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A GAzetA dos Municípios

Santuário Nacional 
abre inscrições para
3° Hallel Aparecida

O Santuário Nacional pro-
moverá de 15 a 17 de maio 
deste ano a terceira edição 
do Hallel Aparecida. O 
evento, que é considera-
do o de maior alcance na 
evangelização da juventu-
de no país, pretende reunir 
católicos de diversas par-
tes do Brasil. Com o tema 
“Eu vim para servir”, que 
acompanha a temática da 
Campanha da Fraternida-

de, a atividade pretende 
auxiliar o jovem no ca-
minho de reflexão que a 
Igreja trilhou para os fiéis 
neste ano. Tudo acontece 
através de muita música, 
aprofundamento bíblico, 
oração e adoração.  Os jo-
vens que participarão do 
Hallel devem fazer uma 
inscrição gratuita no site 
do evento, o que lhe ga-
rantirá acesso, segurança 

e interação nas atividades 
programadas. Cada inscri-
to receberá uma bandana 
oficial do evento. Já estão 
confirmadas as presenças 
de Anjos de Resgate, Tony 
Allysson e Electrocristo 
junto às demais apresen-
tações musicais do evento. 
Oito módulos de formação 
e espiritualidade estarão 
prontos para acolher a ju-
ventude e contarão com 
o auxilio de jovens das 
outras Dioceses da Re-
gião de Aparecida. Como 
nas edições anteriores, há 
uma área reservada para 
acampamento durante os 
três dias de evento. As 
inscrições para o camping 
devem ser feitas a parte, 
também no site do Hallel 
Aparecida, e são no valor 
de R$15,00 por pessoa.

Saguão da Prefeitura de 
Pinda recebe exposição

Prefeitura de Ubatuba 
amplia atendimento da 

Escolinha de Surfe

Pinda beneficia novos
estudantes com bolsas 
de estudo universitário

O espaço cultural no sa-
guão da Prefeitura recebe, 
até o dia 31 de março, a 
exposição do mês, com o 
artista Pascoal Silva. A ex-
posição do artista é divida 
em duas fases: nos cava-
letes, apresenta releituras 
de obras famosas, em ho-
menagem a artistas con-
sagrados como Van Gogh 
e Pablo Picasso, entre 

A prefeitura ampliará o 
atendimento às crianças e 
jovens inscritos nas esco-
linhas de Surfe do muni-
cípio. Após um remane-
jamento interno entre os 
professores, a Secretaria 
de Esportes conseguiu 
abrir mais 8 turmas de 7 
alunos na Praia Grande e 
no Perequê Açu. Serão, ao 
todo, 56 jovens atendidos 

Alunos de vários cursos 
de graduação e tecnólogos 
estão recebendo a opor-
tunidade de concluir os 
estudos com bolsas ofe-
recidas pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba. Este 
benefício é concedido por 
meio da Lei nº 5.509, de 
28 de fevereiro de 2013. 
Para serem contemplados, 

outros. Nas paredes estão 
obras de sua própria auto-
ria. Nascido em Taubaté, 
Pascoal Benedito da Silva 
é servidor público estadu-
al há mais de 25 anos. For-
mou-se como técnico em 
Análises Clínicas e como 
Radialista, na área de Lo-
cução e Jornalismo. Se diz 
um eterno apaixonado por 
todas as técnicas artísticas. 

a mais neste ano de 2015. 
“Entramos em março com 
todas as turmas lotadas e 
com uma lista de espera 
de mais de 100 inscritos. 
Em conversas com os en-
volvidos decidimos iniciar 
um esforço para ampliar 
o número de professores 
da modalidade e após um 
remanejamento consegui-
mos reduzir pela metade 

os candidatos preenche-
ram as fichas de inscrição 
nos dias 24 e 25 de janeiro.
Os profissionais do De-
partamento de Assistência 
Social da Prefeitura reali-
zaram a triagem de todos 
os documentos entregues 
para fazer a concessão das 
bolsas. Em 2015 serão ofe-
recidas 160 bolsas, sendo 

