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Custo da construção civil sobe 
6,5% em 12 meses em São Paulo

Construir ficou 6,5% mais 
caro em São Paulo. Esse é 
o cálculo do Sindicato da 
Indústria da Construção 
Civil do Estado de São 
Paulo (SindusCon-SP) e 
pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV) que divul-
gou o índice do  Custo 
Unitário Básico (CUB) 

em janeiro deste ano em 
comparação ao mesmo pe-
ríodo de 2014. De acordo 
com o CUB, em 12 me-
ses houve alta de 6,52%, 
com aumento de 8,58% 
nos custos com a mão de 
obra, de 3,12% nos ma-
teriais e de 11,78% nos 
salários dos engenheiros. 

Em fevereiro, o aumento 
atingiu R$ 1.174,59 por 
metro quadrado (alta de 
0,1%) e os custos com 
mão de obra subiram 
0,45% se comparados ao 
mês anterior, enquanto 
o material de construção 
subiu 0,27% no período. 
Em fevereiro, sete dos 27 
insumos da construção 
pesquisados pelo Sindus-
Con-SP tiveram elevação 
superior à inflação do mês 
(0,27%). Entre os mate-
riais que tiveram os maio-
res reajustes no mês estão 
bloco cerâmico (1,61%), 
emulsão asfáltica 
(1,59%) e tinta látex 
(0,69%). Com informa-
ções da Agência Brasil

Caraguá decreta estado 
de emergência e de
calamidade pública 

contra a Dengue

A prefeitura de Caraguata-
tuba assinou na terça-feira 
(3) o decreto 246 que de-
clara a cidade em estado 
de emergência e de cala-
midade pública para exe-
cução de ações necessárias 
à prevenção e ao combate 
da Dengue. Também foi 
implementado o Progra-
ma Municipal de Comba-
te e Prevenção à Dengue, 
durante 90 dias, podendo 
ser prorrogado por igual 
período. De acordo com 
a secretaria de Saúde, de 
janeiro até o dia 3 de mar-
ço de 2015, foram regis-
tradas 1.995 notificações. 
Deste número, 754 foram 
positivas, 842 negativas 
e 399 estão em investiga-
ção. Houve também uma 
morte confirmada por 
Dengue Hemorrágica no 
início do ano. Com o es-
tado de emergência e de 
calamidade pública, em 
razão do alto índice de in-

festação do mosquito Ae-
des Aegypti, transmissor 
da doença, a secretaria de 
Saúde do município ficou 
autorizada, quando ne-
cessário, a permitir a en-
trada de agentes de saúde 
e servidores municipais 
em casas fechadas, aban-
donadas ou imóveis onde 
o proprietário se recusa a 
abrir e permitir o acesso às 
dependências. Com base 
no decreto, a prefeitura 
poderá fazer contratação 
temporária e emergen-
cial de funcionários, pelo 
prazo de 90 dias, prorro-
gáveis por igual período. 
Combate à Dengue – As 
ações de Combate à Den-
gue foram intensificadas 
nos bairros com as Ope-
rações Bota Fora. A ação 
também reforça os servi-
ços de capina e varrição, 
bloqueios mecânicos, com 
a retirada de criadouros 
de dentro das casas, e quí-

micos com nebulização. 
Limpeza - Desde o dia 6 
de fevereiro, a prefeitura 
passa para recolher mate-
riais inservíveis em diver-
sos pontos da cidade. Nos 
dias 6 e 7, a ação passou 
pelos bairros Perequê-Mi-
rim, Jaraguazinho e Ola-
ria/Casa Branca. Nos dias 
13 e 14 pelo Massaguaçu, 
Martim de Sá e Travessão. 
Já no final de semana dos 
dias 20 e 21, a operação 
passou no Morro do Al-
godão e Pegorelli. Nos 
dias 27 e 28 de fevereiro 
foi a vez dos bairros Rio 
do Ouro, Jaraguazinho e 
Jetuba. Ao todo, foram 
coletados 250 caminhões 
com objetos e resíduos 
deixados pelos moradores. 
Nesta sexta-feira e sába-
do (6 e 7/3/2015) será a 
vez dos bairros Travessão, 
Tinga e Praia das Pal-
meiras receberem a 
Operação Bota Fora.

