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EDP informa expediente 
para o feriado da Páscoa

A EDP informa que 
no dia 3 de abril,
sexta-feira, não haverá 
expediente presencial nas 
agências da  Distribuido-
ra devido ao feriado da 
Paixão de Cristo (Sex-
ta-feira Santa). As ativi-
dades serão retomadas 

na segunda-feira, 06/04, 
em seu horário normal.
Em Guaratinguetá, Pin-
damonhangaba e Taubaté 
também não haverá expe-
diente no dia 6 de abril, 
devido ao feriado munici-
pal em comemoração ao 
Dia de São Benedito. O 

atendimento será normali-
zado na terça-feira, 07/04.
A EDP mantém o atendi-
mento pela Agência Vir-
tual www.edp.com.br e 
por meio da Central de 
Atendimento ao Cliente 
no 0800 721 0123, 24 ho-
ras e com ligação gratuita.

A Escola do Trabalho 
da Prefeitura de Tauba-
té está com inscrições 
abertas para cursos pro-
fissionalizantes gratui-
tos e de curta duração.
No total são 700 va-
gas em diversas áreas.
Na unidade Jabotica-
beira I estão disponí-
veis os cursos de Mani-
cure e Pedicure, Unhas 
Artísticas e Encanador. 
Na Jaboticabeira II há va-
gas para Informática Bási-
ca, Controle Dimensional 
e Desenho Técnico Mecâ-
nico e Serralheiro em Aço 
Carbono. Esses cursos 
têm certificação do Senai.

No bairro Estiva podem 
ser feitas inscrições para 
os cursos de Funilaria de 
Brilho, Eletricista Insta-
lador, Digitação, Word 
Avançado e Iniciação à In-
formática (terceira idade).
Já no Sítio Santo Antônio 
há vagas para Informá-
tica Básica, Informáti-
ca (terceira idade), Di-
gitação e Inglês Básico.
Na unidade do Cecap 
estão disponíveis os 
cursos de Automação 
Pneumática Industrial, 
Digitação, Informática 
básica, Desenho Técnico 
Mecânico, Iniciação in-
formática (terceira idade), 

Escovação e Penteado. 
Maquiagem, Digitação, 
Informática Básica e De-
signer Sobrancelha são 
os cursos oferecidos na 
unidade do Gurilândia.
No Alto do Cristo, os 
cursos disponíveis são 
para Informática, Di-
gitação e Artesanato.
Para fazer a inscrição, o 
candidato deve entrar em 
contato com a unidade 
onde há o curso de seu 
interesse e apresentar có-
pia do RG, CPF, compro-
vante de endereço e com-
provante de escolaridade. 
Para o curso em parceria 
com o Senai, a idade mí-
nima permitida é de 16 
anos e é exigido  ensino 
fundamental completo.
Nos cursos realizados ape-
nas pela Prefeitura é ne-
cessário que o interessado 
tenha concluído o sexto 
ano do ensino fundamen-
tal. A faixa etária varia de 
acordo com a exigência de 
cada curso, oferecendo op-
ções a partir dos 14 anos.

Taubaté oferece 700 
vagas para cursos 
profissionalizantes 

gratuitos

A Ford demitiu 140 fun-
cionários que estavam 
com contratos suspen-
sos (layoff) e voltariam a 
trabalhar nesta semana.
De acordo com o Sindi-
cato dos Metalúrgicos,
os funcionários dis-
pensados foram força-
dos a aderir ao Plano 
de Demissão Voluntária 
(PDV) para ter benefí-

A contagem de veículos 
será realizada entre 0h de 
quinta-feira (02) e 23h59 
de domingo (05) Neste fe-
riado de Páscoa, entre 870 
e 910 mil veículos devem 
pelas quatro praças de pe-
dágio, nos dois sentidos, 
estima a Ecopistas, con-
cessionária do corredor 
Ayrton Senna/Carvalho 
Pinto. As rodovias ligam 
a Região Metropolitana 
de São Paulo com o Vale 
do Paraíba, a região serra-
na de Campos do Jordão e 
as praias do Litoral Norte.
Na praça de pedágio de 
Itaquaquecetuba, no senti-
do interior da rodovia Ayr-
ton Senna, a expectativa é 
de que entre 190 e 214 mil 
veículos deixem a capital.
Na saída dos motoristas 
para o feriado de Páscoa 
(2 a 5 de abril), a previsão 
é de que o fluxo de veícu-
los seja mais intenso das 
15h às 17h de quinta-feira 
(02) e entre 10h e 12h de 
sexta-feira (03). No re-
torno a São Paulo, a Eco-
pistas espera maior flu-
xo de veículos entre 15h 
e 17h de domingo (05).
Recursos disponíveis- A 
Ecopistas disponibilizará 
cerca de 387 profissionais 
e viaturas de atendimento 
aos usuários nos quato dias 

cios e direitos trabalhistas.
Uma paralisação foi re-
alizada nesta manhã e 
um grupo de funcioná-
rios chegou a fechar a 
Avenida Independência.
O último layoff da Ford 
começou entre agosto 
e setembro do ano pas-
sado e chegaria ao fim 
em janeiro, porém foi 
prorrogado até março.