“Desde criança já gosta-
va de desenhar e pintar. 
Não tive oportunidade de 
fazer uma especialização 
em artes plásticas, mas o 
que aprendi como ama-
dor foi satisfazendo mi-
nha curiosidade, através 
de vários documentários e 
livros lidos. Quanto mais 
satisfaço minhas curiosi-
dades mais vontade de ser 
curioso eu tenho”, contou. 
Há mais de onze anos o 
artista é morador de Pin-
damonhangaba, em Mo-
reira César. “Agradeço 
a esta cidade muito aco-
lhedora, seu povo, e tam-
bém ao Departamento de 
Cultura pela oportunida-
de”, concluiu. As obras 
podem ser admiradas de 
segunda a sexta-feira, das 
8 às 17 horas, horário de 
funcionamento da Prefei-
tura. A entrada é gratuita.

o número de jovens na 
espera por vaga”, ressalta 
o coordenador de Surfe 
da Secretaria de Esportes, 
Fábio Lima, destacando 
que outro projeto da secre-
taria está para ser aberto 
junto às escolas de Ubatu-
ba. “Ubatuba é conhecida 
como capital do surfe e 
nosso desafio é ampliar e 
incentivar a prática entre 
todos os moradores, por 
toda a cidade. Por isso, em 
abril, iremos iniciar um 
projeto piloto de Surfe nas 
Escolas, em parceria com 
a secretaria de Educação, 
que deve abranger tam-
bém a região Sul”, ressal-
ta, Fábio Lima destacan-
do ainda a construção de 
uma parceria mais inten-
sa com a AUS em busca 
dos objetivos anunciados.

que mais de 70 delas são 
destinadas a novos con-
templados pelo benefício.
Para concorrer à bolsa 
existem vários critérios 
e o edital para inscrição 
esteve disponível no site 
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br e foi publicado 
no jornal Tribuna do Nor-
te. Mais de 200 interessa-
dos procuraram o Colégio 
Comercial Dr. João Ro-
meiro para candidatar-se 
às bolsas, local que foi 
cedido para que o públi-
co fizesse as inscrições.
Em 2014 foram benefi-
ciados alunos dos cursos 
de administração, design, 
direito, educação física, 
enfermagem, engenha-
ria química, engenharia 
civil, jornalismo, publi-
cidade e serviço social.

Pinda: ACIP realiza palestras
sobre crise hídrica e dengue

A ACIP (Associação Co-
mercial e Industrial de 
Pindamonhangaba) realiza 
no dia 12 de março, quin-
ta-feira, a partir das 19h, 
uma noite de palestras com 
dois temas em destaque 
atualmente: a crise hídrica 
e a epidemia de dengue. A 

palestra, intitulada “Uso 
Inteligente da Água”, será 
ministrada pelo técni-
co em Gestão da Sabesp, 
Walmir Medeiros. A ACIP 
pede aos participantes 
que levem uma contra de 
água e luz para uma di-
nâmica durante o evento. 

A segunda palestra, sobre 
a dengue, será ministrada 
pela médica infectologista 
Maria Angela Brguil Digi-
gov Vilela Santos.  A en-
trada é gratuita, mas com 
vagas limitadas. As reser-
vas podem ser feitas pelo 
telefone (12) 3644-7100.

Prefeitura de Taubaté demonstra
cumprimento de metas

fiscais em audiência pública
A Prefeitura de Taubaté, 
através da Secretaria de 
Administração e Finanças, 
irá apresentar na próxima 
quinta-feira, 12, às 19h, o 
demonstrativo e a avalia-
ção do cumprimento das 
metas fiscais do terceiro 
quadrimestre de 2014, em 
audiência pública, na Câ-

mara Municipal. A inicia-
tiva atende o Artigo 9º da 
Lei 101/2000 e promove a 
audiência a fim de prestar 
contas das metas fiscais 
do município para a po-
pulação interessada em 
acompanhar a destinação 
dos recursos públicos in-
vestidos em várias áreas 

da administração muni-
cipal. Serviço: Audiência 
Pública do cumprimen-
to das metas fiscais Lo-
cal: Câmara de Taubaté 
Endereço: aveni-
da Prof. Walter 
Thaumaturgo, nº 
208/Centro Dia: 
12/03/2015 Horário: 19h
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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

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.