Passagem de ônibus 
em Pinda sobe para
R$ 3,20 nesta quarta

CBV divulga tabela dos 
playoffs Taubaté joga 

domingo contra Canoas

A passagem de ôni-
bus em Pindamonhan-
gaba terá novo preço a 
partir desta quarta-fei-
ra (4). A tarifa subirá de 

A CBV (Confederação 
Brasileira de Vôlei) di-
vulgou nesta terça-feira 
(3) a tabela dos playoffs 
da Superliga 2014/2015.  
A fase de quartas de final 
terá início no próximo 
sábado (07) com o con-
fronto mineiro entre Sada 
Cruzeiro (MG) e Montes 
Claros Vôlei (MG). No 
mesmo dia, jogam Sesi-SP 
e Ziober Maringá (PR). 
Representante do Vale do 
Paraiba, o Vôlei Taubaté 

R$ 2,85 para R$ 3,20, 
um aumento de 12,2%. 
A justificativa para o au-
mento da passagem foi por 
conta do reajuste do preço 

joga no domingo (8) con-
tra o Vôlei Canoas (RS) 
às 13h, no ginásio Aba-
eté. O último jogo da ro-
dada será na segunda-feira 
(09), entre Minas Tênis 
Clube (MG) e Brasil Kirin 
(SP).  Um dos jogadores 
mais experientes em qua-
dra nesta próxima fase, o 
ponteiro e capitão do Vô-
lei Taubaté, Dante, aposta 
em uma série bem disputa-
da contra o Vôlei Canoas. 
“Agora é mata mata e, sem 

do combustíveis e na mão 
de obra. último reajuste no 
preço do transporte públi-
co na cidade foi em de-
zembro de 2012. O novo 
preço foi autorizado pela 
Prefeitura no último dia 27 
de fevereiro e é menor do 
que o pedido pela empre-
sa responsável pelo trans-
porte público na cidade. 
A empresa queria o valor 
em R$ 3,66. Os usuários 
que ainda tiveram crédi-
tos nos cartões vão conti-
nuar pagando a passagem 
a R$ 2,85 pelos próximos 
30 dias. Depois, o novo 
preço já passa a valer.

dúvida alguma, temos uma 
série muito difícil. Nós ga-
nhamos os dois jogos pela 
fase classificatória, mas 
a partir de agora isso não 
interfere muito. É uma 
nova fase e, do outro lado, 
tem jogadores experientes 
o suficiente para reverter 
qualquer tipo de resultado. 
Temos que entrar muito 
concentrados e colocan-
do nosso ritmo de jogo o 
tempo inteiro. Não pode-
mos dar brecha ao time 
como Canoas, que não 
desiste nunca do resultado 
e que está sempre pronto 
para jogar o seu máximo 
e conseguir a vitória”, dis-
se Dante. A segunda ro-
dada das quartas de finais 
acontecerá nos dias 14 e 
15 de março e a terceira, 
se necessário, nos dias 16 
e 17. Os quatro confron-
tos terão transmissão ao 
vivo do canal SporTV.

Veja tabela completa:

PRIMEIRA RODADA – QUARTAS DE FINAL 
07.03 (SÁBADO) – Sada Cruzeiro (MG) x Montes Claros 
Vôlei (MG) LOCAL/HORÁRIO: Riacho, em Contagem 
(MG), às 10h30 TRANSMISSÃO: SporTV

07.03 (SÁBADO) – Sesi-SP x Ziober Maringá (PR)
LOCAL/HORÁRIO: Vila Leopoldina, em São Paulo (SP), 
às 21h30 TRANSMISSÃO: SporTV

08.03 (DOMINGO) - Taubaté/Funvic (SP) x Vôlei Canoas 
(RS) LOCAL/HORÁRIO: Abaeté, em Taubaté (SP), às 13h 
TRANSMISSÃO: SporTV

09.03 (SEGUNDA-FEIRA) - Minas Tênis Clube (MG) x 
Brasil Kirin (SP) LOCAL/HORÁRIO: Arena Minas, em 
Belo Horizonte (MG), às 18h30 TRANSMISSÃO: SporTV

SEGUNDA RODADA – QUARTAS DE FINAL 
14.03 (SÁBADO) – Montes Claros Vôlei (MG) x Sada Cru-
zeiro (MG) LOCAL/HORÁRIO: Tancredo Neves, em Mon-
tes Claros (MG), às 12h30 TRANSMISSÃO: SporTV

14.03 (SÁBADO) – Ziober Maringá (PR) x Sesi-SP
LOCAL/HORÁRIO: Chico Neto, em Maringá (PR), às 
21h30 TRANSMISSÃO: SporTV

15.03 (DOMINGO) – Brasil Kirin (SP) x Minas Tênis Clube 
(MG) LOCAL/HORÁRIO: Taquaral, em Campinas (SP), às 
10h30 TRANSMISSÃO: SporTV

15.03 (DOMINGO) – Vôlei Canoas (RS) x Taubaté/Funvic 
(SP) LOCAL/HORÁRIO: Poliesportivo La Salle, em Cano-
as (RS), às 13h TRANSMISSÃO: SporTV

