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A GAzetA dos Municípios

Ministério da Saúde
divulga números

atualizados da dengue
em todo o país

O Ministério da Saúde di-
vulgou nesta semana  um 
levantamento atualiza-
do sobre os números da 
dengue em todo o país. 
Na Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba, São 
José dos Campos lidera 
as estatísticas com 1.987 
notificações, seguida de 
Taubaté com 561 casos e, 
em terceiro, Caraguatatu-
ba com 524. Na região do 
Vale Histórico,, enquanto 
Aparecida (43) e Cacho-
eira Paulista (23) ainda 
estão em situação con-
fortável, Lorena que tem 
uma população de 84 mil 
habitantes apresenta um 
alto índice de notificações, 

se comparada a Guaratin-
guetá, que tem uma popu-
lação de 118 mil morado-
res. Lorena apresenta 264 
registros, contra 180 de 
Guaratinguetá. Também 
o município de Potim, 
que tem uma população 
de cerca de 22 mil habi-
tantes apresenta números 
altos. São 116 pessoas 
infectadas pelo mosquito 
da dengue. Veja aqui a re-
lação completa! Segundo 
a Agência Saúde, o novo 
mapa da dengue mostra 
que 340 municípios bra-
sileiros estão em situação 
de risco para a ocorrência 
de epidemias e 877 estão 
em alerta. No total, 1.844 

municípios brasileiros re-
alizaram o levantamento, 
entre janeiro e fevereiro 
deste ano, um aumento 
de 26,38% em relação aos 
participantes de 2014. No 
ano passado, 1.459 muni-
cípios fizeram a pesquisa 
no mesmo período do ano.  
O Levantamento Rápido 
de Índices para Aedes ae-
gypti (LIRAa), divulga-
do nesta quinta-feira (12) 
pelo ministro da Saúde, 
Arthur Chioro, revela ain-
da que outras 627 cidades 
apresentam índice satis-
fatório.   Confira os da-
dos das principais cidades 
da região: Aparecida -43
Caçapava - 75
Cachoeira Paulista – 23
Caraguatatuba - 524
Cruzeiro – 66
Guaratinguetá – 180
Jacareí – 431
Lorena – 264
Pindamonhangaba – 386
São José dos Cam-
pos – 1.987
Taubaté – 561
Tremembé - 76
Ubatuba - 344

Câmara de Pinda divulga
projetos da Ordem do Dia

Ordem do Dia 8ª Sessão 
Ordinária do ano de 2015, 
a realizar-se no Palácio 
Legislativo “Dr. Geraldo 
José Rodrigues Alckmin”, 
no dia 16 de março de 
2015, segunda-feira, às 18 
horas. Matérias de Discus-

são e Votação I. Projeto de 
Lei n° 24/2015, do Poder 
Executivo, que “Dispõe 
sobre a abertura de cré-
dito adicional especial”.
II. Projeto de Lei n° 
25/2015, do Poder Exe-
cutivo, que “Dispõe so-

bre a abertura de crédi-
to adicional especial”.   
Vereador Felipe César
P r e s i d e n t e 
Pronunciamentos Pes-
soais: conforme inscri-
ção dos Senhores Vere-
adores no livro próprio.

Com a aproximação da 
Páscoa, cresce a expec-
tativa do comércio de 
Taubaté que se mostra oti-
mista em relação às ven-
das deste ano. Segundo 
pesquisa promovida pela 
Associação Comercial e 
Industrial de Taubaté -
ACIT, junto aos associa-
dos do ramo, espera-se um 
aumento de vendas, de 7% 
a 10% em relação a 2014. 
Isso deve-se a uma acen-
tuada procura por ovos 
da páscoa e chocolates já 
em fevereiro, logo após o 

A unidade de Taubaté da 
Wolkswagen colocará 4,2 
mil funcionários em férias 
coletivas a partir do dia 30 
de março, praticamente 
todo o efetivo da fábrica. 
O pedido de férias cole-
tivas foi protocolado pela 
fábrica junto ao Sindicato 

carnaval. Em tese, os nú-
meros apresentados pela 
ACIT vão ao encontro 
do que é esperado pela 
Associação Brasileira da 
Indústria de Chocolates, 
Cacau, Amendoim, Ba-
las e Derivados (Abicab). 
Neste anos, o número de 
encomendas por parte 
dos lojistas foi de 10% a 
mais do que no ano pas-
sado. Mas mesmo com 
uma perspectiva positiva, 
Sandra Teixeira, Presi-
dente da ACIT, ressalta 
que é preciso ter cautela 

