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A GAzetA dos Municípios

Fundo Social de Solidariedade de 
Tremembé entrega

certificados da “Escola da Moda”

Pinda registra oito casos 
de dengue em março

Mais 30 pessoas recebe-
ram o certificado do curso 
Escola de Moda, realizado 
pelo Fundo Social de So-
lidariedade de Tremembé. 
No total, 200 pessoas já se 
formaram em cursos pro-
fissionalizantes promovi-
dos pelo Fundo Social no 
decorrer desta nova admi-
nistração, isso sem contar 
os formandos dos cursos 
em parceria com o Senai. 
Além do curso de Artesa-
nato em geral, Escola de 
Moda, Escola da Beleza e 
Padaria Artesanal estão a 
disposição da população.
“Nossos cursos são ro-
tativos, e estamos com 
força total em 2015! 
Percebemos que a popu-
lação tem aproveitado 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba divulgou nesta 
semana que o município 
tem oito casos registra-
dos de dengue em março. 

bastante essas oportuni-
dades”, explica a primei-
ra-dama e presidente do 
Fundo Social de Solida-
riedade, Andrea Vaqueli.
A entrega dos certificados 
– que foi feita pelas mãos 
da primeira-dama Andrea 
Vaqueli foi realizado na 
última terça-feira (10) na 
sede da Secretaria de Ação 
Social – como sempre 
contou com um delicioso 
café da tarde como forma 
de interação e integra-
ção entre as participantes.
O prefeito de Tremem-
bé, Marcelo Vaqueli, 
afirma que mais uma 
etapa está concluída. 
“Desde o início da nos-
sa gestão nos preocu-
pados em oferecer a 

Neste ano, entre o dia 05 
de janeiro até 15 de mar-
ço, foram registradas 232 
notificações, sendo que fo-
ram confirmados 51 casos 

população cursos profis-
sionalizantes de forma 
gratuita e, saber que só no 
Fundo Social mais de 230 
pessoas foram qualifica-
das nos dá um sensação de 
dever cumprido, porém, 
ao mesmo tempo, sensa-
ção de que podemos e fa-
remos muito mais! Friso 
mais uma vez a alegria 
que sinto vendo o Fundo 
Social cuidando e se pre-
ocupando com a nossa po-
pulação. Tudo é feito com 
muito carinho e, por isso, 
quero parabenizar todos 
os envolvidos, em especial 
minha esposa, que sem-
pre esteve ao meu lado 
e que tem desempenha-
do um papel fundamen-
tal em nosso município”.

autóctones, três importa-
dos e 178 foram negativos.  
A preocupação agora é 
maior, já que além da 
dengue, há também casos 
de chikungunya, doença 
ainda mais grave que a 
dengue, transmitida tam-
bém pelo mosquito Aedes 
Aegypti. Equipes da Se-
cretaria de Saúde conti-
nua realizando trabalhos 
de limpeza e orientação 
aos moradores para eli-
minar os criadouros. A 
orientação é colocar areia 
nos pratos de vasos, vis-
toriar os quintais e jogar 
água sanitária nos ralos.

Contra Dilma e o PT 
manifestantes vão às 

ruas em quase
todo o país

Em quase todo o Brasil, 
ocorrem a manifestação 
organizada pelos movi-
mentos Vem para Rua, 
que ocupa os principais 
pontos das maiores cida-
des brasileiras, capitais 
e interioranas. No Rio 
de Janeiro, também pa-
ticipam os grupos orga-
nizados Brasil Limpo e 
Cariocas Direitos que já 
ocupam baoa parte da orla 
da Praia de Copacabana.
Em São Paulo, a concen-
tração é na Avenida Paulis-
ta e as pincipais lideranças 
de oposição ao governo de 
PT esperavam atingir 100 

mil participantes. Contu-
do, de acordo com a Polí-
cia Militar, esse número é 
10 vezes maior, e atingiu 
mais de 1 milhão de pesso-
as. Em sua grande maioria,
 os manifestantes vestem 
camisetas verdes e amare-
las e carregam bandeiras 
do Brasil, onde registrama 
protestos contra o Partido 
dos Trabalhadores, pedem 
o impeachment da presi-
dente Dilma Rousseff. Al-
guns cartazes até sugerem 
intervenção militar. RM 
Vale  - Nas cinco prin-
cipais cidades da região 
Metropolitana do Vale do 

