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A GAzetA dos Municípios

Trabalhadores da Gerdau 
de Pinda protestam
contra demissões

Páscoa deve movimentar 
o comércio na região

Os trabalhadores da Ger-
dau fizeram uma pa-
ralisação nessa quin-
ta-feira, dia 5, em 
protesto contra demissões 
que semanalmente têm 
ocorrido na empresa. O 
Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Pindamonhangaba-
CUT calcula que em cerca 
de um ano, a empresa te-
nha reduzido seu quadro 
em cerca de 300 funcioná-
rios. “Várias vezes cobra-
mos que o RH abra nego-
ciação, aos menos discuta 
sobre férias coletivas, lay
-off, redução de jornada, 
mas a Gerdau de Pinda 
prefere demitir. Manda 
embora um pouquinho em 

Um levantamento realiza-
do pelo Sincovat (Sindica-
to do Comércio Varejista) 
nas cidades de Taubaté, 
Caçapava, Campos do Jor-
dão e Ubatuba, mostrou 
que, apesar do momento 
econômico desfavorável, 
os comerciantes estão oti-
mistas com relação às ven-
das de Páscoa. De acordo 
com a pesquisa realizada 
com 32 estabelecimentos 
voltados principalmente 
ao setor de doces e choco-
lates, a intenção é vender, 
em média, 5% a mais este 

cada semana pra disfarçar, 
piorou nesse começo de 
ano e quem tem sofrido 
com isso são os trabalha-
dores, aqueles que perdem 
seus empregos e aqueles 
que ficam com trabalho 
dobrado”, disse André 
Oliveira – Andrezão, 
coordenador do comi-
tê sindical de base. Se-
gundo a entidade, além 
do acúmulo de funções, 
está ocorrendo a troca de 
operadores experientes 
por estagiários, principal-
mente nos acabamentos 
da Laminação 1 e 2. “A 
empresa sempre busca al-
guém que faça o mesmo 
serviço por um salário 

ano, com relação a igual 
período de 2014. Segun-
do a Abras (Associação 
Brasileira de Supermer-
cados), todos os produtos 
relacionados à Páscoa ti-
veram aumento de pre-
ço. Os ovos de chocolate 
apresentam a maior alta, 
chegando a ficar 10,9% 
mais caros na compara-
ção com o ano passado. 
Além dos ovos de Páscoa, 
a data aquece a procura 
por outros produtos, como 
peixes em geral, refrige-
rantes, cervejas, vinhos, 

menor e agora chegaram 
ao cúmulo de colocar es-
tagiário com posto fixo, 
operando equipamento 
sozinho, correndo risco de 
acidente. Sem contar que o 
estagiário não tem as mes-
mas garantias. A empresa 
não consegue nem emitir a 
CAT (Comunicado de 
Acidente de Trabalho)”, 
disse Herivelto Moraes - 
Vela, secretário geral do 
sindicato. O movimento 
também protestou con-
tra a suspensão do aten-
dimento do convênio 
médico do Bradesco Saú-
de na Santa Casa de Mi-
sericórdia de Pinda, que 
já passou de um mês.

doces e chocolates em ge-
ral. A época é considerada 
o segundo melhor período 
em vendas para o setor de 
supermercados, em todo o 
ano, superado apenas pelo 
Natal. “A percepção de 
um ano difícil acaba afe-
tando as expectativas dos 
empresários. No entanto, 
o período é bastante pro-
pício ao consumo, uma 
vez que é uma data san-
ta e muitas famílias não 
abrem mão de celebrar”, 
explica Dan Guinsburg, 
presidente do Sincovat.

Prefeitura de Taubaté 
emite primeiro lote do 

IPTU 2015

A Secretaria de Admi-
nistração e Finanças da 
Prefeitura de Taubaté 
informa que foram ini-
ciadas as emissões dos 
carnês de IPTU, refe-
rente ao ano de 2015, 
e que o primeiro dos cinco 
lotes começou a ser entre-
gue nesta quarta-feira, 4. 
O primeiro lote corres-
ponde à quantia de 22 
mil carnês e as datas de 
vencimento variam en-

tre 19, 20 e 21 de março, 
de acordo com a região. 
Esta verba arrecadada será 
destinada a serviços pú-
blicos essenciais como: 
saúde, educação, seguran-
ça e obras, além das des-
pesas fixas do município. 
O munícipe que optar 
por efetuar o pagamento 
à vista terá um desconto 
de 10% e deverá fazê-lo 
nas datas acima citadas.
No entanto, existe a 

possibilidade de um se-
gundo vencimento, nos 
dias 19, 20 e 21 de abril, 
quando o desconto será 
de 5%. Para os que opta-
rem pelo parcelamento, 
a Prefeitura lembra que o 
valor do IPTU será dividido 
em 10 vezes, começando 
em março e terminando a 
quitação em dezembro 
deste ano. A arrecada-
ção com o IPTU deve 
atingir R$ 60 milhões.