Contra a Dengue
Prefeitura realiza

megaoperação Cata-Treco 
em Taubaté

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio do CAS (Con-
trole de Animais Sinantró-
picos) e da Secretaria de 
Serviços Públicos, realiza 
a partir desta semana, uma 
megaoperação Cata-Tre-
co contra a Dengue, que 
vai atingir toda a cidade 
nos próximos meses. Nes-
ta segunda e terça-feira, 
10, o Cata-Treco vai pas-
sar pelos bairros Parque 
São Luís, Jardim Isa-
bel, Vila Helena, Jardim 
Alice, Parque São José, 
Parque Mauá e Areão. 
Já nos próximos dias 11, 
12 e 13, os bairros Jar-
dim Garcez, Jardim das 
Américas, Parque Saba-

rá, Parque Santo Antô-
nio, Santa Cruz do Sala-
deiro, São Benedito, Vila 
São Jorge e Jardim Boa 
Vista serão beneficiados. 
Entre os dias 18 e 20 de 
março, a operação vai pas-
sar pelo Esplanada Santa 
Terezinha, Conjunto Mil-
ton de Alvarenga Peixoto, 
Vila dos Comerciários II, 
Residencial Santa Inês e 
Esplanada Santa Helena. 
No dia 26 de março, o Ca-
ta-Treco passa a acontecer 
às quintas-feiras e vai atin-
gir o Parque Planalto, Par-
que São Cristovão, Parque 
Ipanema, Vila Lusci-
la e Vila Elvira. O cro-
nograma segue até o fi-

nal do ano. Cata-Treco
A operação tem o ob-
jetivo de recolher ma-
teriais inutilizados 
pela população. Sofás, 
armários, utensílios do-
mésticos, entre outros são 
potenciais abrigos para fo-
cos do mosquito transmis-
sor. Os moradores devem 
colaborar colocando esses 
objetos na calçada, quando 
houver a ação no bairro. 
Vale reforçar que em 
caso de suspeita de foco 
do Aedes aegypti, a Vi-
gilância Epidemioló-
gica deve ser avisada 
pelos telefones 3635-
4091/3629-6232 ou pelo 
si te:xodengue.com.br.

Iluminação chega ao
Canteiro Central da Flor do 

Vale em Tremembé

A Avenida dos Ipês na Flor 
do Vale agora está de “cara 
nova”, tudo por conta dos 
16 postes de iluminação 
que foram instalados na 
tarde desta quarta-feira 
(04). O canteiro central, 
como é conhecido pelos 
moradores, já pode ser 
considerado como cartão 
postal do bairro, após as 
intervenções realizadas 
pela Prefeitura de Tre-
membé. Ainda essa sema-
na serão instalados uma 
Academia ao Ar Livre.
Já estão prontos os novos 
passeios, novos bancos, 

instalação de alambra-
dos no campo de futebol, 
bolsões de estacionamen-
to e também está sen-
do realizada a limpeza, 
poda de matos e pintura.
Na noite desta quinta-feira 
(05) quem passou pelo lo-
cal pôde presenciar várias 
famílias utilizando o novo 
espaço. A moradora Noe-
mia Santos comentou so-
bre o novo projeto “Moro 
aqui a mais de 40 anos e ja-
mais pensei ver nosso bair-
ro bem cuidado, agora sim. 
Valeu Marcelo Vaqueli.
A obra, um compromisso 