do Metalúrgicos de Tauba-
té nesta semana. No fim de 
fevereiro, a Volks já havia 
colocado 250 trabalhado-
res em layoff, que pode 
durar até 5 meses, além de 
conceder férias coletivas 
para mais 220 funcioná-
rios e suspender o terceiro 

devido a situação eco-
nômica instável do país. 
“Temos pouco menos de 
30 dias para a páscoa e, 
principalmente pela alta 
do dólar, o preço dos 
produtos mais consumi-
dos nessa época já es-
tão sofrendo reajustes. 
E isso poderá impac-
tar nos números finais 
das vendas da páscoa” , 
adverte Sandra que ainda 
orienta os consumidores 
a pesquisar preço e quali-
dade dos produtos antes de 
efetuarem suas compras.

turno de produção, rema-
nejando 1,7 mil pessoas 
para outros dois turnos.
A Volks ainda não se pro-
nunciou sobre o motivo 
das férias coletivas. O Sin-
dicato disse que os funcio-
nários devem ficar afasta-
dos até o dia 20 de abril.

Comércio de Taubaté
espera aumento nas

vendas durante a Páscoa

Volkswagen de Taubaté 
colocará mais de 4 mil 

operários em férias
coletivas

Prefeitura de Ubatuba compra
20 máquinas de lavar

profissionais para Unidades 
de Educação Infantil

Novos equipamentos vão 
atender a alta demanda das 
instituições do município 
com economia de água e 
luz. A equipe da Secretaria 
de Comunicação da Pre-
feitura de Ubatuba esteve 
agora há pouco na E.M 
José Carlos Pereira e bateu 
um papo com Iara Fran-
cisca de Oliveira, respon-
sável pela lavanderia da 
instituição. Iara vai operar 

uma das 20 novas máqui-
nas profissionais de lavar 
roupa da marca Huebsch 
compradas pela Secreta-
ria Municipal de Educa-
ção, que serão destinadas 
às Unidades de Educação 
Infantil do município. Re-
cém-chegados, os novos 
equipamentos já começa-
ram a ser distribuídos e 
as escolas preparam o su-
porte hidráulico e elétrico 

para colocá-los em fun-
cionamento o mais rápido 
possível. “Olha, vai me 
ajudar muito. As máquinas 
comuns não davam con-
ta da demanda de roupas 
e lençóis que temos por 
aqui e viviam quebrando. 
Essa máquina é mais do 
que bem-vinda”, diz Iara. 
Almoxarife da Secreta-
ria de Educação, Cristina 
Gonçalves Reis Santos 
também comenta sobre 
os benefícios dos novos 
equipamentos e destaca a 
economia no consumo de 
energia e água.  “Elas são 
mais econômicas e têm 
capacidade de funcionar 
o dia todo sem dar proble-
ma. Agora acabou aquele 
negócio de todo ano ter 
que comprar uma nova”, 
comemora Cristina.  
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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

Dengue - Nota do Departamento 
de Vigilância de Ubatuba

Nota do Departamento de 
Vigilância em Saúde à Ou-
vidoria da Saúde e à popula-
ção de Ubatuba sobre o au-
mento dos casos de dengue 
no Litoral Norte: Diante das 
indagações quanto à dengue 
no município de Ubatuba 
e a respeito das atividades 
do Controle de Endemias 
nos últimos dias, afirmamos 
que em relação ao trabalho 
operacional, as atividades 
de campo continuam sendo 
realizadas pelos agentes de 
controle de endemias diaria-
mente e a equipe acompanha 
com atenção os casos suspei-
tos e confirmados da doença.   
O ultimo boletim atualizado 
pela Vigilância Epidemioló-
gica (11 de março), dá con-
ta de 486 casos notificados. 
Ou seja, essas pessoas foram 
ao hospital, o médico sus-
peitou de dengue e a Santa 
Casa repassou à VIEP a No-
tificação de Caso Suspei-
to de Dengue.  Quanto aos 
casos confirmados, o mes-
mo boletim contabiliza 23. 
É importante ressaltar que 
esses casos notificados são 
de extrema importância para 
o Controle de Endemias, 
pois eles norteiam e direcio-
nam as ações de campo no 
dia a dia, que são planejadas 
visando alcançar os casos 
confirmados e suspeitos re-
passados por essas notifica-
ções. Quanto ao trabalho de 
campo, a equipe de agentes 
realiza o bloqueio e controle 
de criadouros em diferentes 
localidades e a nebulização 
(fumacê) está sendo feita nos 
bairros onde são confirma-