Vencimento do IPTU
em Pindamonhangaba

é dia 15

Os contribuintes que re-
alizarem o pagamento do 
IPTU até o dia 15 deste 
mês terão descontos. Há 
várias opções para fazer 
o pagamento, desde cota 
única até parcelamento em 
10 vezes. A Prefeitura de 
Pindamonhangaba orienta 

os moradores que ainda 
não receberam o carnê ir 
à Prefeitura ou Subprefei-
tura com o carnê antigo, 
ou, se preferir, emitir a 
segunda via pela internet. 
Neste ano foram postados 
mais de 58 mil carnês, via 
Correios, e a estimativa 

de recebimento é de R$ 
25.891.837,82 e este valor 
será revertido em inúme-
ros serviços à população. 
Para pagamento em cota 
única o desconto é de 10 
%, cota dupla será 5% e em 
até 10 parcelas será de 2%, 
isto se o pagamento for re-
alizado até a data de venci-
mento. O dia 15 de março 
é a data limite para os pa-
gamentos com desconto. 
É importante lembrar que 
as pessoas que optarem 
pelo pagamento em dez 
vezes ou em cota dupla, 
a data dos demais paga-
mentos também será dia 
15, dos meses subsequen-
tes. Para evitar esquecer o 
dia do pagamento e perder 
o desconto o munícipe 
pode ir ao caixa eletrônico 
de seu banco e agendar o 
pagamento, com data li-
mite como dia 15. Para 
obter mais informações 
sobre este processo ele 
deve procurar um funcio-
nário da agência bancária.



página 2A GAzetA dos Municípios07-08-09 de Março de 2015

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 07/03/2015.
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - 
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessa-
riamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição 
no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

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

CINEMA MAIS BARATO NAS
SEGUNDAS-FEIRAS DO

VIA VALE GARDEN SHOPPING
Promoção está de volta a 
partir da próxima segun-
da-feira, dia 9. Rede con-
ta com uma programação 
de 11 grandes filmes em 
cartaz. Quem se lembra 
da promoção Segunda Im-
perdível Cinemark do Via 
Vale? Pois é! A promo-
ção que reduz os preços 
dos ingressos pela meta-
de está de volta neste mês 
de março. As sessões de 
filmes com o valor mais 
acessível podem ser retira-
das na bilheteria nos dias 
9, 16, 23 e 30 de março. 
Os ingressos custam R$ 9 
(inteira) e R$ 4,50 (meia). 
Já para as sessões em 3D, 
os valores são R$ 11 (in-
teira) e R$ 5,50 (meia). 

Para este mês, o público 
pode conferir o melhor 
do cinema com a qualida-
de XD Extreme Digital, a 
única do Vale do Paraíba. 
Ao todo são 11 filmes em 
cartaz nas salas de exi-
bição da Rede Cinemark 
no Via Vale Garden Sho-
pping e cerca de 156 ses-
sões ao todo por semana. 
Destacam-se entre eles o 
novo romance das telonas 
“Simplesmente Acontece” 
do diretor Christian Ditter, 
a história baseada em fatos 
reais em “Sniper America-
no” do diretor Clint Eas-
twood, e o maior sucesso 
das bilheterias de todos os 
tempos “Cinquenta Tons 
de Cinza” de Sam Taylor-

Johnson. Além dos preços 
reduzidos às segundas-fei-
ras, os clientes podem ad-
quirir o combo ‘Diversão 
Total’ (pipoca e refrige-
rante) por apenas R$ 7.  A 
programação completa de 
filmes, horários e preços 
pode ser conferida no site: 
www.viavalegardensho-
pping.com.br. SERVIÇO 
CINEMA MAIS BA-
RATO COM A SE-
GUNDA IMPERDÍVEL
Período: Dias 9, 16, 
23 e 30 de março.
Local: Cinemark do Via 
Vale Garden Shopping.
Programação de fil-
mes, horários e pre-
ços :www.v iava l ega r-
d e n s h o p p i n g . c o m . b r.