Paraíba, a movimentação 
acontece desde a manhã. 
Em São José dos Campos,
a contecentração será 
a partir das 15h na 
Praça Afonso Pena.
Em Taubaté, também a 
partir das 15hs, os ma-
nifestantes deverão se 
concentrar na praça do 
5º Batalhão da PM, no 
bairro da Independência,
de onde sairão em di-
reção ao centro velho.
Jacareí começou cedo 
sua passeata contra o go-
verno de Dilma Rousse-
ff. Os participantes es-
tão na rua desde as 10h 
no Parque da Cidade.
Em Pindamonhangaba, 
a praça Monsenhor Mar-
condes (Praça da Cas-
cata), iniciou a concen-
tração por volta das 10h 
de onde seguiram para 
o centro novo (proxi-
midades da Prefeitura).
A avenida Presidente Var-
gas,em Guaratinguetá, será 
o local onde está prevista 
a concentração dos mani-
festantes, a partir das 16h.

Taubaté divulga rota de 
fiscalização dos radares 

móveis nesta semana

A Prefeitura de Taubaté 
divulga a relação de ruas 
fiscalizadas pelos rada-
res móveis nesta semana.
O objetivo da fiscaliza-
ção é dar mais transpa-
rência e buscar a redução 
do número de acidentes 
de trânsito na cidade.
Veja a lista:
16/03 - Av. Fraternida-
de, bairro Parque Urupês;

17/03 - Av. Joa-
quim Ferreira da Sil-
va,  Parque Três Marias;
18/03 - Av. dos Bandeiran-
tes, bairro Campos Elíseos;
19/03 - Av. Fraternida-
de, bairro Parque Urupês;
20/03 - Av. Dom Pedro I, 
bairro Chácara Silvestre;
21/03 - Av. Dr. Benedi-
to Elias de Souza, bair-
ro Jardim Ana Rosa 

(sentido centro/bairro);
22/03 - Av. Fraternida-
de, bairro Parque Urupês.
O b s e r v a ç õ e s :  
Os locais de fiscalização 
estão sujeitos a altera-
ções sem aviso prévio. 
Cada via está sinali-
zada com a velocida-
de máxima permitida,
 através das placas 
de regulamentação.

Programa Mais Emprego 
oferece 636  oportunidades

O programa Emprega 
São Paulo/Mais Empre-
go oferece mais uma lis-
ta de oportunidades para 
o mercado de trabalho. 
A agência oferece nesta 
semana 636 vagas de tra-
balho divididas entre as 
áreas de comércio, indús-
tria, serviços, entre outras, 
para o Vale do Paraíba.
Vale ressaltar que os itens 
escolaridade e experi-
ência para o preenchi-
mento das vagasvariam 
de acordo com a área de 

atuação e com a empresa.
O Emprega São Paulo é 
uma agência de deem-
pregos pública e gratui-
ta gerenciada pela Se-
cretaria do Emprego e 
Relações do Trabalho 
(SERT), em parceria com 
o Ministério do Traba-
lho e Emprego (MTE),
Como se cadastrar – Os in-
teressados em ter acesso às 
vagas devem acessar o site: 
www.empregasaopaulo.
sp.gov.br , criar login, se-
nha e informar os dados 

solicitados. Outra opção é 
comparecer a um Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT) com RG, CPF, 
PIS e Carteira de Trabalho.
Empregador - O cadas-
tramento do empregador 
também poderá ser fei-
to através dosite do Em-
prega São Paulo ou PAT. 
Para disponibilizar vagas 
através do sistema, é ne-
cessária a apresentação 
do CNPJ da empresa, ra-
zão social, endereço e 
o nome do solicitante.
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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 
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SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
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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