TERCEIRA RODADA – QUARTAS DE FINAL (se neces-
sário) 16.03 (SEGUNDA-FEIRA) – Sada Cruzeiro (MG) x 
Montes Claros Vôlei (MG) LOCAL/HORÁRIO: Riacho, em 
Contagem (MG), às 18h30

16.03 (SEGUNDA-FEIRA) – Sesi-SP x Ziober Marin-
gá(PR) LOCAL/HORÁRIO: Vila Leopoldina, em São Paulo 
(SP), às 18h30

17.03 (TERÇA-FEIRA) – Minas Tênis Clube (MG) x Brasil 
Kirin (SP) LOCAL/HORÁRIO: Arena Minas, em Belo Ho-
rizonte (MG), às 21h30

17.03 (TERÇA-FEIRA) – Taubaté/Funvic (SP) x Vôlei Ca-
noas (RS) LOCAL/HORÁRIO: Abaeté, em Taubaté (SP), às 
21h30
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EXPEDIENTE

Obras do Pronto-Socorro
Municipal avançam em Jacareí

A empresa Sérgio Porto 
Engenharia, que assumiu a 
obra no final do ano pas-
sado, está com sua equipe 
a todo o vapor na cons-
trução do prédio do Pron-
to-Socorro Municipal de 
Jacareí. De acordo com a 
Prefeitura, já foram cons-
truídos muros de arrimo, 

os pilares e agora inicia-se 
a fundação. Para a popu-
lação, o Pronto-Socorro 
Municipal está tomando 
forma. A construtura exe-
cutna no momento as cor-
tinas de concreto - con-
tenção e o vigamento.   A 
obra, estimada em R$ 8,6 
milhões, deverá ser con-

cluída no final do ano. O 
prédio contará com dois 
andares, salas de interna-
ção para adultos e crian-
ças (24h), sala de raio-X, 
sala de emergência, duas 
recepções, farmácia, sala 
de triagem, sala de cura-
tivo e suturas, estaciona-
mento, entre outros depar-
tamentos. A expectativa é 
fazer em torno de 15 mil 
atendimentos / mês. O 
Pronto-Socorro Munici-
pal está sendo construído 
em um terreno de cerca 
de 6.000 metros quadra-
dos, entre a avenida Davi 
Lino e a rua dos Ferrovi-
ários, próximo ao Parque 
da Cidade. Ao todo serão 
4.000 metros quadrados 
de área construída e to-
talmente adaptado para 
pessoas com deficiência.

MISCELÂNEA
Curiosidades

Perfil astrológico dos signos

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro): Generoso e franco, o aquariano ama as artes, 
tem a mania de prometer mais do que realmente pode fazer.
Peixes (20 de fevereiro a 20 de março): A modéstia é a sua principal característica, 
sensitivo, superam com facilidade os problemas que vão aparecendo.
Áries (21 de março a 20 de abril): Os arianos amam projetos novos, são criativos, 
adaptam-se a qualquer situação, mas costumam ser um pouco precipitados. 
Touro (21de abril a 20 de maio): Obstinados e teimosos, têm um coração de manteiga 
e quase sempre se pode confiar neles.
Gêmeos (21 de maio a 20 de junho): Imaginativos e generosos, os geminianos são 
inconstantes e vivem mudando de ambiente.
Câncer (21 de junho a 21 de julho): Tímidos e misteriosos, os cancerianos são muito 
ligados às tradições e à família.
Leão (22 de julho a 22 de agosto): Personalidade vibrante e espírito de liderança de-
vem evitar a tendência para arrogância e ao egoísmo.
Virgem (23 de agosto a 22 de setembro): Mente aguçada e dom de oração, só precisam 
evitar o hábito cansativo de entrar em detalhes.
Libra (23 de setembro a 22 de outubro): Buscam sempre a amizade, a harmonia e a 
beleza das coisas, é o signo da justiça.
Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro): Arrojado, os escorpianos não temem 
obstáculos, podem s tornar cruéis com quem atravessar em seu caminho. Bons líderes 
de grupo.
Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro): Concentram sua atenção no alvo que 
desejam atingir, são amantes dos esportes e das viagens.
Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro): O capricorniano é organizado e prático.

