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A GAzetA dos Municípios

Funvic e CBB fecham 
parceria para construção 
de centro de treinamento 

do basquete em Pinda

A FUNVIC (Fundação 
Universitária Vida Cris-
tã) fechou uma parce-
ria com a Confederação 
Brasileira de Basketball 
(CBB) para a construção 
do centro de treinamento 
da modalidade em Pinda-
monhangaba. O projeto 
já está aprovado pelo Mi-
nistério do Esporte e cus-
tará R$ 50 milhões, verba 
que será captada pela Lei 
de Incentivo ao Esporte. 
O contrato assinado na 
quarta-feira (4) tem dura-
ção de 25 anos e pode ser 
prorrogado. O presiden-
te da FUNVIC, Profes-
sor Luís Otávio Palhares, 
ressaltou que a institui-
ção busca sempre investir 
no esporte, sobretudo em 
equipe. A Funvic já inves-
te em outras equipes de 
alto rendimento na região, 
como o Vôlei Taubaté e o 
Ciclismo de São José dos 
Campos. “Temos quatro 
pilares de sustentação e 
um deles é a responsabi-
lidade social com o tra-
balho no esporte. Temos 
uma história relacionada 
a isso, com o vôlei e o 
ciclismo. Nas primeiras 
conversas descobrimos 
esse sonho da CBB de ter 
um CT e nos interessamos. 
Será um legado para a mo-
dalidade”, disse Palhari, 
que foi ao Rio de Janeiro 

participar da assinatura 
do contrato. O presidente 
da CBB, Carlos Nunes, 
ressaltou a luta da con-
federação para construir 
o centro de treinamento 
e agradeceu a FUNVIC 
por ajudar a tornar a obra 
possível. “No Centro de 
Treinamento teremos a 
oportunidade de treinar 
nossas Seleções com mais 
tempo. Um CT é sempre 
um produto de qualidade 
que faz a modalidade se 
tornar ainda mais forte. 
Agradecemos o envolvi-
mento da FUNVIC porque 
sem ela esse projeto não 
seria possível”, afirmou o 
presidente. De acordo com 
o presidente da FUNVIC, o 
próximo passo será a cap-
tação dos recursos e parce-
rias para iniciar a obra. O 
CT será construído em um 
terreno de 30 mil metros 
quadrados cedido pela ins-
tituição e próximo a FAPI 
(Faculdade de Pindamo-
nhangaba). “O projeto foi 
aprovado em duas etapas. 
A primeira é de R$ 26 mi-
lhões. Quando atingirmos 
20% desse valor podere-
mos iniciar a implantação 
do projeto. Já temos algu-
mas conversas com vários 
parceiros e muitos aguar-
davam somente essa assi-
natura”, explicou Palhari. 
Centro de Treinamento

Sonho antigo do basque-
te brasileiro, o Centro de 
Treinamento oferece em 
um mesmo complexo tudo 
que é necessário na prepa-
ração de atletas para com-
petições. Poucos esportes 
no Brasil possuem um 
centro de treinamento pró-
prio, os mais famosos são 
o do futebol - localizado na 
Granja Comary, em Petró-
polis (RJ); e o do vôlei - na 
cidade de Saquarema (RJ).  
O prédio a ser construí-
do terá quatro ginásios, 
um hotel, academia, pré-
dio administrativo, en-
tre outros. Pelo projeto, 
o primeiro módulo a ser 
construído engloba os gi-
násios, o hotel e a acade-
mia. O diretor técnico da 
CBB, Vanderlei Mazzu-
chini Junior, explica que 
um CT ajuda na evolução 
do esporte no país. “Um 
CT proporciona um inter-
câmbio entre atletas e trei-
nadores. Eles convivem e 
conversam sobre basquete 
o tempo todo. Podem tro-
car ideias sobre problemas 
e soluções na parte física, 
técnica, tática. É um ganho 
muito grande para as Se-
leções Brasileiras e tam-
bém facilita a logística. 
No CT, temos ginásio 
para treino, alojamento, 
local para alimentação no 
mesmo lugar”, finaliza.