de campanha do prefei-
to Marcelo Vaqueli para 
aquela comunidade, vem 
atender a nova política ad-
ministrativa do município, 
que é proporcionar a todos 
os tremembeenses me-
lhores condições de vida, 
incluindo a saudável con-
vivência comunitária e es-
portiva. O valor do investi-
mento é de R$ 159.263,25.
“Graças a Deus nosso 
planejamento está sen-
do executado da melhor 
forma possível. Todas as 
obras que estão aconte-
cendo na cidade, foram 
estudadas, analisadas e 
desenvolvidas pensan-
do no bem-estar do povo 
tremembeense. A Flor do 
Vale será um outro bairro 
depois da revitalização, to-
talmente iluminado e com 
cara nova. Em breve tam-
bém iniciaremos a nova 
creche do bairro que irá 
receber cerca de 200 alu-
nos e terá um investimento 
de aproximadamente R$ 
1,7 milhão”. finalizou o 
prefeito Marcelo Vaqueli.
Lembramos que as obras 
ainda não terminaram.
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SP quer vacinar 762 mil meninas 
contra vírus do ‘câncer de útero’

SIMUBE passa
atender no

Departamento de
Habitação em

Taubaté

Tenaris Confab Pinda 
Nota Oficial sobre a

terceirização dos
refeitórios

Vacina será aplicada a par-
tir de segunda-feira, dia 
9, em meninas entre 9 e 
11 anos, crianças indíge-
nas com idade entre 9 e 
13 anos, além de garotas 
e mulheres com Aids com 
faixa etária entre 9 e 26 
anos A Secretaria de Esta-
do da Saúde de São Paulo 
inicia nesta segunda-feira, 
9 de março, a primeira eta-
pa da campanha de vacina-
ção para proteger meninas 
entre 9 e 11 anos de ida-
de contra o papilomavírus 
humano (HPV), vírus que 
pode causar câncer de colo 
do útero. A vacina tam-
bém será oferecida para a 
população indígena femi-
nina com idades entre 9 e 
13 anos, além de garotas e 
mulheres portadoras do ví-
rus HIV, com faixa etária 
entre 9 e 26 anos. A meta 
estadual é imunizar, até o 
dia 31 deste mês, 762,1 
mil crianças com idades 
entre 9 e 13 anos (incluin-
do público indígena), que 
respondem por 80% das 
meninas nesta faixa etária 
no Estado e 6,6 mil garo-
tas  e mulheres portadoras 
do vírus HIV com idade 
entre 9 e 26 anos (veja 
dados regionais abaixo). 
Postos de saúde em todo 
o Estado, com horário de 
funcionamento das 8h 
às 17h, estarão abasteci-
dos com a vacina contra 
HPV para aplicação da 
primeira dose. A imuni-
zação também será feita 

Após analisar o espaço 
físico do local e a fim de 
garantir o atendimento 
aos munícipes, a Prefei-
tura de Taubaté informa 
que o SIMUBE (Sistema 
Municipal de Bolsas de 
Estudo) passa a atender 
das 8 às 12h e das 13 às 
18h no Departamento de 
Habitação, e não na Secre-
taria de Educação, como 
divulgado anteriormente. 

A Tenaris no Brasil iniciou 
um processo de terceiri-
zação dos refeitórios de 
suas unidades produtivas 
em Pindamonhangaba. A 
fase de adaptação e tran-
sição acontece durante o 
mês de março, período 
em que a Tenaris analisa-
rá possibilidades de apro-
veitamento interno dos 
profissionais que atuam 
hoje nos refeitórios em ou-
tras áreas da companhia. 

nos Serviços de Atenção 
Especializada em HIV/
Aids (SAE) que possuem 
sala de vacinação e nos 
Centros de Referência 
para Imunobiológicos Es-
peciais (CRIEs), median-
te apresentação de algum 
documento, a exemplo do 
exame confirmatório ou 
encaminhamento médico. 
Para as meninas entre 9 
e 11 anos e para o públi-
co feminino indígena com 
idades entre 9 e 13 anos, 
o esquema vacinal com-
preende mais duas doses 
aplicadas num intervalo 
de seis meses (segunda) e 
de 60 meses (terceira) com 
relação à primeira tomada. 
Já as garotas e mulheres 
portadoras do vírus HIV, 
com idade entre 9 e 26 
anos, devem tomar mais 
duas doses num intervalo 
de 2 meses e de 6 meses 
com relação à primeira 
aplicação. “O papiloma-
vírus humano é um vírus 
capaz de causar lesões de 
pele e mucosas e, quando 
não tratado corretamen-
te pode evoluir para ca-
sos de câncer de útero. Já 
a eficácia da vacina a ser 
aplicada é superior a 95%. 
Ao alcançar uma elevada 
cobertura vacinal entre a 
população-alvo, observa-
remos, consequentemente, 
uma maior proteção con-
tra a incidência do câncer 
de colo de útero”, afirma 
a médica Helena Sato, di-
retora de imunização da 