Humor

Uma mulher vai à farmácia e pede:
- Por favor, você tem veneno?
- Pra que?
- Pra matar o meu marido!
- Não posso lhe vender pra esse fim.
A mulher abre a bolsa e exibe uma foto do marido na cama com a mulher do farma-
cêutico e ele diz:
- Oh! Desculpe, não sabia que a senhora trazia a receita...
***
Quatro compadres mineirinhos costumavam ir pescar a vários anos juntos. Só que este 
ano, a mulher do Tião bateu o pé e disse que ele não ia e pronto. Ele ficou muito brabo 
e ligou para os companheiros dizendo que não poderia ir à pesca este ano. Dois dias 
depois, os companheiros chegaram à beira do rio e quem estava lá, já com a pescaria 
toda arrumada? Tião, em pessoa! Os companheiros intrigados, perguntaram: 
- Uai Tião! Você disse que não vinha mais, que a patroa não tinha deixado. O que 
aconteceu?
E o Tião explica:
- Bem, é simples. Ontem, ela acabou de ler um livro e aí me levou pro quarto. Lá tinha 
duas algemas e duas cordas em cima da cama. Aí, ela mandou eu algemá-la e amarrar 
ela. Aí, ela falou desse jeito:
- Agora você faça o que quiser...
- Então não pensei duas vezes, sô... Peguei minha tralha e vazei...

Mensagens

Quem vive a se queixar é um verdadeiro espinho humano. Quem é frio à vida, guarda 
gelo mental. Quem ensina e não faz, lembra um alto falante, Quem ouve a tentação, cai 
onde julga ergue-se. Quem não sabe o que quer, parece folhas ao vento. Quem esquece 
as ofensas, está livre de todo mal.
***
Quando não havia psicoterapeuta, nem antidepressivo, os problemas eram resolvidos 
com bom senso, inspirados na sabedoria do povo, transmitida pelos ditados populares. 
Eu chorava porque não tinha sapatos novos e quando olhei para traz vi um homem 
que não tinha os pés. Nem todos se conformam com os sofrimentos alheios. Os menos 
egoístas podem se lembrar do ditado quando se sentirem injustiçados.
***
Nos momentos mais graves, use a calma. A vida não pode ser um bom estado de luta, 
mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Não delibere apressadamente. As 
circunstâncias, filhas dos Desígnios Superiores, modificam-nos a experiência e minuto 
a minuto. Evite as lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas ao invés 
de resolvê-los. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reer-
guimento é a melhor medida para aquele que cai. Tenha paciência. Se você não chegar 
a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. Se a 
questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma semana, a fim 
de solucioná-la. O tempo não passa em vão. A pretexto de defender alguém, não pe-
netre no círculo barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído por simples questão de 
gosto. Seja cometido nas resoluções e atitudes. Nos instantes graves, nossa realidade 
espiritual é mais visível. Em qualquer apreciação, alusiva a segundas e terceiras pes-
soas, tenha cuidado. Em outras ocasiões outras pessoas serão chamadas a fim de se re-
ferirem a você. Em hora alguma proclamar seus méritos individuais, porque qualquer 
qualidade excedente é muito problemática no quadro de nossas aquisições. Lembre-se 
de que a virtude não é uma voz que fala e sim um poder que irradia.

Pensamentos

O bom humor não custa nada e compra tudo.
Antes de falar do meu presente, lembre-se do teu passado.
Uma idéia sem execução é um sonho.
O amor não pede licença para entrar, ele surge já instalado.
É melhor andar a pé do que montar num burro velho.
A verdadeira sabedoria é não parecer sábio.
Faça primeiro o mais importante e não o mais urgente.
Onde existe vontade, existe os meios.
Um coração sem mácula dificilmente se assusta.
As palavras ligam as pessoas que têm a mesma energia.
É preciso nunca fazer as coisas pela metade.
A ironia é uma tristeza que não podendo chorar ela ri.
Nas horas da crise, o difícil é não cumprir o dever.

Prefeitura inaugura
revitalização do Horto

Municipal e 1ª Praça de 
Exercícios do Idoso

Tremembé recebeu duas 
novas benfeitorias nes-
te último sábado (28), a 
primeira ficou por conta 
da inauguração da revi-
talização do Horto Mu-
nicipal, onde depois de 
vários anos de abandono 
o espaço foi totalmente 
reformado e está de cara 
nova. Outro benefício que 
chegou a cidade neste final 
de semana foi a 1ª Praça 
de Exercícios do Idoso, 
que graças ao empenho 
da Secretaria de Ação So-
cial está pronta e compos-
ta de estações com placas 
auto explicativas para 
a realização segura dos 
exercícios de prevenção.
A cerimônia de inaugura-