Em Pinda, meninas
entre 9 e 13 anos

recebem vacina contra 
o HPV

A Campanha Nacional de 
Vacinação teve início no dia 
3 de março. Em Pindamo-
nhangaba, meninas entre 
9 e 13 anos de idade de-
vem se imunizar contra 
o HPV, nas unidades de 
saúde do município. De 
acordo com a Secretaria 
de Saúde do município, 
os pais deverão levar as 
adolescentes aos postos 
mais próximos de suas 
residências, onde deverão 
apresentar a carteira de 

vacinação. A vacina con-
tra o HPV é feita em três 
doses e quem já foi imu-
nizado também deve pro-
curar os postos de vacina-
ção para tomar o reforço.  
HIV Positivo - Neste 
ano, a vacina também 
está disponível para me-
ninas entre 9 a 26 anos 
diagnosticadas com HIV 
positivo. Para a eficá-
cia da vacina a segunda 
dose deve ser minis-
trada seis meses após a 

primeira e terceira num 
intervalo de cinco anos 
da primeira dose. Cân-
cer de Colo de Útero - 
O objetivo da vacinação é 
proteger as meninas do de-
senvolvimento de câncer 
de colo de útero, causado 
pelo vírus HPV. O vírus 
do HPV é transmitido por 
meio de relação sexuais e 
além da vacina é aconselhá-
vel o uso de preservativos 
para a redução da cir-
culação do vírus.

Perito judicial visita Centro 
do Professorado e laudo para 
abertura deve sair em 45 dias

Em busca de regulari-
zar e abrir o Centro de 
P ro fe s so rado /Tea t ro , 
a prefeitura de Ubatuba 
recebeu nesta terça-fei-
ra um perito judicial para 
visitar o espaço. O pro-
fissional convocado pela 
Justiça terá a função de 
emitir um laudo que, entre 

outras coisas, irá apontar o 
que é necessário fazer para 
a regularização da obra. 
Além do perito foram con-
vocadas também as em-
presas que projetaram e 
que construíram o prédio 
e representantes do poder 
público municipal. “Infe-
lizmente a empresa que 

fez o projeto não compa-
receu, impossibilitando o 
perito de finalizar o laudo. 
Dentro de mais 45 dias, 
pela informação do peri-
to, teremos o laudo para 
abertura de edital para os 
ajustes necessários”, dis-
se o secretário de Turis-
mo João Corbisier, acres-
centando que, mesmo 
assim, esse foi um passo 
importante para o proje-
to de inaugurar o espaço. 
“As coisas estão andan-
do e, desta vez, estão an-
dando da maneira correta, 
respeitando a lei e todos 
os envolvidos na questão. 
Quanto antes ele estiver 
aberto é melhor, no en-
tanto, queremos fazer de 
uma maneira legal e de-
finitiva para Ubatuba”, 
completou o secretário.
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EXPEDIENTE

Taubaté confirma a primeira morte por 
dengue em 2015

A Vigilância Epidemio-
lógica de Taubaté con-
firmou na terça-feira 
(3) a primeira morte por 
dengue na cidade em 2015. 
A vítima é um homem 
de 64 anos que morreu 

no dia 19 de fevereiro no 
Hospital Universitário. 
A confirmação da mor-
te foi feita pelo Instituto 
Adolfo Lutz, laborató-
rio da Secretaria Esta-
dual de Saúde que rea-

liza análise dos exames. 
A cidade de Tauba-
té tem 86 casos confir-
mados de dengue este 
ano e outros 241 ca-
sos aguardando re-
sultados de exame.

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.
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Ministro Gilberto Kassab 
confirma presença na
reunião do Codivap

O Consórcio de Desenvol-
vimento Integrado do Vale 
do Paraíba - Codivap esta-
rá reunindo nesta próxima 
sexta-feira (6) prefeitos, 
secretários de governo 
e autoridades da região. 

Será a 2ª Reunião Ordiná-
ria do órgão que congrega 
os municípios do vale do 
Paraíba, Serra da Man-
tiqueira, Litoral Norte e 
Alto Tietê. O encontro está 
marcado para ter início às 

13h30 em Campos do Jor-
dão. Um dos destaques do 
evento é a presença já con-
firmada do Ministro das 
Cidades, Gilberto Kassab. 
Ele estará reunido com os 
prefeitos presente onde 
serão discutidos temas im-
portantes como a gestão da 
água, entre outros. Tam-
bém confirmou presença a 
Comandante do CPI 1, Co-
ronel PM Eliane Nikoluk 
que apresentará durante o 
evento o tema ““Gestões 
da Polícia Militar no Vale 
do Paraíba”. A reunião de 
prefeitos do Codivap será 
realizada no Hotel Recan-
to São Cristovão - Rodo-
via Floriano Rodrigues Pi-
nheiro, Km45 (800 metros 
antes do Portal da Cidade).