Estudo da Prefeitura aponta
regiões mais afetadas pela

Dengue em Taubaté
Os dados colhidos pelo 
CAS (Controle de Ani-
mais Sinantrópicos) da Se-
cretaria de Saúde apontam 
as regiões mais afetadas 
até o momento pelo vírus 
da Dengue em Taubaté. 
Independência, Jardim 
das Nações, Santa Luzia, 
Jabuticabeiras, Jardim 
Humaitá, Bom Conselho 

e Centro compõem a área 
4 e representam 27,63% 
dos casos confirmados. A 
segunda região é da Área 
1, com 22,37% dos ca-
sos, representados pelos 
bairros: Jaraguá, Vila São 
Geraldo, Parque São Luís, 
Areão, Jardim Mourisco, 
Vila das Graças, Estiva, 
Parque Aeroporto, Barran-

co, Vila Edmundo e Portal 
da Mantiqueira. A Secreta-
ria de Saúde ressalta que 
todos os bairros podem 
possuir focos do mosqui-
to da Dengue, portanto, 
o apoio de todos é funda-
mental no combate aos 
possíveis focos de água 
parada. O descuido de 
um é prejuízo para todos.

Prefeitura de Taubaté reforça
chamado contra HPV

A Vigilância Epide-
miológica reforça o 
chamado para que 
os pais e/ou responsá-
veis levem as meninas de 
nove, 10 e 11 anos de ida-
de (residentes em Taubaté) 
para receberem a vacina 
contra o HPV. Elas po-
dem ser imunizadas em 
todos os postos de saú-
de, que possuam salas de 
vacinação na cidade. As 
meninas e mulheres com 
idades entre nove e 26 
anos e portadoras do vírus 
HIV também podem re-

ceber a vacina, mediante 
receita médica. A Prefeitu-
ra de Taubaté tem a meta 
é imunizar pelo menos 
80% das 6.395 meni-
nas entre nove e 11 anos, 
residentes na cidade. 
No ano passado, 6.088 jo-
vens (94,43%) foram imu-
nizadas com a 1ª dose. Já 
a 2ª dose foi aplicada em 
3.790 meninas (58,59%). 
A dose II deve ser aplicada 
seis meses após a primeira. 
A vacina protege contra a 
doença do vírus Papiloma 
Humano e contra o câncer 

do colo do útero. Confi-
ra os locais de vacinação: 
Parque Três Marias, Par-
que Três Marias II, São 
Pedro, Bosque da Saúde ,
São João Imaculada, Mar-
lene Miranda, Baronesa, 
Cidade Jardim, Indepen-
dência, Bonfim, Novo 
Horizonte, Santa Tereza 
, Quiririm, Parque Pla-
nalto, Estiva, Esplanada 
Santa Terezinha, Jardim 
Mourisco, Vila Marli, Jar-
dim Santa Isabel, Jaraguá, 
Gurilândia, Ana Rosa, São 
Carlos, Central e Registro

       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.
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APRECESP sela seu primeiro 
convênio internacional com a 

Universidad Nacional de
San Martín – Tarapoto (Unsm)
Região de San Martín no Peru
A APRECESP assinou seu 
primeiro Convênio Inter-
nacional com a Universi-
dad Nacional de San Mar-
tín – Tarapoto, localizada 
no Peru, no último dia 03 
de março. O convênio foi 
assinado pelo presidente 
da Aprecesp e prefeito de 
Socorro, André Bozola, e 
pelo reitor da UNSM-Ta-
rapoto, Julio Ríos Ramí-
rez. O acordo envolverá a 
cooperação de municípios 
paulistas e peruanos para 
o intercâmbio de boas prá-
ticas com um importante 
país no cenário turístico 
internacional. Além de 
contemplar as áreas de go-
vernos regionais e locais 
do setor turismo e hote-
leiro de interesse comum, 
pelo qual é vontade de 
ambas as instituições pro-
mover e intensificar suas 
relações; desenvolver a re-
alização de estudos e pro-
jetos de investigação em 
temas de interesse comum 
no campo do Turismo e 
áreas correlatas; promover 
a publicação de trabalhos 
de investigação sobre te-
mas de interesse mútuo; 