O atendimento será provi-
sório e a mudança é neces-
sária devido à reforma que 
acontecerá na Secretaria de 
Desenvolvimento e Inclu-
são Social. Após a reforma, 
o SIMUBE retornará para o 
2º andar do prédio da CTI. 
O prazo para conclusão 
das obras é de dois meses. 
A Secretaria de Habitação 
fica na Rua Venezuela, 
276, Jardim das Nações.

Além disso, a empresa 
que passará a administrar 
os refeitórios realizará 
entrevistas para possível 
absorção destes profissio-
nais. A iniciativa de ter-
ceirização - prática já pre-
sente em outras plantas da 
Tenaris e em todas as 
grandes empresas da re-
gião e do Brasil -, trará 
refeitórios mais modernos, 
com um cardápio mais 
variado aos funcionários.

Secretaria. A vacina contra 
a HPV disponibilizada na 
campanha é fruto de uma 
parceria para o desenvol-
vimento produtivo (PDP) 
entre o Instituto Butantan e 
o laboratório farmacêutico 
MSD. A instituição iniciou 
em 2014 a primeira etapa 
de um processo de trans-
ferência de tecnologia que 
irá permitir, nos próximos 
anos, a autossuficiência 
brasileira na produção da 
vacina, com grande econo-
mia para os cofres públi-
cos. Sobre o HPV  O papi-
lomavírus humano (HPV) 
é um vírus contagioso que 
pode ser transmitido com 
uma única exposição, por 
meio de contato direto 
com a pele ou mucosa in-
fectada. Sua principal for-
ma de transmissão pode 
ocorrer via relação sexual, 
mas também há contagio 
entre mãe e bebê durante 
a gravidez ou o parto, é a 
chamada transmissão ver-
tical. Inicialmente assin-
tomática, a infecção por 
HPV pode evoluir para 
lesões de pele e mucosas, 
em alguns casos também 
ocasiona o surgimen-
to de verrugas genitais. 
Quando não tratada cor-
retamente, essas lesões 
podem evoluir para um 
quadro de câncer genital, 
como o câncer de colo de 
útero, cuja doença tem 
como principais sinto-
mas dores, corrimento 
ou sangramento vaginal.

Tremembé Jardim Santana 
começa a receber galerias 

de águas pluviais para
evitar alagamentos

A Prefeitura Municipal de 
Tremembé, por meio da 
Secretaria de Obras, está 
iniciando as obras de dre-
nagem de águas pluviais 
na Avenida 7 de Janeiro. 
Com recursos próprios do 
Município o investimen-
to desse serviço visa aca-
bar de vez com os alaga-
mentos que acontecem no 
bairro, principalmente nas 
vias: Avenida Tremembé,  
Rua Antônio Cândido Or-
tiz, Rua Arcanjo Banha-

ra e Justimiano Antunes.
Por determinação do Pre-
feito Marcelo Vaqueli, a 
Secretaria de Obras está a 
todo vapor. Os munícipes 
podem observar homens 
trabalhando, máquinas e 
manilhas por toda a exten-
são da avenida, tudo isso 
contribui para as soluções 
de problemas causados por 
acúmulo de águas pluviais.
As obras de drenagens 
pluviais visam proporcio-
nar melhores condições 