São José realiza
programação especial
para o Mês da Mulher

Unitau abre licitação para 
reforma de laboratórios de 

apicultura e leite

Durante o mês de março, 
uma programação espe-
cial foi montada para ho-
menagear as mulheres em 
São José dos Campos. Os 
eventos serão realizados 
pela Prefeitura de São José 
dos Campos, o Movimen-
to de Mulheres e institui-
ções de gênero. Serão 21 
dias com mais de 30 ati-
vidades diversificadas, em 
todas as regiões da cidade. 
Estão programados shows 
musicais, mostras de arte, 
cultura, exibição de filmes, 

Sebrae-SP é um dos par-
ceiros da universidade no 
apoio aos Arranjos Produ-
tivos Locais Os laborató-
rios de qualidade do mel, 
sementes, solo e broma-
tologia da Unitau devem 
passar por reformas que 
beneficiarão os produtores 
da região que fazem parte 
dos APLs (Arranjos Produ-
tivos Locais) de apicultura 
e leite. A Unitau abriu lici-
tação para compra de equi-
pamentos e contratação de 
construtora para reforma 
e ampliação dos labora-
tórios. Com a iniciativa, 
surgem novas perspectivas 
para as pesquisas regio-
nais com produtores liga-
dos à Coapvale (Coopera-
tiva Agropecuária do Vale 
do Paraíba) e à Comevap 
(Cooperativa de Laticínios 
do Médio Vale do Para-
íba). Mais informações 

beleza, formação e capaci-
tação, conscientização e 
enfrentamento à violência 
contra a mulher. A abertu-
ra oficial do Mês da Mu-
lher aconteceu na última 
terça-feira (3) na Estação 
de Tratamento de Resídu-
os Sólidos da URBAM. A 
Coordenadoria Especial 
de Políticas Públicas para 
Mulheres realizou um en-
contro com exibição de 
documentário sobre a vida 
de uma personalidade fe-
minina e depois aconteceu 

sobre a licitação podem 
ser obtidas no link  http://
www.unitau.br/licitacoes 
 Para o consultor em agro-
negócios do Sebrae-SP, 
Jardel José Busarello, o 
apoio da SDECT (Secre-
taria Estadual de Desen-
volvimento Econômico, 
Ciência e Tecnologia) 
e dos demais parcei-
ros - neste caso, a Uni-
tau -, é fundamental para 
o agronegócio regional.
“São ações como essas - 
nas quais se unem esfor-
ços e recursos econômicos 
e financeiros entre entida-
des com um mesmo foco 
- que nos mostram a força 
do associativismo, inclusi-
ve entre as instituições. Os 
laboratórios mais amplos e 
modernos trarão um dife-
rencial a todos os produto-
res envolvidos”, ressaltou. 
APLs Leite e Derivados e 

uma oficina de mosaico. 
No dia 7, às 9h, na Praça 
Afonso Pena, será realiza-
da uma campanha de cons-
cientização dos direitos 
das mulheres. O dia 8, Dia 
Internacional da Mulher, 
será de lazer e cuidados, 
além de atividades como 
zumba, prevenção e saúde 
bucal, oficina de autoesti-
ma, defesa pessoal, entre 
outras. O encerramento 
será no dia 30, às 14h, na 
Casa do Idoso Sul, será 
prestada uma homenagem 
aos 30 anos de saudades 
de Cora Coralina, com 
apresentação de poemas 
da escritora brasileira. Às 
20h, a cantora Cintia Jar-
dim encerra as atividades 
do Mês da Mulher com um 
show musical “Por Elas”, 
no Centro da Juventude. 
Toda a programação é gra-
tuita e não há limites de 
idade para participar, in-
clusive os homens são con-
vidados para os eventos.