potencializar e articular a 
difusão de conhecimentos 
e a organização de confe-
rências, reuniões, seminá-
rios, mobilidade acadêmi-
ca profissional em turismo 
e hotelaria, especialização 
em mestrado e doutorado 
aplicados a indústria da 
hospitalidade, entre ou-
tros. A cerimônia aconte-
ceu nas dependências do 
SPCVB, em São Paulo 
e contou com as presen-
ças do prefeito de Brotas, 
Du Barreto, do Presiden-
te Executivo do SPCVB, 
Toni Sando, do represen-
tante da ABIH, Dalmário 
Cavalcante, da Profª. Drª 
Karina Solha da ECA, da 
Presidente da Abraturr-SP, 
Maria Beatriz de Almeida 
Prado, do Coord. de Pro-
moções e Parcerias da SP-
Turis, Bernardo Ignarra, do 
Vice-Presidente da Abeta, 
Luiz del Vigna, dos repre-
sentantes do município de 
Santos, Geonísio Aguiar, 
Milene Correia e Romilda 
Lorenzo, do Secretário de 
Turismo de Atibaia, Jaime 
Santos, do Diretor de Pro-
jetos Turísticos de Atibaia, 

Jun Takaha, da Secretária 
de Turismo de Brotas, Lu-
ciana Pires, a Secretária 
de Turismo de São Bento 
do Sapucaí, Márcia Azere-
do, o Diretor de Turismo 
de Socorro, Acácio Zava-
nella, do representante de 
Embu das Artes, Sérgio 
Barbi. Entrevistado por 
nossa reportagem o Rei-
tor da Universidade, Julio 
Ramírez manifestou seu 
contentamento com a par-
ceria, já programou nova 
vinda ao Brasil em Abril 
de 2015, junto a uma de-
legação de prefeitos e dei-
xou o convite para uma 
delegação da Aprecesp e 
parceiros possam visitar 
ao Peru, para uma rodada 
de negócios com pales-
tras programadas, previs-
ta para Agosto deste ano.
O presidente da 
Aprecesp, André Bozola, 
enfatizou que se temos 
muito a mostrar, sobre 
nosso turismo também 
temos muito a aprender 
com os peruanos, donos 
de uma gastronomia e be-
lezas naturais reconheci-
das internacionalmente.

MEC tranquiliza
estudantes quanto

a renovações do Fies
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 

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 

(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.



17 de Março de 2015 página 4A GAzetA dos Municípios

Construção de calçada 
na estrada do Barreiro 

em Caçapava
Para garantir segurança 
aos pedestres, o Município 
de Caçapava está cons-
truindo uma ampla calçada 
no início da estrada Ama-
deu Tenedini (estrada do 
Barreiro) até a nova pon-
te, obra também realizada 
pela atual gestão. A estra-
da liga Caçapava Velha à 
Vila Velha I e Vila Velha II.

Rampas melhoram acesso 
de pedestres em Pinda

Para facilitar a mobilida-
de e acessibilidade dos 
munícipes, a Secretaria de 
Obras da Prefeitura está 
investindo na construção 
de rampas e escadas em 
pontos de ônibus na aveni-
da Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, em travessias 
para pedestres em frente 
ao shopping e em frente 
a um residencial. Na foto, 
rampa e escada em frente 
à Faculdade Anhangue-
ra, que receberá pintura.

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.  