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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Comunidade Hare
Krishna de Nova Gokula

realiza Festival da
Lua Dourada

Há 50 anos, o movimento 
Hare Krishna deixava a 
Índia para chegar a terras 
ocidentais, trazida pelo 
seu criador Bhaktivedanta 
Swami Prabhupada. Em 
comemoração ao cinquen-
tenário da Sociedade In-
ternacional para Consciên-
cia de Krishna (ISKCON), 
que deve durar dois anos, a 
Comunidade Hare Krish-
na em Pindamonhangaba 
realizou na última quinta-
feira (4), na Fazenda Nova 

Gokula, o Festival da Lua 
Dourada - Goura Purnima. 
A festa teve canto de man-
tras, cerimônia litúrgica, 
palestras, além de banque-
tes com iguarias do cardá-
pio lacto-vegetariano. O 
momento mais simbólico 
foi o banho das Deidades, 
que acontece geralmente 
duas vezes por ano, quan-
do as deidades descem do 
altar e são banhadas com 
água, mel e iogurte, uma 
referência aos reis antigos 

da Índia, que passavam 
pelo mesmo processo de 
purificação. “O festival é 
muito importante para o 
movimento, acontece to-
dos os anos geralmente no 
mês de março, sempre se-
guindo o calendário lunar. 
Estamos comemorando os 
500 anos do aparecimento 
de Chaitanya Mahapra-
bhu, pioneiro na propaga-
ção do maha matra Hare 
Krishna,  em Bengala, 
na Índia. Também come-
moramos o começo do 
ano-novo Védico e os 50 
anos da ISKCON”, expli-
ca Jean – Jaya Deva das, 
coordenador do Departa-
mento de Comunicação 
de Nova Gokula. O evento 
teve entrada franca e con-
tou com a presença de 200 
pessoas, entre membros da 
comunidade e visitantes.

PAT de Caraguá divulga
vagas

Mais de 50 dioceses e
arquidioceses aguardam

visita da Imagem Peregrina 
do Jubileu

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador de Cara-
guá (PAT) oferece nesta 
sexta-feira (6) uma nova 
relação de vagas para o 
mercado de trabalho. Os 
interessados devem com-
parecer à agência e apre-
sentar os documentos 
pessoais (RG, CPF, CTPS 
e PIS). De acordo com o 
PAT, as vagas apresentam 
exigências quanto à esco-
laridade e experiência, en-
tre outros e podem sofrer 
variações ou não estarem 
mais disponíveis se atin-
girem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 

A Imagem Peregrina Ju-
bilar de Nossa Senhora 
Aparecida continua per-
correndo dioceses e arqui-
dioceses de todo o Brasil. 
Para 2015, mais de 50 se 
preparam para este mo-
mento, que faz parte da 
programação dos festejos 
dos 300 anos do encontro 
da Imagem de Aparecida. 
Desde o início deste ano 
4 dioceses já receberam a 
Vista da Imagem: Formo-
sa (GO), Blumenau (SC), 
Amparo (SP) e Três Lago-
as (MS). Neste domingo 
(8), a Imagem segue para 

ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram. 
O PAT está localizado na 
Rua Taubaté, 520, bair-
ro Sumaré. O telefone é 
(12) 3882-5211. Confira: 
Assistente administrativo, 
Auxiliar administrativo, 
Auxiliar de enfermagem, 
Auxiliar de escritório, Au-
xiliar de fabricação nas 
indústrias de artefatos de 
cimento, Auxiliar de la-
vanderia, Auxiliar de me-
cânico de autos, Auxiliar 
de pessoal, Auxiliar me-
cânico de ar condicionado, 
Açougueiro, Babá, Balco-

Joinville (SC). A festa ini-
cia sempre com a saída 
da Imagem da Basílica de 
Aparecida após uma mis-
sa. De acordo com a reito-
ria do Santuário Nacional, 
este é sempre um momen-
to de muita festa, que con-
ta com a presença do bispo 
ou sacerdote representante 
da (arqui)diocese e fiéis 
locais. A chegada da Ima-
gem também é celebrada 
com muita devoção pela 
comunidade que acolhe a 
Imagem da Padroeira do 
Brasil. Para o dia 25 de 
abril estão previstos en-

nista, Biomédico, Caseiro, 
Copeiro de hotel, Costu-
reira em geral, Cozinheiro 
geral, Cuidador de idosos, 
Empregado doméstico ar-
rumador, Encarregado de 
frios, Garçom, Gerente 
administrativo, Moto-
boy, Motorista de am-
bulância, Motorista de 
caminhão-basculante , 
Motorista de furgão ou 
veículo similar, Oficial 
de serviços gerais na ma-
nutenção de edificações, 
Pedreiro, Preparador fí-
sico, Professor de educa-
ção física do ensino fun-
damental, Promotor de 
vendas, Recepcionista de 
hotel, Repositor de mer-
cadorias, Supervisor de 
vendas comercial, Téc-
nico de documentação, 
Técnico de enfermagem, 
Técnico de refrigeração 
(instalação), Professor em 
segurança do trabalho, 
Técnico mecânico (moto-
res), Vendedor de comér-
cio varejista, Vendedor de 
consórcio, Vendedor in-
terno e Vendedor pracista.