dos casos de dengue.  Ainda 
nesse assunto e diante de to-
das as polêmicas que envol-
vem os exames responsáveis 
pela confirmação da doença, 
aproveitamos para afirmar 
que nossa equipe também 
está considerando os locais 
que apresentam quantidades 
significativas de suspeitos e 
executa a aplicação do inse-
ticida antes mesmo da con-
firmação por meio de exame, 
visando conter o aumento do 
número de casos e dobrar a 
área de atuação.  Além disso, 
outra estratégia que já vem 
sendo realizada é a forma-
ção de equipes de nebuliza-
ção com horário intercalado. 
Quanto à região Sul, temos 
uma equipe fixa e responsá-
vel pelo monitoramento da 
área, fato que nos permitiu 
identificar um número atípi-
co de casos confirmados no 
bairro da Maranduba e reali-
zar um bloqueio com nebuli-
zação que envolveu os agen-
tes de Endemias, de Saúde e 
a empresa de ônibus Verde 
bus que garantiu o transpor-
te da equipe até o local.  A 
região continua sendo moni-
torada pela equipe que nessa 
semana atende os bairros do 
Araribá, Sertão da Quina e 
já se prepara para retornar 
ao Maranduba na próxima 
semana. Além de todas essas 
atividades, parte da equipe 
está em uma atividade casa 
a casa na região central e no 
período da tarde tem atendi-
do demandas de denuncias 
dos munícipes, que nos últi-
mos dias, aumentaram con-
sideravelmente. Diante do 

fato de que municípios vizi-
nhos ao nosso já declararam 
epidemia e que nossa po-
pulação utiliza corriqueira-
mente serviços dessas loca-
lidades (AME, Poupatempo, 
Faculdades e outros), esta-
mos em alerta total e cien-
tes do risco a que estamos 
expostos.  Frente a todas as 
ligações e pedidos da parte 
da população, aproveitamos 
para informar que a finalida-
de principal da nebulização 
é eliminar os possíveis mos-
quitos contaminados pelo ví-
rus da dengue em uma deter-
minada área e não diminuir a 
infestação de qualquer outro 
mosquito.  Para isso, nossa 
equipe segue Normas Técni-
cas e avalia os locais a serem 
atendidos e os prazos para 
que a atividade tenha eficá-
cia, sendo supervisionados 
diretamente pela SUCEN.  
Afirmamos que é de suma 
importância que toda a po-
pulação se envolva nas ações 
de combate a doença que, por 
mais simples que possa pa-
recer, começa na eliminação 
de criadouros para diminuir 
a infestação do mosquito 
transmissor, e, consequente-
mente, o avanço da doença, 
até a utilização de repelente 
(atentando para a forma cor-
reta de uso de acordo com as 
especificações do fabrican-
te).  Nós, do Departamento 
de Vigilância em Saúde de 
Ubatuba permaneceremos 
à disposição da população 
para maiores esclarecimen-
tos em nossa sede - Rua 
Cunhambebe, 521 - ou no 
telefone (0xx12) 3832-6810.

       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.

Caraguá intensificam as
atividades contra a dengue

Nas próximas semanas, 
todas as unidades escola-
res municipais de Caraguá 
intensificam as atividades 
contra a dengue. Cerca 
de 50 mil questionários e 
adesivos de inspeção se-
rão distribuídos aos alu-
nos. Cada um receberá 
três unidades, que deverão 
ser aplicados na própria 
residência e na moradia de 
dois vizinhos. No questio-
nário, o aluno vai verificar 
se a casa do residente mais 
próximo é de veraneio ou 
não; se os proprietários 
limpam as calhas com 
frequência; se há animais 
e se as vasilhas de água e 
comida estão corretas; se 

os lixos estão devidamen-
te fechados; se as caixas 
d`água estão cobertas; 
se vasos de plantas estão 
com acúmulo de água, 
entre outros itens. Ao fi-
nal, a residência ganha 
um adesivo de inspecio-
nada, caso não seja encon-
trado foco do mosquito. 
Posteriormente, os ques-
tionários serão tabulados 
em sala de aula, sob a 
supervisão dos professo-
res e os resultados enca-
minhados à secretaria de 
Educação. “O objetivo do 
Governo Municipal é mo-
bilizar o maior número de 
pessoas nas comunidades 
no combate à dengue. Por 