de operação. Serão: quatro 
ambulâncias de resgate, 
uma UTI móvel, seis ro-
tas de inspeção de tráfego, 
cinco guinchos leves, dois 
guinchos pesados e seis 
veículos de apoio. Além 
desses, a concessionária 
contará com seis guinchos 
tipo plataforma e um ve-
ículo de supervisão para 
os períodos de maior mo-
vimentação nas estradas.
 Operação Papa-Fila - Para 
evitar que se formem fi-
las nos horários de pico, 
as praças de pedágio fun-
cionarão com capacidade 
máxima e será implanta-
da a Operação Papa-fila. 
Nessa operação, 55 fun-
cionários devidamente 
identificados, estarão à 
disposição dos motoristas 
para realizar a cobran-
ça antecipada às cabines, 
nas faixas de rolamento.
Operação Faixa Rever-
sível - Nos períodos de 
maior movimento no senti-
do litoral e interior, a Eco-
pistas poderá implantar a 
Operação Faixa Reversí-
vel, na qual os condutores 
que se dirigem à cidade de 
Campos do Jordão e ao sul 
de Minas Gerais terão uma 
faixa exclusiva para trafe-
gar, entre o km 128 e o km 
130 da rodovia Carvalho 

A suspesão dos funcio-
nários foi justificada 
pela montadora como 
uma medida para ade-
quar a produção a de-
manda do mercado atual.
A Ford de Taubaté possui 
em torno de 1,5 mil traba-
lhadores e produz trans-
missões e motores Sigma 
1.5, usado nos modelos 
Ka Sedan e New Fiesta.

Pinto. A faixa da esquerda 
da pista que opera em di-
reção a São Paulo terá seu 
sentido invertido e servirá 
como mais uma opção aos 
motoristas. A velocidade 
máxima permitida nes-
ta faixa será de 80 km/h.
Canais de comunicação - 
Em caso de emergência, os 
usuários devem solicitar o 
auxílio da Ecopistas atra-
vés do telefone de serviços 
0800 777 0070 ou pelos 
call boxes, telefones de 
emergência localizados a 
cada quilômetro do trecho 
concedido. O atendimen-
to é gratuito e 24 horas.
As informações quanto 
às condições de tráfego 
podem ser acompanha-
das pelo twitter (@eco-
pistas), no site da Eco-
pistas (www.ecopistas.
com.br) e pelo aplicativo 
EcorodoviasApp, dispo-
nível para download gra-
tuito para IOS e Android. 
Para baixar o aplicativo 
basta acessar www.eco-
rodovias .com.br /app .
Painéis de mensagens 
variáveis alocados em 
pontos estratégicos do 
corredor Ayrton Senna/
Carvalho Pinto também 
transmitirão informa-
ções quanto à situação 
do tráfego nas rodovias.

Ford demite 140 
funcionários na 

fábrica de Taubaté

Feriado de Páscoa  
Corredor Ayrton Senna 
Carvalho Pinto espera 
passagem de 910 mil 

veículos
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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
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Autores joseenses são 
selecionados para o Festival 

da Mantiqueira

Secretária Municipal de Saúde de 
Ubatuba pede exoneração

A Fundação Cultural Cas-
siano Ricardo (FCCR) 
escolheu 33 escritores e 
60 obras para participar 
da Tenda Cassiano Ricar-
do na 8ª edição do Festi-
val da Mantiqueira, que 
será realizado de 10 a 12 
de abril em São Francis-
co Xavier, distrito de São 
José dos Campos. A lista 
com os nomes dos selecio-
nados está disponível no 
site da Fundação Cultural.
Os livros ficarão expos-
tos e serão comercializa-
dos na Tenda Cassiano 

A Prefeitura Municipal de 
Ubatuba anuncia a saída 
da Secretária Ana Emília 
Gaspar, da Pasta da Saúde. 
Por motivos particulares, 

Ricardo, espaço da Fun-
dação Cultural Cassiano 
Ricardo dedicado à di-
vulgação das obras dos 
escritores joseenses, que 
também vai contar com 
local para autógrafos, 
encontros e bate-papos.
O festival terá mais de 20 
atrações seguindo o tema 
“Todos Os Cantos”, que 
propõe um balanço das 
tendências da literatura 
brasileira contemporânea, 
em suas diversas manifes-
tações (romance, conto, 
poesia, crônica, dramatur-