ção teve início às 9 horas 
no Horto Municipal e esti-
veram presentes o Prefeito 
Marcelo Vaqueli, a Pri-
meira Dama e Presidente 
do Fundo Social de Soli-
dariedade Andrea Vaqueli, 
Secretários Municipais, 
Vereadores e familiares 
dos homenageados Duí-
lio Iori (Horto Municipal) 
e Avelar Ferreira (Praça 
de Exercícios do Idoso).
“Mais um planejamen-
to de campanha que es-
tamos realizando. Mais 
uma promessa cumprida. 
Tremembé está ganhando 
mais um espaço totalmen-
te revitalizado, lindo. De 
acordo com o que a popu-
lação merece!”- finalizou 

o prefeito Marcelo Vaque-
li.  O Responsável pelo 
Espaço Pequena Via, Pa-
dre Alberto Ferreira, filho 
do homenageado Senhor 
Avelar Ferreira classificou 
como positivo e gratifican-
te a homenagem prestada. 
“Fico muito feliz com a 
homenagem prestada a 
meu pai, o espaço ficou 
lindo e está pronto para 
ser utilizado. Agradeço ao 
Prefeito Marcelo Vaque-
li e também o parabenizo 
pelo excelente trabalho”. 
– destacou o pároco.
Logo após o descerra-
mento das placas, o gran-
de público presente teve 
a oportunidade de pres-
tigiar apresentações de 
dança cigana do Grupo 
da Terceira Idade de Tre-
membé e também parti-
cipar de atividades espor-
tivas com aulas abertas 
de Zumba e Ginástica.
O Horto Municipal e a Pra-
ça de Exercícios do Idoso 
estão localizados na Rua 
Poços de Caldas, s/n, Par-
que das Fontes e funciona 
de segunda-feira a domin-
go das 6h00 às 21h00.
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Inscrições para Fórum do 
Plano Municipal de Educação 

em Pinda começam
Começam nesta semana, as 
inscrições para o Fórum do 
Plano Municipal de Edu-
cação. As inscrições se-
guem até o dia 9 de março 
e poderão ser feitas so-
mente pelo site da Prefei-
tura. Para se inscrever, é 
necessário, ainda, esco-
lher um eixo de discussão. 
O Fórum do 
Plano Municipal de Edu-
cação será realizado no 
dia 14 de março, em nove 
lugares ao mesmo tem-

po, das 8 às 13 horas. Os 
locais serão: Escola Mu-
nicipal Serafim Ferreira 
(Terra dos Ipês I), Escola 
Municipal Ruth 
Azevedo Romeiro (Del-
ta), Escola Municipal 
Gilda Piorini Molica 
(São Judas), Escola Mu-
nicipal Prof. Elias Bar-
gis Mathias (Araretama), 
Colégio Anglo (Bela Vis-
ta), Fatec (Água Preta), 
Escola Estadual Prof. Ru-
bens Zamith (Vale das 

Acácias), Escola Estadual 
Prof. José Aylton Falcão 
“Caic” (Araretama) e Es-
cola Estadual Dr. Alfredo 
Pujol (Centro). O Plano 
Municipal de Educação vai 
reger a educação na cidade 
pelos próximos dez anos, 
na rede pública e privada, 
do ensino infantil até o 
u n i v e r s i t á r i o . 
O evento é voltado para 
profissionais de educação, 
pais, alunos e demais inte-
ressados da comunidade.

ACIP realiza palestra sobre 
crise hídrica e Dengue

Preocupada com a crise 
hídrica e também com o 
aumento de casos de Den-
gue na cidade, a ACIP de-
cidiu realizar uma noite de 

palestras nessas áreas. O 
evento acontece no dia 12 
de março, às 19h, no audi-
tório da ACIP. A palestra é 
gratuita, mas, as vagas são 

limitadas. As reservas de-
vem ser feitas pelo telefo-
ne (12) 3644-7100. A pa-
lestra “Uso inteligente da 
água” será ministrada pelo  
técnico em Gestão Walmir 
Medeiros da Sabesp. Para 
essa palestra, pedimos que 
o participante traga uma 
conta de água e uma conta 
de luz, para uma dinâmi-
ca que acontecerá durante 
a palestra. A Palestra da 
“Dengue” será ministrada 
pela médica infectologis-
ta Maria Angela Barguil 
Digigov Villela Santos

FARO passa a integrar
Ciências Sem Fronteiras

A Faculdade de Rosei-
ra – FARO passa a fazer 
parte do grupo de IES 
que integram o progra-
ma do Governo Federal 
Ciências Sem Frontei-
ras. Dentre os objetivos, 
a bolsa busca propiciar 
ao estudante uma expe-
riência acadêmica no ex-
terior. A bolsa tem como 
objetivo proporcionar a 
capacitação e formação de 
pessoas com elevada quali-
ficação em Universidades, 
Instituições de Educação 
Profissional e Tecnológica 
e em Centros de Pesquisa 