isso, foram confecciona-
dos os questionários e o 
selo de inspeção e encami-
nhados às escolas munici-
pais e estaduais. A Educa-
ção age em parceria com a 
secretaria de Serviços Pú-
blicos, de Saúde e a Dire-
toria Regional de Ensino. 
Essa atividade, também 
proporcionará aos estu-
dantes, desenvolver conte-
údos de Matemática, Ciên-
cias e Biologia”, afirmou a 
secretaria adjunta de edu-
cação, Olímpia Arruda. 
A rede estadual de en-
sino também distribui-
rá um questionário e um 
adesivo a cada aluno 
para a mesma atividade.
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Começa construção de nova 
creche para 150 crianças na 

Flor do Vale

Prefeitura de Tremembé
instala nova Academia ao
Ar Livre na Flor do Vale

Projeto Pequenos Gigantes 
de Natividade esta com

Inscrições Abertas!

SindusCon-SP está com
inscrições abertas para o curso 
de mestre de obras em Taubaté

Iniciou-se na manhã 
desta terça-feira (10)  a 
marcação do gabarito 
da nova Creche da Flor 
do Vale, na semana passa-
da a terraplenagem já ha-
via sido realizada. A nova 
unidade terá capacidade 
para atender até 150 crian-
ças, localizada na Aveni-
da Vitória Régia, atrás do 
ESF do bairro. A constru-
ção é da empresa Guer-
reiro Construtora LTDA 
e somará o investimen-
to de R$ 1.630.939,31. 
Essa creche está sendo 
construída devido a uma 
parceria da Prefeitura de 
Tremembé junto ao Fun-
dação para Desenvolvi-

Para oferecer mais op-
ções de lazer para adultos 
e crianças, a Prefeitura de 
Tremembé investe na ins-
talação de academias ao 
ar livre. A medida permite 
que os munícipes busquem 
e tenham mais qualidade 
de vida por meio da prá-
tica de exercícios físicos.
Na manhã de ontem (10), 
a Prefeitura Municipal ins-
talou os equipamentos de 
condicionamento físico no 
Canteiro Central da Flor do 

Pequenos Gigantes é um 
programa voltado para 
jovens de 7 a 14 anos de 
idade. Nele, são realizados 
atividades socioeducativas 
para desenvolver a cria-
tividade, o raciocínio, o 
trabalho em equipe, coor-
denação motora e o con-
ceito de sustentabilidade.  
Matriculas: O responsável 
deve ir ao Departamen-

A Regional de São José dos 
Campos do SindusCon-SP,  
em parceria com o SENAI 
“Félix Guisard”, está com 
32 vagas abertas para a 7ª 
turma do curso de Mes-
tre de Obras, em Taubaté. 
As inscrições seguem até 
o dia 20 de março e devem 
ser feitas na sede do sindi-
cato ou da Associação das 
Construtoras, Imobiliárias 
e Serviços Correlatos de 
Taubaté (ACIST). Os can-
didatos devem ter mais 
de 18 anos, ter a 6ª série 
do Nível Fundamental de 
Ensino concluída e pos-
suir experiência na área da 
construção civil (instala-
dor hidráulico, armador de 
ferros, carpinteiro de for-
mas, carpinteiro de estru-
turas de telhado, pedreiro 
revestidor ou assentador 

mento da Educação – FDE 
do Estado de São Paulo.
Além dessa, outras cre-
ches também estão 
prestes a serem cons-
truídas em Tremembé 
para atender a demanda 
das crianças da educação 
infantil. As unidades serão 
erguidas são nos bairros 
Jardim Santana e Vera Cruz 
e juntas terão a capacidade 
para atender 300 crianças 
com idade entre 0 e 5 anos. 
Essas duas unidades se-
rão construídas através de 
uma parceria realizada en-
tre Prefeitura de Tremem-
bé junto ao FNDE (Fundo 
Nacional de Desenvol-
vimento da Educação).