para desenvolvimento da 
cidade, de maneira a con-
ter volumes excessivos 
de água que escoam pelas 
ruas, causando sérios pro-
blemas para a população, 
com as enxurradas inva-
dindo as casas, destruin-
do móveis e colocando 
a vida em risco, além de 
danificar a pavimenta-
ção asfáltica, diminuindo 
seu tempo de vida útil.
Para o prefeito Marce-
lo Vaqueli a execução da 
drenagem de águas plu-
viais proporciona maior 
segurança e qualidade 
de vida aos munícipes.
Lembramos que a Avenida 
7 de Janeiro também faz 
parte das várias vias con-
templadas que receberão 
asfalto ainda este ano. De-
nominada como “Cinturão 
de Asfalto” a obra será a 
maior da história da cidade 
em instalação de asfalto.

                     
Câmara Municipal Da  

Estância Turística  
de São Luiz do Paraitinga 

 
CONTRATO 13/2015 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 12/2015 
CONTRATADO VALE DO PARAIBA 

MEDICINA E 
SEGURANÇA DO 
TRABALHO LTDA 

OBJETO SERV DE MEDICINA 
OCUPACIONAL EM 
SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

VALOR R$1.778,54 
ASSINATURA 04/03/ 2015 
VIGÊNCIA DE 04/03/2015 A 

04/03/2016 
 

                     
Câmara Municipal Da  

Estância Turística  
de São Luiz do Paraitinga 

 
CONTRATO 14/2015 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 13/2015 
CONTRATADO LIMA E JUNIOR 

INFORMÁTICA LTDA 
OBJETO SERV DE 

DESENVOLVIMENTO, 
CRIAÇÃO, 
HOSPEDAGEM E 
ARMAZENAMENTO 
DE DADOS DO SITE 
OFICIAL  

VALOR R$7.080,00 
ASSINATURA 09/03/ 2015 
VIGÊNCIA DE 09/03/2015 A 

08/03/2016 
 

Petrobras assina contrato para
patrocínio a projetos sociais do

Vale do Paraíba
Seis iniciativas da região 
foram contempladas pela 
seleção pública Comuni-
dades A Petrobras assinou 
nesta segunda-feira (9/3) 
contratos para patrocínio 
a seis projetos sociais do 
Vale do Paraíba, no estado 
de São Paulo. As iniciati-
vas foram contempladas 
pela seleção pública Co-
munidades do Programa 
Petrobras Socioambiental, 
destinada a ações desen-
volvidas em municípios 
do entorno de unidades 
da companhia. O even-
to ocorreu na Refinaria 
Henrique Lage (Revap), 
em São José dos Campos.   
“A assinatura destes con-
tratos mostra que a Petro-
bras coloca em prática sua 
missão que é atuar com 
responsabilidade socio-
ambiental. Temos muita 
satisfação em saber que 
neste momento estamos 
contribuindo com o desen-
volvimento sustentável da 
região do Vale do Paraí-
ba”, afirmou Elza Kallas, 
gerente geral da Revap. 
Para o gerente de Relacio-
namento Comunitário da 
Petrobras, José Barbosa, 
que participou da ceri-
mônia, a seleção pública 
regional é uma iniciativa 
construída coletivamente, 
de forma compartilhada, 
por meio da qual a com-
panhia reforça e fortalece 
os vínculos com as ins-
tituições parceiras e as 
comunidades do entorno. 

“Nesta seleção pública, 
em que incorporamos as 
diretrizes do Programa 
Petrobras Socioambien-
tal, aprimoramos nossos 
processos e ampliamos as 
possibilidades de partici-
pação das instituições com 
a inclusão de uma visão in-
tegrada entre as dimensões 
social, ambiental e esporti-
va no regulamento”, disse. 
O encontro contou com as 
presenças de gerentes e 
representantes da unidade 
da Petrobras na cidade e 
de representantes dos pro-
jetos selecionados da re-
gião. O investimento será 
cerca de R$ 1,7 milhão, no 
período de dois anos, para 
seis iniciativas dos muni-
cípios de Jacareí, São José 
dos Campos e Taubaté. 
Em São Paulo, a seleção 
pública contemplou 32 
projetos socioambientais 
de 26 cidades paulistas, 
somando R$ 9,2 milhões 
em investimentos. Cada 
instituição receberá até 
R$ 300 mil para atuar com 
foco nas linhas de atuação: 
produção inclusiva e sus-
tentável, biodiversidade e 
sociodiversidade, direitos 
da criança e do adoles-
cente, florestas e clima, 
educação, água e esporte. 
As atividades são acom-
panhadas pela Petrobras 
durante a implementação 
e execução do projeto por 
meio de relatórios, pres-
tação de contas e visitas 
periódicas às instituições.  