Estrangeiros de excelên-
cia. O programa visa a uma 
cooperação internacional 
e concessão de bolsas no 
exterior, desenvolvidas 
pela Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES) 
e pelo Conselho Nacio-
nal e Desenvolvimento 
Científico e Tecnológi-
co (CNPq) do Ministério 
de Ciência, Tecnologia e 
I n o v a ç ã o . 
Há convênios firmados 
com Alemanha, Austrália, 
Bélgica, Canadá, Coreia 
do Sul, Estados Unidos, 

Espanha, França, Holan-
da, Itália, Japão, Portugal 
e com o Reino Unido.O 
estudante poderá se inscre-
ver de acordo com os crité-
rios de cada país. A FARO 
divulgará a seus alunos os 
editais, quando em aberto, 
em que o candidato poderá 
pleitear uma bolsa no ex-
terior e outras vantagens 
proporcionadas por este 
programa. Outras infor-
mações sobre os objeti-
vos do programa devem 
ser consultados no site 
ou Decreto nº 7.642 de 
13 de dezembro de 2011.

Confira vagas atualizadas 
no PAT de Caraguatatuba

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador de Cara-
guá (PAT) comunica nesta 
terça-feira (3) nova lista 
com vagas para o merca-
do de trabalho. De acordo 
com a agência, os candida-
tos precisam preencher al-
gumas exigências, dentre 
elas experiência na área e 
escolaridade. Vale lembrar 
ainda que a relação de va-
gas pode sofrer variações 
e algumas ofertas não es-
tarem mais disponíveis se 

atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram. 
O PAT está localizado na 
Rua Taubaté, 520, bairro 
Sumaré. O telefone é (12) 
3882-5211. Veja as vagas 
desta semana do PAT: Au-
xiliar de cozinha, Auxiliar 
de enfermagem, Auxiliar 
de mecânico de autos, Au-
xiliar de pessoal, Auxiliar 
mecânico de ar condicio-

nado, Açougueiro, Babá, 
Balconista de lanchonete, 
Biomédico, Caseiro, Co-
peiro  de hotel, Costurei-
ra em geral, Cozinheiro 
geral, Empregado domés-
tico  arrumador, Encar-
regado de frios, Garçom, 
Gerente administrativo, 
Mecânico de manutenção 
de máquinas de constru-
ção civil, Motorista de 
ambulância, Motorista 
de caminhão-basculante, 
Operador de empilhadei-
ra, Professor de educação 
física,  Preparador físico, 
Recepcionista de hotel, 
Repositor de mercadorias, 
Representante comercial 
autônomo, Técnico de 
documentação, Técnico 
de enfermagem, Técnico 
de refrigeração, Professor 
de segurança do trabalho, 
Técnico mecânico (mo-
tores), Vendedor pracista 
e Vendedor de consórcio.

                     
Câmara Municipal Da  

Estância Turística  
de São Luiz do Paraitinga 

 
CONTRATO 12/2015 

2º ADITIVO AO CONTRATO 06/2013 
CONTRATADO MEGAWAY 

INFORMÁTICA LTDA 
ME 

OBJETO SERV DE ADM DE 
REDES,MANUTENÇ 
EQUIP DE 
INFORMÁTICA 

VALOR R$6.286,38 
ASSINATURA 25/02/ 2015 
VIGÊNCIA DE 21/02/2015 A 

21/02/2016 
 

                     
Câmara Municipal Da  

Estância Turística  
de São Luiz do Paraitinga 

 
 TERMO ADITIVO CONTRATO 06/2015 

DISPENSA 06/2015 
CONTRATADO POSTO SÃO LUIZ DO 

PARAITINGA LTDA 
OBJETO REALINHAMENTO 

DE PREÇO 
QUANTIDADE 
ESTIMADA EM 
LITROS 

 
DE 2.500 PARA 
2281.8886 LITROS 

PREÇO LITROS DE R$2,979 PARA 
R$3,198 

ASSINATURA 22/02/ 2015 
VIGÊNCIA 31/12/2015 
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Gerdau produz telas de 
aço que inovam no

setor da construção civil

O setor da construção civil 
no Brasil foi beneficiado 
recentemente com o lan-
çamento de um sistema 
de telas de aço construção 
civil no Brasil, processo 
que viabiliza um inovador 
sistema para a economia 
em lajes de concreto.  A 
solução foi criada  pela di-
namarquesa Bubbledeck e 
foi desenvolvida na planta 
da Gerdau, em São José 
dos Campos. A unidade da 
Gerdau em São José dos 
Campos está entre as qua-
tro usinas da companhia 
que produzem as telas uti-
lizadas para a aplicação da 
tecnologia, que já foi em-
pregada em obras de gran-