Vale, na Avenida dos Ipês. 
Além do espaço destinado 
ao campo de futebol para 
as crianças e adolescentes, 
os adultos agora podem 
aproveitar os aparatos para 
alongamento e ginástica 
até mesmo para deficien-
tes. Ainda haverá reparos 
para melhorar a acessi-
bilidade aos aparelhos.
O Prefeito Marcelo Vaque-
li esteve visitando o local 
na tarde desta terça-feira 
(10) “A prática de ativi-

to de Desenvolvimento 
social com CÓPIAS dos 
seguintes documentos:
* RG e CPF do responsável
* RG ou Certidão de 
Nascimento da Crian-
ça/Adolescente * Com-
provante de Endereço
* Declaração Escolar 
2015 Data para matrícu-
la/rematrícula: Até dia 
13 de março de 2015

e experiência no comando 
de trabalhadores do setor). 
Para comprovar esta expe-
riência, é necessário enviar 
um currículo à Regional 
do SindusCon-SP de São 
José dos Campos acom-
panhado de uma carta de 
recomendação da empre-
sa, assinada pela diretoria 
ou RH. A carga horária de 
600 horas está distribu-
ída em cinco aulas se-
manais noturnas, de três 
horas por dia, que se-
rão ministradas no SE-
NAI ‘Santos Dumont’ 
durante o período de 12 
meses. Após passar pelo 
processo de seleção, os 
alunos selecionados pa-
garão apenas uma taxa 
referente ao kit escolar 
que contém camiseta e 
material didático. Funcio-

Planejadas para su-
prir a demanda de va-
gas em três pontos es-
tratégicos da cidade,  
O Município doou os ter-
renos e ficará responsável 
pela manutenção física 
e humana das unidades.
“Nosso gover-
no vai oferecer 
a todos os jovens tremem-
beenses um ensino de qua-
lidade, trazendo também 
para perto das famílias as 
instituições de ensino. É 
um compromisso do go-
verno oferecer sempre uma 
boa educação, pois só as-
sim construiremos grandes 
homens para o futuro”, fi-
nalizou o prefeito Vaqueli.

dades físicas pode auxiliar 
a saúde da nossa popu-
lação. Ainda temos mais 
seis academias como essa 
para instalar na cidade, 
estamos estudando os lo-
cais mais necessitados.”-
Vale lembrar que no local 
foram realizadas diversas 
melhorias e a comunida-
de local vai contar com 
um logradouro público de 
arquitetura moderna, arbo-
rizado, com jardins, área 
de lazer infantil, pista de 
caminhada, playground, 
campo de futebol cercado 
por alambrados, academia 
ao ar livre, bolsões de es-
tacionamento, bicicletário, 
revestimento dos cantei-
ros, rampas de acessibili-
dade, novos bancos e um 
novo sistema de ilumina-
ção.Outra melhoria que 
está chegando ao bairro é 
a construção da nova cre-
che na Avenida Vitória 
Régia que receberá apro-
ximadamente 150 alunos.

Faixa etária: 7 a 14 anos
Horário de desenvolvi-
mento das atividades: 
14h30min até as 16h00min
Local de realiza-
ção do programa: 
Departamento de De-
senvolvimento Social
Rua dos Fernan-
des, 251 – Centro.
Telefone para mais infor-
mações: (12) 3677-1311

nários de empresas asso-
ciadas ao SindusCon-SP 
terão preferência no pre-
enchimento das vagas. 
Fazem parte dos compo-
nentes curriculares maté-
rias como Comunicação 
Oral e Escrita, Processos 
Construtivos, Segurança 
e Controle Ambientais, 
Técnicas de Supervisão e 
Controle e Projeto de Pla-
nejamento da Obra. Mais 
informações pelo telefone 
3942.5007 ou e-mail sin-
dusjc@sindusconsp.com.
br.  Serviço: Curso de Mes-
tre de Obras  Inscrições: 
Até 20 de março Locais: 
SindusCon-SP (Rua Santa 
Elza, 132, Vila Adya-
na - São José dos Cam-
pos) ACIST - Praça Dr. 
Monteiro, 107 Cen-
tro - Taubaté Gratuito

Área do município no
Pinus I recebe limpeza

em Caçapava
A secretaria de obras e 
serviços municipais reali-
zou limpeza no terreno do 
Município localizado en-
tre a escola e a creche que 
estão sendo construídas 
no Pinus do Iriguassu – I. 
Além de garantir seguran-
ça aos moradores, a lim-
peza também faz parte das 
ações de combate à den-
gue. Atendendo às diver-
sas reivindicações, o go-
verno municipal vai criar 
uma área de lazer no local.