11 de Março de 2015 página 4A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Pinda 
abre inscrições para 

curso de padaria
artesanal

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está com inscri-
ções abertas para o curso 
de padaria artesanal no 
bairro das Campinas. Com 
o intuito de qualificar os 
moradores para procurar 
alternativas de renda, o 

curso ensina a produzir 
pães caseiros, bolos, ros-
cas e receitas saudáveis, 
além de aulas sobre higie-
nização, para evitar con-
taminações em unidades 
de alimentação e nutrição. 
Serão oferecidas 20 vagas, 

os interessados devem ir à 
sede do Fundo Social de 
Solidariedade, ao lado do 
Palacete 10 de Julho, para 
fazer a inscrição. O atendi-
mento é de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 11h30 
e das 13h às 16h30. É ne-
cessário apresentar o RG e 
comprovante de endereço. 
O curso terá três meses de 
duração e as aulas são gra-
tuitas com início em abril 
na Casa do Jovem, locali-
zada na rua José Benedito 
Quirino, sem número. A 
atividade será desenvol-
vida por meio de parceria 
entre o Fundo Social de 
Solidariedade do Estado 
de São Paulo, Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba 
e Fundo Social de Soli-
dariedade do município.

Vôlei Taubaté vence
Canoas e está a uma vitória

da semifinal da Superliga

O Vôlei Taubaté derro-
tou o Canoas na tarde de 
domingo (8) e está a uma 
vitória da semifinal da Su-
perliga. O jogo aconteceu 
no ginásio do Abaeté e ter-
minou em 3 sets a 0 para os 
taubateanos, com parciais 
de 33/31, 25/16 e 25/17, 
em 1h48 de jogo. O Vô-
lei Canoas começou bem 
o jogo, abrindo 3 pontos 
de vantagem, mas os do-
nos de casa foram buscar o 
placar. O set seguiu equi-

librado até o Taubaté con-
seguir fechar em 33/31. Já 
no segundo set, Taubaté 
entrou com mais confiança 
e com bons saques e apro-
veitando bem os contra-a-
taques, fechou a parcial 
em  25/16. No terceiro set, 
dominou a parcial e fe-
chou o set por 25/17, con-
quistando a vitória. O pon-
teiro Dante foi o destaque 
da partida com 12 pontos e 
ficou com o Troféu Viva-
Vôlei. Depois da partida, 

Dante fez uma análise do 
seu desempenho na vitória 
sobre o Vôlei Canoas. “No 
voleibol você não pode ter 
destaque somente em um 
fundamento. Em primeiro 
lugar, procuro passar com 
eficiência e, se isso aconte-
cer, o ataque é uma conse-
quência. Não me preocupo 
em ficar sem atacar, o mais 
importante é a atuação do 
grupo. Estamos unidos e 
confiantes”, afirmou Dan-
te. As duas equipes volta-
rão à quadra no próximo 
domingo (15), às 13h, no 
Poliesportivo La Salle, em 
Canoas (RS). Em caso de 
vitória do Taubaté, a equi-
pe do Vale do Paraíba es-
tará classificada para a se-
mifinal. Se o Vôlei Canoas 
levar a melhor, a decisão 
irá para o terceiro con-
fronto. O SporTV trans-
mitirá a partida ao vivo.  