Apicultura Sustentável A 
Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba conta com 
os primeiros APLs rurais 
do estado de São Paulo. 
Ambos são formados por 
entidades parceiras que 
realizam o monitoramento 
e a gestão compartilhada 
dos projetos. Os grupos 
gestores são formados por 
representantes da coopera-
tiva de lácteos Comevap, 
Cati (Coordenadoria de 
Assistência Técnica Inte-
gral), Coordenadoria de 
Defesa Agropecuária do 
Estado, Fibria Celulose, 
Prefeitura de Taubaté, Sin-
dicato Rural de Taubaté, 
Sebrae-SP e Universidade 
de Taubaté (Departamen-
to de Ciências Agrárias 
- DCA/Unitau). O Sebra-
e-SP atua nos APLs – que 
reúnem cerca de 680 pro-
dutores distribuídos em 
11 municípios - com con-
sultorias aos produtores 
rurais sobre gestão empre-
sarial, qualidade do leite e 
mel, além de questões de 
regularização ambiental, 
e informações sobre aces-
so a mercado e promoção 
de missões empresariais 
e técnicas para conhe-
cer trabalhos desenvol-
vidos em outras regiões. 
Em 2014 também foram 
promovidos eventos que 
abordaram temas como a 
importância do pequeno 
produtor conhecer as po-
líticas públicas - como a 
Declaração de Aptidão ao 
Pronaf (DAP), por exem-
plo - a sucessão familiar 
rural e a importância da 
mulher no agronegócio.

Veja a programação completa:

Segunda-feira (2 de março)
20h
Segunda no Quiosque Especial “Por Elas”
Show musical com a cantora Ana Moreno
Centro da Juventude (Rua Aurora Pinto da Cunha 131 - Jar-
dim América)
Terça-feira (3 de março)
9h
Abertura Oficial: Março Mês da Mulher
URBAM - Urbanizadora Municipal (Estação de Tratamento 
de Resíduos Sólidos - ETRS) - Estrada Municipal José Au-
gusto Teixeira, 400 - Jardim Torrão de Ouro 2
Quarta-feira (4 de março)
19h
Tela lilás - Exibição de filmes que abordam situações viven-
ciadas no universo das mulheres
Filme: A Fonte das Mulheres
Secretaria de Promoção da Cidadania (Rua Aurora Pinto da 
Cunha 131- Jardim América)
Quinta-feira (5 de março)
8h30
Roda de Conversa sobre a Mulher
Casa do Idoso Norte (Rua Carlos Belmiro dos Santos, 99 – 
Santana)
9h
Vivências Cora Coralina: Cor, Arte, Poemas e Vidas
Homenagem aos 30 anos de saudades de Cora Coralina
Casa do Idoso Leste - Rua Cidade de Washington 164 - Vista 
Verde
19h
Ação: Centro Dandara - Projeto: Política, isso é da minha 
conta
Centro Dandara de Promotoras Legais Populares - Rua Ro-
meu Carnevalli 86 - Jd. Bela Vista
Sexta-feira (6 de março)
9h
Ação S.O.S. Mulher: Spa da Beleza
S.O.S. Mulher - Rua Dolzani Ricardo 69 - Centro
Sábado (7 de março)
9h
Mulheres em Movimento
Praça Afonso Pena
15h
Oficina de Turbantes
Centro da Juventude - Rua Aurora Pinto da Cunha, 131- Jd. 
América
17h
Exposição 16 Penhas – “Um Olhar Sobre o Feminino” (In-
tervenções artísticas em placas de madeira, recortadas no 
formato de um corpo de mulher. 16 mulheres de diversos se-
tores da sociedade serão convidadas a expressarem sua visão 
de mulher nesta experiência)
Centro da Juventude (Rua Aurora Pinto da Cunha 131- Jar-
dim América)
Domingo (8 de março) DIA INTERNACIONAL DA MU-
LHER
9h
Manhã de cuidados para mulheres
Zumba, prevenção e saúde bucal, maquiagem, design de so-
brancelhas, aula de defesa pessoal para mulheres
Avenida Padre Wilson Cunha – Praça - Campo dos Alemães
15h
Ação: Amigas Black - Sou linda sim!
Nosso Espaço (Avenida Dantas Luiz de Prado 242 - Campos 
de São José)
Segunda-feira (9 de março)
20h
Segunda no Quiosque Especial “Por Elas”
Show musical com a cantora Cecilia Militão
Centro da Juventude (Rua Aurora Pinto da Cunha 131- Jar-
dim América)
De 9 a 13 (segunda a sexta-feira)
Ação Secretaria Municipal de Saúde e Comitê Laço Branco 
- Conscientização homens pelo fim da violência contra as 
mulheres
Nas UBSs de São José dos Campos
Terça-feira (10 de março)
9h
Ação: S.O.S. Mulher - Ato Público de Conscientização e 
Saúde
Praça Afonso Pena
19h
Ação Laço Branco: Capacitação História da Mulher II