de relevância nacional, 
como a ampliação do aero-
porto do Galeão, no Rio de 
Janeiro. O processo permi-
te a diminuição do volume 
de concreto empregado 
em lajes por meio da utili-
zação de esferas de plásti-
co reciclável entre as telas. 
Esse método pode reduzir 
em até 35% o peso próprio 
da estrutura, o que pos-
sibilita eliminar a neces-
sidade de vigas e vencer 
grandes vãos com menor 
consumo de materiais. De 
acordo com a assessoria 
da Gerdau, o principal de-
safio da empresa foi criar 
um produto diferenciado, 
com composição, dimen-

sões e espaçamentos per-
sonalizados, contribuindo 
para o aumento de produ-
tividade nas construções
Com o sistema BubbleDe-
ck, comparado aos méto-
dos convencionais,  uma 
obra de 10 mil m², por 
exemplo, pode gerar eco-
nomia de até 882 m³ de 
concreto, redução de 60% 
na quantidade de escora-
mento e de mais de 2 mil 
toneladas de cargas nas 
fundações. Sob o ponto de 
vista ambiental, o méto-
do evita o descarte de 30 
toneladas de plástico em 
aterros, a emissão de 400 
mil kg de CO2 na atmosfe-
ra e o corte de 194 árvores.

Seletiva para os Jori
começa em Pinda

Os Jogos Regionais do 
Idoso (Jori) reúnem cente-
nas de atletas. Para que a 
cidade possa ser represen-
tada em mais uma edição 
do evento vai ser realizada 
uma seletiva a partir des-
ta terça-feira (03). Esta 
competição é destinada 
aos que possuem mais de 
60 anos ou completam 
60 anos em 2015. Para 
defender a cidade basta 
procurar a Secretaria de 
Juventude, Esportes e La-
zer da Prefeitura. As mo-
dalidades disponíveis são 
atletismo, bocha, buraco, 
natação, damas, domi-
nó, malha, tênis de mesa, 
truco e xadrez. As sele-
tivas ocorrerão até o dia 

12 de março e serão em 
vários locais, tais como: 
CCI Vila Rica, “João do 
Pulo”, Recinto São Vito e 
na raia de malha ao lado 
da quadra coberta. Confira 
a programação completa.
Dia 03 e 04 - terça-feira                                  
Modalidade: Truco - 18h                                       
Local: CCI Vila Rica
OBS: dia 05 tam-
bém, se necessário
Dia  07 - sábado
Modalidade: Atle-
tismo - 07h30
Local: João do Pulo
Dia 7/03 - sábado                   
Modalidade: Na-
tação  - 08h30  
Local: João do Pulo
Dia 9/03 - segunda-feira                                 
Modalidade: Bocha   - 18h30

Local: CCI Vila Rica                              
Dia 10/03 - terça-feira                            
Modalidade: Damas  - 14h
Local: Recinto São Vito                             
Dia 10/03 - terça-feira                           
Modalidade: Malha    - 19h       
Local: Raia ao lado 
da Quadra Coberta-
Dia 11/03 - quarta-feira                              
Local: Recinto São Vito - 
08h15 Modalidade: Tênis 
de mesa                        Dia 
11/03 - quarta-feira                            
Local: Recinto São Vito - 
14h Modalidade: Xadrez                                      
Dia 11/03 - quarta-fei-
ra                            Local: 
Recinto São Vito - 14h
Modalidade: Xadrez                                     
Dia 12/03 - quinta-feira                           
Modalidade: Dominó  - 14h                            
Local: Recinto São Vito

Prefeitura de Taubaté informa 
mudanças do Balcão de

Empregos e outros serviços

Devido à interdição emer-
gencial da Rodoviária de 
Taubaté, ocorrida no últi-

mo dia 21, alguns servi-
ços passarão a atender a 
partir desta segunda-fei-

ra, 2, no piso térreo do 
prédio da CTI.  Entre os 
serviços estão: Balcão de 
Empregos, PAT (Posto de 
Atendimento ao Traba-
lhador), Banco do Povo, 
Ministério do Trabalho e 
Ouvidoria Geral. O pré-
dio fica na praça Felix 
Guisard, nº 11, Centro. 
O atendimento será rea-
lizado de segunda a sex-
ta-feira, das 08 às 17h. 
Mais informações pelo 
telefone: 12 3621-6043.