Dilma sanciona 
a Lei do Feminicídio

Na tarde desta segunda-
feira (9), será sancionada 
pela presidente da Repú-
blica Dilma Rousseff a 
Lei do Feminicídio, que 
tipifica o assassinato de 
mulheres. A cerimônia 
será realizada às 15h, no 
Palácio do Planalto. A Lei 
do Feminicídio será assi-
nada antes que se esgote o 
prazo estabelecido após a 
aprovação pelo Congres-
so Nacional e encaminha-
mento para a Presidência 
da República. A sansão ou 
veto é estabelecido pela 

Constituição em 15 dias 
úteis.  Ontem à noite, em 
cadeia nacional de rádio e 
televisão, em comemora-
ção ao Dia Internacional 
da Mulher a presidente se 
pronunciou e ressaltou que 
a aprovação trará penas 
mais duras para o crime.“-
Quero anunciar um novo 
passo no fortalecimento 
da justiça, em favor de 
nós, mulheres brasileiras. 
Vou sancionar, amanhã, 
a Lei do Feminicídio que 
transforma em crime he-
diondo o assassinato de 

mulheres decorrente de 
violência doméstica ou de 
discriminação de gênero”, 
Em tese, o crime do femi-
nicídio é quando a mulher 
é assassinada por questões 
de gênero. O Projeto de 
Lei 8.305/14, aprovado na 
última terça-feira (3) pela 
Câmara dos Deputados, 
depois de ter tramitado no 
Senado Federal, classifica 
o feminicídio como cri-
me hediondo e modifica 
o Código Penal incluindo 
o crime entre os tipos de 
homicídio qualificado. De 
acordo com o  texto, a pena 
é agravada em um terço 
se o assassinato aconte-
cer durante a gestação ou 
nos três meses posterio-
res ao parto; se for contra 
adolescente menor de 14 
anos ou contra uma pes-
soa acima de 60 anos ou, 
ainda, contra uma pessoa 
com deficiência. A pena 
é maior também quando 
o crime for cometido na 
presença de descendente 
ou ascendente da vítima.

Ministro Kassab anuncia
R$ 200 bi disponíveis para 
prefeituras com projetos 

prontos

O Ministro de Estado das 
Cidades esteve na tarde 
de ontem (6) em Campos 
do Jordão a convite dos 
prefeitos que pertencem 
ao Consórcio de Desen-
volvimento Integrado do 
Vale do Paraíba - Codivap. 
Gilberto Kassab chegou 
ao local do evento, o Ho-
tel São Cristóvão, onde foi 
recepcionado pelo prefeito 
anfitrião Fred Guidoni e 
pelo presidente do consór-
cio, Ernanne Primazi. Na 

oportunidade, o ministro 
apresentou os secretários 
das quatro pastas do seu 
ministério: Secretaria de 
Transporte e Mobilidade 
Urbana, Secretaria de Sa-
neamento (água, esgoto, 
resíduos sólidos e drena-
gem), Secretaria da Ha-
bitação e, Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano. 
No encontro, o vice-pre-
sidente do Codivap, Mar-
quinho Bertaioli, lembrou 
que Kassab já participava 

de encontros do Codivap. 
“Agora a gente volta na 
condição e estabelecer 
parcerias. Na condição de 
continuar aprendendo com 
vocês e levar os exemplos 
bem sucedidos aqui im-
plantados por vocês para 
todo o Brasil.”, disse o mi-
nistro.  Ele ressaltou que 
o ministério conta com 
uma carteira de R$ 200 
bilhões para ser comparti-
lhada com prefeituras que 
apresentem seus projetos 
Aproximadamente 20 pro-
jetos foram entregues ao 
ministro pelos prefeitos da 
região, com interesse em 
acessar os recursos dispo-
níveis, para investimentos 
federais direcionadas Para 
saneamento, habitação e 
mobilidade urbana além de 
projetos emergenciais vol-
tados para o setor hídrico.
“A verba é finita! Mas os 
bons projetos tem mais 
chances de serem habilita-
dos. Tudo no seu tempo.”, 
concluiu o Ministro das 
Cidades, Gilberto Kassab.