ABIMAQ abre cursos para 2015

MEC tranquiliza estudantes
quanto a renovações do Fies

A ABIMAQ (Associação 
Brasileira de Máquinas e 
Equipamentos) deu iní-
cio na última semana a 
programação de cursos 
de atualização profissio-
nal para associados da 
entidade. Nesta edição, a 
ABIMAQ Vale recebeu 
em sua sede gerentes Fi-
nanceiros, Comerciais, 
de Compras e Recursos 
Humanos em um dia de 
discussões sobre lideran-
ça, gerenciamento e mo-
tivação de equipes. Orien-
tados pelo consultor em 
treinamento empresarial, 
Luiz Henrique Casaretti, 
os participantes receberam 
dicas teóricas e dinâmicas 

Nesta semana o Ministé-
rio da Educação (MEC) 
divulgou nota para tran-
quilizar os estudantes 
que ainda não consegui-
ram renovar o contrato 
do Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies). 
“Todos têm assegurado o 
aditamento de seus con-
tratos”, destaca o texto 
que oferece garantia sobre 
todos os contratos firma-
dos até 2014 terão adita-
mento. Foram renovados 
mais de 830 mil contratos 
de um total de 1,9 milhão 
que poderão ser acompa-
nhados pelo sistema que 
ficará aberto até o dia 30 

sobre motivação, delega-
ção de tarefas, trabalho em 
equipe, relacionamento in-
terpessoal e administração 
de equipes, entre outros. O 
palestrante destaca o en-
volvimento dos profissio-
nais presentes no treina-
mento. “Foi a primeira vez 
que ministramos um curso 
para gerentes na entidade e 
fiquei surpreso com a va-
lorização dos associados 
com os assuntos discuti-
dos. Todos muito envol-
vidos e interessados no 
aprendizado”, conta. Entre 
os participantes esteve o 
Superintendente do Par-
que Tecnológico, Rober-
to Sampaio, que elogiou 

de abril. A pasta esclare-
ce que, a qualquer mo-
mento em que for feito o 
aditamento, ele vale des-
de o início do semestre. 
A lentidão no siste-
ma, enfrentada por alu-
nos, está sendo corrigi-
da, acrescenta o MEC. 
Além das renovações, 
o MEC informa que há 
vagas para novos contra-
tos, mas não menciona 
quantas. Em nota anterior, 
a pasta ressalta que usa 
critérios de qualidade, dis-
tribuição regional e dispo-
nibilidade de recursos para 
liberar os financiamentos, 
e que os cursos com nota 5 

a organização do curso 
e os temas apresentados. 
“Este foi o primeiro que 
participei pela ABIMAQ e 
estou impressionado com 
a didática do palestrante 
e com a real participação 
dos inscritos. O custo-be-
nefício foi excelente, e o 
tempo foi muito bem apro-
veitado tanto pelo instru-
tor, quanto por cada um 
de nós”, exalta. O próxi-
mo curso acontece no dia 
8 de abril e vai apresentar 
de forma didática e dinâ-
mica o conceito dos 5S. 
As inscrições já podem 
ser feitas pelo site www.
abimaq.org.br. Associa-
dos possuem desconto.

(avaliação máxima) serão 
todos oferecidos. Nos que 
têm notas 3 e 4, são con-
siderados aspectos regio-
nais como, por exemplo, 
localidades que historica-
mente receberam menos 
financiamentos. Contratos 
- O Fies oferece cober-
tura da mensalidade de 
cursos em instituições pri-
vadas de ensino superior 
a juros de 3,4% ao ano. 
O estudante começa a 
quitar após 18 meses 
da conclusão do curso. 
Desde 2010, o Fies acu-
mula 1,9 milhão de con-
tratos e abrange mais 
de 1,6 mil instituições.
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Atletas de Pinda
representam o país em 

mundial de Muay Tai

Desde 2014 dois luta-
dores pindenses estão se 
preparando para repre-
sentar o país e trazer títu-
los. Guilherme Richard 
Souza Prado e Cristovam 
Pupio embarcaram na se-
gunda-feira (9) para de-
fender o Brasil no Mun-
dial de Muay Thai, que 
acontecerá na Tailândia.

Os dois foram para os Jo-
gos Mundiais de Artes 
Marciais, que acontece 
entre os dias 13 e 23 de 
março. Neste período eles 
estarão concentrados e 
irão enfrentar atletas reno-
mados. Sabendo das difi-
culdades que enfrentariam 
os pindenses treinaram du-
rante quatro horas por dia.