Ana Emília pediu exonera-
ção em caráter irrevogável. 
A vaga de Ana Emília 
passa a ser ocupada pelo 
secretário Ronaldo de Je-

gia e literatura infanto-ju-
venil), reunindo autores de 
diversas regiões do Brasil.
A abertura será na sexta-
feira (10 de abril), a partir 
das 19h30, na Tenda Lite-
rária, com as participações 
do escritor Affonso Roma-
no de Sant’Anna e o show 
de Renato Teixeira. Os es-
critores Mário Prata, Mar-
çal Aquino, Edney Silves-
tre, Fabrício Carpinejar são 
alguns dos nomes que vão 
compor a programação.
A programação comple-
ta está no site do evento.

sus Santos, que deixa seu 
cargo para José Márcio 
de Souza Candido na Se-
cretaria de Cidadania e 
Desenvolvimento Social.

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

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  irá fechar 
na Semana Santa e 

segunda-feira 

A grupo Musical Bios é 
a atração neste domingo, 
5, às 9h30, na Praça Vila 
Rica, na Estiva. O evento 
faz parte do projeto Show 

na Praça e é gratuito.
O grupo apresenta um 
trabalho com MPB e mú-
sicas internacionais, de 
artistas renomados como 

Ana Carolina, Whit-
ney Houston e Beyonce.
A Praça Dom Epaminon-
das não recebe o proje-
to neste final de semana.

Show da Praça apresenta 
Musical Bios neste final de 

semana em Taubaté 

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura 
de licitação na modalidade Pregão N°021/2015 - Edital Nº029/2015 – Proc. Adm. 
N°943/2015. Objeto: Registro de preços para Prestação de Serviço de Conserto de 
Alinhamento, Balanceamento e Cambagem de Veículos no Município de São Luiz 
do Paraitinga, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL 1.550/2012 E DECRETO MU-
NICIPAL 58/2012 – ME e EPP. Data da realização: 17/04/2015 às 09:30 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.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura 
de licitação na modalidade Pregão Presencial N°023/2015 - Edital Nº031/2015 – 
Proc. Adm. N°098/2015. Objeto: Registro de preços para aquisição de cestas bá-
sicas. Data da realização: 17/04/2015 às 14:30hs. 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 aber-
tura de licitação na modalidade Pregão N°005/2015 - Edital Nº007/2015 – Proc.
Adm. N°003/2015. Objeto: Aquisição de Veículo Tipo Furgão. Data da rea-
lização: 22/04/2015 às 14:30 hs início do credenciamento. Local da realiza-
ção: 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°025/2015 - Edital Nº033/2015 – Proc.
Adm. N°102/2015. Objeto: Aquisição de Veículo Tipo Van ou Minibus. Data 
da realização: 22/04/2015 às 09:30 hs início do credenciamento. Local da re-
alização: Prefeitura Municipal, Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São 
Luiz do Paraitinga/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Lici-
tações 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°022/2015 - Edital Nº030/2015 – Proc. Adm. 
N°381/2014. Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de escritório 
e escolar I. Data da realização: 23/04/2015 às 09:30 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.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a aber-
tura de licitação na modalidade Concorrência Pública  N°002/2015 - Edi-
tal Nº025/2015 – Proc. Adm. N°058/2015. Objeto: Obra de Reurbanização do 
Bairro Alto do Cruzeiro, conforme Convênio ST/DADE nº 104/2012. Data da 
realização: 07/05/2015 – entrega dos envelopes até às 09:00hs no setor de pro-
tocolo, abertura da sessão às 09:30 hs. Local da entrega dos envelopes e 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA

DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

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

Mesmo sem chuva no 
sábado, o  nível do Sis-
tema Cantareira su-
biu 0,1%, passando de 
18,6%, para 18,7% nesta 
seman. A informação é 
da Companhia de Sane-
manto Básico do Estado 
de São Paulo - Sabesp.

Com mais esse boletim 
diário divulgado pela Sa-
besp, apesar de ser o sex-
to dia seguido que não 
chove nas regiões onde 
estão os reservatórios, é 
a 23ª elevação consecu-
tiva no nível do Sistema 
Cantareira. O sistema é 

formado por 5 reservató-
rios que abastecem qua-
se 6 milhões de morado-
res da Grande São Paulo.
Por outro lado, apesar 
dos constantes acrésci-
mos no volume das re-
presas, a situação ain-
da é bastabte crítica.

Sistema Cantareira sobe
para 18,7% diz Sabesp


