com o caminhão e o mo-
torista foi levado em 
outro veículo e deixa-
do no início da manhã 
desta terça (31) na rodo-
via Floriano Rodrigues 

Maricá e Vila Rica 
e na escola munici-
pal do Cidade Jardim. 
Para participar,
basta procurar o local mais 
próximo e se inscrever. 
Os professores das ofici-
nas estarão presentes no 
momento da inscrição, 
para tirar todas as dúvi-
das. As aulas terão início 
ainda na mesma semana.

Pinheiro, em Quiririm. 
O motorista foi en-
contrado pela polí-
cia e encaminhado ao 
1º Distrito Policial de 
Taubaté para depoi-
mento. Os assaltan-
tes e o caminhão ainda 
não foram localizados.

O Papa Francisco sau-
dou um grupo de ca-
tólicos da Diocese de 
Taubaté durante uma au-
diência geral na Praça 
São Pedro, No Vaticano.
O pontífice surpreen-
deu o grupo, que viajou 

em uma caravana com 
90 pessoas organizada 
pela Comunidade Can-
ção Nova e liderada pelo 
Padre Fábio de Melo.
“Saúdo os peregrinos de 
língua portuguesa, par-
ticularmente os fiéis de 

Outeiro da Cortiçada e 
da Diocese de Taubaté.
Nesta última eta-
pa quaresmal,
faço votos que a vos-
sa peregrinação à Roma 
fortalece em todos a fé 
e consolide no amor di-
vino os vínculos de cada 
um com sua família, 
com a comunida ecle-
sial e com a sociedade. 
Que Nossa Senhora 
vos acompanhe e prote-
ja”, disse o santo padre.
Durante a cerimônia, 
o Papa também falou 
sobre a importância da 
oração em família e cele-
brou a Jornada Pela Vida.

Papa Francisco saúda grupo 
da Diocese de Taubaté 
durante cerimônia no 

Vaticano

A Dokar Veículos, re-
vendedora autorizada 
Volkswagen de Pinda-
monhangaba e líder de 
vendas em toda a região, 
fechou a venda de mais uma 
frota de veículos, desta vez,
para a Prefeitura de Pin-
damonhangaba. Os novos 
carros foram entregues 
no pátio da Secretaria 
de Obras, no bairro do 
Bosque,  e representam 
a credibilidade da mar-
ca Volkswagen, da mes-
ma foram em que for-
talece ainda mais uma 
parceria de sucesso.

Para Rodrigo Eugênio, su-
pervisor de TI da Dokar, a 
concessionária contininua 
a se destacar em suas me-
tas dentro do compromisso 
social e do bom relaciona-
mento com seus clientes. 
“É uma satisfação enor-
me para a Dokar realizar 
uma entrega como esta. 
Além de fortalecer uma 
parceria de tantos anos 
com a prefeitura da cidade,
também reforça o 
nosso compromis-
so com a sociedade,
pois sabemos que estes 
veículos serão utilizados 

em áreas como saúde e 
segurança. A população 
certamente será beneficia-
da com o atendimento e 
serviços prestados através 
dos veículos. Esperamos 
poder viver muitos mo-
mentos como este ainda 
este ano.”, comemorou.
A Dokar Veículos está 
localizada na Av. Nossa 
Senhora do Bom Suces-
so, 2515, CEP 12412-
390  - Pindamonhangaba  
SP Tel.: (12) 3644-5444 
/ Fax (12) 3643-1611 - 
E-Mail: dokarveiculos@
dokarveiculos .com.br 

Dokar amplia frota da 
Prefeitura de Pinda 

com venda de
nove veículos 0Km