Taubaté realiza
“Encontro de Cultura e Mídia”

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Turismo e Cultura, realiza 
na próxima quarta-feira, 
dia 04 de março, às 8h, no 
Centro Cultural, o even-
to “Encontro de Cultura 
e Mídia”, com a presença 
de palestrantes internacio-
nais. As palestras serão 
gratuitas e com um limite 

máximo de 150 lugares.A 
primeira palestra “Encon-
tro Entre Culturas” será re-
alizada às 8h, pelo diretor 
artístico espanhol Francis-
co Carvajal, que discutirá 
com produtores culturais, 
artistas de dança, artesana-
to, pintura, música, poesia 
e outros, a questão do in-
tercâmbio entre as artes de 

Taubaté e as artes da Eu-
ropa. A segunda palestra 
“Cultura e Comunicação 
- regulação da mídia e de-
mocracia” será às 10h, mi-
nistrada pela especialista 
em Direito para a Comu-
nicação, da Universida-
de Nova de Lisboa, Alice 
Campo, que discutirá o 
processo de Regulação da 
Mídia. Os participantes re-
ceberão um certificado de 
participação feito pelo ar-
tista plástico Márcio Car-
neiro. O evento tem parce-
ria com a TV Cidade. Os 
interessados poderão se 
inscrever na secretaria do 
Centro Cultural, na Pra-
ça Coronel Vitoriano, 01 
– Centro, das 8h às 12h e 
das 14h às 18h até o dia do 
evento.  Mais informações 
pelo telefone 3621-6040.

Prefeitura de Ubatuba
prossegue com instalação de 

luminárias na cidade

Além de trecho atrás do 
aeroporto e da entrada do 
bairro da Ressaca, servi-
ços chegarão à Estrada 
do Angelin, no Taquaral. 
A Secretaria de obras ins-
talou recentemente lumi-
nárias e postes em bairros 
da área central. Na Res-
saca, foram colocados 5 
posts e 12 luminárias jun-
tamente com prolonga-
mento de rede, ao longo do 

bairro. Serviço semelhante 
foi realizado recentemen-
te na Avenida Rio Grande 
do Sul, atrás do aeropor-
to e também no acesso ao 
bairro da Vila Santana, 
na Região Sul. Além dos 
projetos maiores como os 
citados acima, a prefeitura 
já instalou mais de 200 ou-
tras luminárias em pontos 
específicos de norte a sul 
do município. Destaque 

para os bairros da Lagoi-
nha, Perequê Açu, entrada 
da Casanga e Ipiranguinha. 
A partir da próxima segun-
da-feira (2/03), os traba-
lhos chegarão ao bairro do 
Taquaral. A região contará 
com nova extensão de rede 
para a Estrada do Angelin, 
também com a instalação 
de postes e luminárias. 
“Eu passava diariamente 
pela Avenida Rio Grande 
do Sul e aquela escuridão 
era horrível. Além do risco 
maior de cair da bicicleta, 
a falta de iluminação dei-
xava a área muito insegu-
ra. Fico feliz que a pre-
feitura esteja ampliando 
este trabalho pela cidade 
pois esse tipo de luminá-
ria acaba sendo essencial 
para muita gente que vai 
e volta do serviço de bici-
cleta”, ressalta Claudilaine 
Silva, moradora da Estufa. São Bento do Sapucaí realiza 

evento em comemoração ao 
Dia da Mulher

No próximo dia 8 de mar-
ço, em comemoração ao 
Dia Internacional da Mu-
lher, a cidade de São Ben-
to do Sapucaí preparou 
uma programação especial 
para os munícipes. Das 
9h até às 16h serão reali-
zadas diversas atividades 
focando na saúde e bele-
za. Toda a programação 
acontecem no Mercado 
Municipal. O evento é or-
ganizado pelo Fundo So-
cial de Solidariedade. Veja 
a programação completa:
9h - Abertura e iní-

cio da caminhada
Doe 1 kg de alimen-
to não perecível e ga-
nhe uma camiseta.
Professoras: Jéssica Gou-
lart e Mayara Dias - Ma-
jérrimas Fitness 10h 
às 12h - Reflexologia 
para os pés - Quartzo
Regina Cedrós 10h às 16h 
- Dia de Beleza (Gratuíto)
Maquiagem e Pin-
tura de unha
Fundo Social de Solida-
riedade Municipal 11h 
às 16h - Massoterapeuta
Helena Espaço Zen 14h - 

Apresentação de Dança
Jair e Fatinha 14h 
- Início Oficinas
Flor em Teci-
do - Enamar Berti
Bordado - Dona Ma-
ria - Eugênia Entralinhas
Pedraria - Escola da Fa-
mília 15h - Apresentação 
Musical - Choro de Mulher
Grupo “Chorando na 
Feira” 16h - Sorteio de 
Brindes e Encerramento. 
Obs: Leve seu bordado 
de brinde com inscrições 
antecipadas no CRAS e 
com material gratuito.