Centro da Juventude (Rua Aurora Pinto da Cunha 131- Jar-
dim América)
Quarta-feira (11 de março)
19h
Tela Lilás
Filme: Às Cinco da Tarde
Secretaria de Promoção da Cidadania - Rua Aurora Pinto da 
Cunha 131- Jd. América
Quinta-feira (12 de março)
9h
Vivências Cora Coralina: Cor, Arte, Poemas e Vidas
Homenagem aos 30 anos de saudades de Cora Coralina
Casa do Idoso Centro - Rua Euclides Miragaia 508
18h30
Ação: Mulheres de Terreiro - Roda de Conversa
Secretaria de Promoção da Cidadania - Rua Aurora Pinto da 
Cunha 131- Jardim América
Domingo (15 de março)
10h
Vivência: Auto Minha Imagem - Tinta, papel, tela e lápis, 
para criar uma resposta que há muito o mundo espera: Quem 
somos nós? Olhe e verá!
Secretaria de Promoção da Cidadania (Rua Aurora Pinto da 
Cunha 131- Jardim América
Segunda-feira (16 de março)
20h
Segunda no Quiosque Especial “Por Elas”
Show musical com a Banda Back to Back
Centro da Juventude (Rua Aurora Pinto da Cunha 131- Jar-
dim América)
Quarta-feira (18 de março)
9h às 12 - 13h30 às 17h
Início do 3º Ano do Curso de Formação, Informação e Troca 
de Experiência da Rede de Serviços e Cuidados às Mulheres 
em Situação de Violência Doméstica e Familiar.
Módulo específico - Notificação Compulsória: Contextuali-
zando – Saúde e Violência
Secretaria de Promoção da Cidadania (Rua Aurora Pinto da 
Cunha 131- Jardim América)
19h
Tela Lilás
Filme: Anjos do Sol
Secretaria de Promoção da Cidadania (Rua Aurora Pinto da 
Cunha 131- Jardim América)
Segunda-feira (23 de março)
20h
Segunda no Quiosque Especial “Por Elas”
Show musical com a cantora Li Maria
Centro da Juventude (Rua Aurora Pinto da Cunha 131- Jar-
dim América)
Quarta-feira (25 de março)
19h
Tela Lilás
Filme: Estamira
Secretaria de Promoção da Cidadania (Rua Aurora Pinto da 
Cunha 131- Jardim América)
Quinta-feira (26 de março)
14h
Vivências Cora Coralina: Cor, Arte, Poemas e Vidas
Homenagem aos 30 anos de saudades de Cora Coralina
Casa do Idoso Norte (Rua Carlos Belmiro dos Santos 99 – 
Santana) 
Sexta-feira (27 de março)
14h
Encontro da Rede de Serviços e Cuidados às Mulheres em 
Situação de Violência Doméstica e Familiar
Secretaria de Promoção da Cidadania (Rua Aurora Pinto da 
Cunha 131- Jardim América)
Sábado (28 de março)
9h
Ação Cultural e de Sensibilização - Comitê Laço Branco - 
Homens pelo fim da Violência Contra as Mulheres
Praça Cônego Manzi - São Francisco Xavier
Segunda-feira (30 de março)
14h
Vivências Cora Coralina: Cor, Arte, Poemas e Vidas
Homenagem aos 30 anos de saudades de Cora Coralina
Casa do Idoso Sul - Avenida Andrômeda, 2.601 - Bosque 
dos Eucaliptos
18h
Ação: Centro Dandara - Faça chuva, faça sol todo dia 30 tem 
Roda de Mulheres.
Centro Dandara de Promotoras Legais Populares - Rua: Ro-
meu Carnevalli 86 – Jardim Bela Vista
20h
Segunda no Quiosque Especial “Por Elas”
Show com a cantora Cintia Jardim
Centro da Juventude (Rua Aurora Pinto da Cunha 131- Jar-
dim América)
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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