vios para 9 (arqui)dioce-
ses. Levarão a Imagem as 
arquidioceses de Ribeirão 
Preto (SP) e Palmas (TO), 
além das dioceses de São 
João da Boa Vista (SP), 
Franca (SP), Jaboticabal 
(SP), Miracema do Tocan-
tins (TO), Porto Nacional 
(TO), Araguaína (TO) e 
Prelazia de Cristalândia 
(TO). Através do endereço 
www.a12.com/300anos é 
possível acompanhar to-
das as notícias sobre a Vi-
sita da Imagem Peregrina 
Jubilar pelo Brasil. O Bra-
sil se prepara para festejar 
o jubileu - Todas as (arqui)
dioceses do país foram 
convidadas formalmente 
pelo Cardeal Arcebispo de 
Aparecida e Presidente da 
CNBB, Dom Raymundo 
Damasceno Assis, a prepa-
rarem a visita da Imagem 
em suas circunscrições 
eclesiásticas. O convite foi 
feito durante a 52ª Assem-
bleia Geral da Assembleia 
dos Bispos do Brasil, reali-
zada em maio do ano pas-
sado no Santuário. Mais 
de 80 dioceses candidata-
ram-se naquela ocasião.

Líderes do Sistema
Confea/Crea e Mútua se 

reúnem para debater
assuntos nacionais

Entre os dias 26 e 28 de 
fevereiro, o presidente da 
AEA/SJCampos, o enge-
nheiro civil Carlos Vilhe-
na, e diretores da entidade 
estiveram presentes no 4º 
Encontro de Líderes Re-
presentantes do Sistema 
Confea/Crea e Mútua, re-
alizado em Brasília (DF). 
Debatendo assuntos de 
interesse nacional ao lon-
go dos três dias, a progra-
mação envolveu diversas 
reuniões de fóruns con-

sultivos e palestras. O pri-
meiro palestrante, o presi-
dente da Agência Nacional 
de Águas (ANA), Vicente 
Andreu Guillo, falou sobre 
“A Crise Hídrica no Brasil 
– Desafios e Soluções” en-
quanto o engenheiro civil 
José Tadeu da Silva, pre-
sidente do Confea, desta-
cou a importância da atu-
ação conjunta dos líderes 
presentes na solução dos 
problemas da energia e da 
água, uma vez que detêm 

o conhecimento para a 
inovação. No segundo dia 
de evento o secretário de 
Controle Externo do Tri-
bunal de Contas da União, 
José Ulisses Vasconcelos, 
palestrou sobre “A Im-
portância da Responsabi-
lidade Técnica nas Obras 
Públicas”. E no sábado, 
dia 28, a palavra foi dada 
ao ex-ministro Ayres Brit-
to, que debateu “A Ética 
como indutora no combate 
à corrupção e para o de-
senvolvimento do Brasil”. 
Outra presença importante 
foi a do senador José Me-
deiros (PPS/MT) que falou 
sobre a importância das 
Anotações de Responsa-
bilidade Técnica nas obras 
públicas, os esforços dos 
conselhos para mostrar à 
sociedade a importância 
da ART e a responsabi-
lidade técnica nas obras 
de infraestrutura viária.
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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 em Ubatuba 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.

Tremembé recebe o Sebrae Móvel
Empresários e interessa-
dos em abrir um negócio 
podem obter informações 
gratuitas na Praça Geral-
do Costa. O Sebrae Móvel 
atenderá empresários e in-
teressados em se tornarem 
empreendedores de terça 
a sexta (10 a 13/3), das 9h 
às 16h, na Praça Geral-
do Couto, em Tremembé. 
A iniciativa conta com o 
apoio da Prefeitura, Pou-
patempo do Empreende-
dor e Acitre (Associação 
Comercial e Industrial de 
Tremembé). Na van do 

Sebrae Móvel, os analis-
tas do Sebrae-SP farão 
atendimentos individu-
ais gratuitos sobre temas 
relacionados à gestão de 
negócios, como adminis-
tração, finanças, marke-
ting, recursos humanos, 
legislação e formalização 
de empresas. Os interessa-
dos também receberão in-
formações sobre produtos 
e serviços oferecidos pela 
entidade e a programação 
de palestras e consultorias 
do Posto de Atendimen-
to ao Empreendedor de 

Taubaté, mantido pelo Se-
brae-SP em parceria com a 
Prefeitura, ACIT, Unitau, 
Sinhores, Sindicato Ru-
ral e Ciesp Taubaté. Se-
brae Móvel em Tremembé 
Data: 10 a 13 de março 
Horário: 9h às 16h 
Local: Praça Geraldo 
Costa, s/n, Centro Mais 
informações podem ser 
obtidas no PAE (Posto 
de Atendimento ao Em-
preendedor) de Taubaté. 
Tel.(12) 3621-5223 – 
Email: pae.tauba-
t e @ g m a i l . c o m