Pupio conta que um dos 
lutadores mais difíceis que 
irá enfrentar representa 
o Líbano e pesa mais de 
130kg, para isto, ele se 
preparou fazendo cross 
fit, pois, esta atividade 
torna a pessoa mais ágil.
Prado conquistou a vaga 
para representar o Brasil 
no mundial após a seletiva 
em Piracicaba, no ano pas-
sado. Ele ainda não sabe 
quais atletas irá encarar, 
mas garante que fez trei-
nos fortes e está bem fo-
cado para fazer o melhor.
Ambos destacam que a 
ajuda da Lei Municipal foi 
muito importante, porque 
sem este apoio ficaria difí-
cil ir ao país onde iniciou 
esta modalidade esportiva.

Ilhabelense Douglas
Leão é campeão

da Copa Internacional
de Jiu-Jítsu

O atleta de Ilhabela, Dou-
glas Leão, faturou mais 
um título para a sua carrei-
ra no último sábado (7/3). 
Trata-se da Copa Interna-
cional de Jiu-Jítsu, dispu-
tada em São Paulo (SP). 
Leão disputou o torneio 
na categoria peso pesado. 
Em 2014, Douglas levou a 
prata para casa nessa mes-
ma competição. O título 
este ano veio com duas vi-
tórias, uma por finalização 
e outra por pontos. “Vim 
buscar o que era meu. 
Quase fiquei de fora da 
disputa por conta de uma 
lesão. Consegui me recu-
perar e fui para o torneio 

na categoria pesado. Deu 
tudo certo. Finalizei a pri-
meira luta com 45 segun-
dos. Na final, lutei contra 
um atleta chileno, muito 
bem preparado. Até encai-
xei uma finalização logo 
no começo da luta, mas 
não tive sucesso. A vitória 
veio por pontos. Graças a 
Deus mais uma dourada 
para a coleção”, explica 
Leão. Agora o lutador in-
tensifica o tratamento de 
recuperação da lesão para 
voltar ao tatame no fim 
deste mês. A disputa será 
no Rio de Janeiro (RJ), 
no Rio Fall International 
Open de Jiu-Jítsu. “Gosta-

ria de agradecer meus pais; 
minha família; meu mestre 
Rodrigo Cavaca; meu pro-
fessor de Submission, Ra-
fael Nicholas; meu prepa-
rador físico Vagner; meus 
parceiros de equipe; meus 
alunos; minha namorada 
Jéssica, e a todos os meus 
patrocinadores: Prefeitura 
de Ilhabela, por meio do 
prefeito Toninho Colucci, 
e do secretário de Espor-
tes, Antônio Cornélio, o 
Restaurante Santa Planta, 
a Incorpore Academia, a 
Creperia N’areia, o Polo 
Norte Empório Café e a 
Rede Nutri Suplementos. 
Obrigado por tudo”, agra-
dece Douglas. Douglas 
Leão ainda está a procu-
ra de novos patrocinado-
res. Ele busca apoiadores 
para disputar os principais 
campeonatos pelo Brasil e 
pelo Mundo. Os interes-
sados em ajudar podem 
entrar em contato pela 
fanpage www.facebook.
com/douglasleaolutador 
ou pelo e-mail:  doug_
ilhabela@hotmail.com

Prefeitura de Taubaté realiza vistoria 
em ônibus do transporte público

Na última terça-feira, 
dia 10, a Prefeitura de 
Taubaté intensificou as 
vistorias nos ônibus do 
transporte público em 
parceria com a Empresa 
Metropolitana de Trans-
portes Urbanos de São 
Paulo (EMTU). A ação 
aconteceu na Rodoviá-
ria Velha, onde fiscais da 
EMTU e da Secretaria de 

Mobilidade Urbana ava-
liaram diversos quesitos 
de mecânica e manuten-
ção dos veículos que es-
tavam no local. Foram 
vistoriados 46 ônibus. 
Quatro apresentaram irre-
gularidades e precisaram 
ser retirados de circula-
ção para reparos, como 
substituição da tarjeta 
da placa traseira e de um 

pneu que estava com pro-
blemas na sua reformu-
lação, conserto da barra 
estabilizadora e do sinal 
sonoro do elevador de 
acessibilidade. Essas fis-
calizações são importantes 
para dar mais segurança 
e qualidade de vida à 
população que usa dia-
riamente o transpor-
te público em Taubaté.


