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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 

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 

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.

Volkswagen de Taubaté 
colocará mais de 4 mil 

operários em férias
coletivas

Pinda vai sediar Circuito 
Paulista de taekwondo

A equipe da Secretaria 
de Juventude, Esportes e 
Lazer de Pindamonhan-
gaba busca parcerias para 
que os munícipes possam 
prestigiar e participar de 
competições. A cidade 
vai sediar o 2º Circuito 
Paulista, promovido pela 
Federação. O evento irá 
ocorrer nos dias 11 e 12 
de abril, por este motivo, 
representantes da Federa-
ção estiveram no municí-

pio para acertar detalhes.
De acordo com as infor-
mações disponíveis no site 
da Federação Paulista de 
Taekwondo, serão realiza-
dos quatro circuitos, sendo 
que o 1º está marcado para 
os dias 28 e 29 de março, 
em Jundiaí, e o segun-
do em Pinda. Após estes 
circuitos haverá o Super 
Paulistão, nos dias 29 e 
30 de maio, na capital.
O secretário da pasta co-

menta que a cidade foi re-
comendada por lutadores 
de artes marciais e que os 
representantes da Fede-
ração gostaram muito do 
município e ficaram admi-
rados com a estrutura que a 
cidade possui. Ele destaca 
que esta é uma excelente 
oportunidade para que os 
moradores possam confe-
rir mais esta arte marcial.
O local da competi-
ção será definido e di-
vulgado em breve. 
Os interessados em co-
nhecer esta modalidade 
podem procurar o centro 
comunitário do loteamen-
to Vila São Paulo. Neste 
espaço há aulas ofere-
cidas por meio de uma 
parceria com a Gerdau. 
As atividades ocorrem 
às terças e quintas-feiras, 
entre 14 e 17 horas. Para 
se inscrever basta ir ao lo-
cal nestes dias e horários.

Chuva acima da média 
eleva nível do Cantareira 

que vai a 15%

O mês de março trouxe 
chuva acima da média 
para São Paulo e resultou 
em elevação nos cinco dos 
seis mananciais de abas-
tecimento administrados 
pela Companhia de Sane-
amento Básico do Estado 
de São Paulo. Nesta sema-
na o Sistema Cantareira 
passou de 14,6% para 15% 
de sua capacidade Em 43 
dias, o volume de água 
dos seis reservatórios que 
formam esse sistema atin-
giu o triplo do existente no 
início de fevereiro (5%). 
Dessa forma, o bombe-
amento  era trabalhado 

na altura da segunda cota 
da reserva, ou seja, água 
abaixo do nível das com-
portas. A partir do dia 24 
de fevereiro, o processo de 
retirada começou a usar a 
primeira cota da reserva 
técnica. Enquanto isso, o 
período de chuva quase 
que diária provoca a gra-
dual elevação da  represa. 
Nessa primeira quinzena, 
a região do Cantareira re-
cebeu 147,9 milímetros 
(mm), volume equivalente 
a 83,08% da média histó-
rica de março (178mm). 
Ainda assim, o nível do 
sistema precisaria subir 

quase o dobro da medi-
ção atual para atingir o 
volume útil, esgotado em 
16 de maio do ano passa-
do. Embora seja o maior 
manancial, em razão da 
crise hídrica, o Cantarei-
ra perdeu a posição de 
maior fornecedor para o 
Guarapiranga, de onde são 
feitas retiradas para 5,8 
milhões de consumidores, 
dois milhões a mais que 
o Cantareira.  A capaci-
dade de produção caiu da 
média de 14,03 metros 
cúbicos por segundo, em 
fevereiro, para 33 me-
tros cúbicos por segundo, 
em março. O Sistema 
Rio Claro foi o único 
que não apresentou au-
mento do nível e per-
manece em 40,4%. Nos 
demais sistemas foram 
verificadas as seguintes 
elevações: Alto Tietê (de 
21,5% para 21,8%), Gua-
rapiranga (de 74,7% para 
75,8%) e no Rio Grande 
(de 97,8% para 98,1%).

Prefeitura de Tremembé 
realiza leilão de veículos 

e equipamentos
A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé informa que rea-
lizará Leilão de veículos 
e equipamentos no próxi-

mo dia 20 de março, às 14 
horas na Garagem Muni-
cipal localizada na Aveni-
da Audrá, S/N – Centro.
Para saber mais infor-

mações sobre os itens 
leiloados entre no site 
a seguir http://www.
marchioroleiloes.lel.br/
lo tes /v i sua l i za r /2187

Começa maior obra de 
asfalto da história em

Tremembé

Começou neste mês de 
Março a maior obra de as-
falto da história do muni-
cípio. Denominada como 
“Cinturão de Asfalto”, as 
obras irão contemplar todo 
o percurso dos ônibus com 
35.482,66 m² de pavimen-
tação. A intenção da Pre-
feitura é levar comodidade 
e conforto aos munícipes 
que utilizam o transporte 
público e também propor-
cionar maior segurança 
aos motoristas e ciclistas.
O início da obra se deu 
pela Travessa da Liberda-
de (Centro) que já come-
çou a receber a pavimen-
tação nesta manhã (16). 
A Rua Caibi, considerada 
uma das piores ruas em 

relação a asfalto no mu-
nicípio, será necessário 
retirar todo o “asfalto” 
existente e dar início a 
um novo processo de pa-
vimentação de qualidade.
“Atendemos uma reivin-
dicação antiga dos mora-
dores e usuários de ônibus 
que há anos sofrem com o 
péssimo estado das ruas e 
avenidas em nosso muni-
cípio. Sabemos da propor-
ção de benefícios que este 
investimento levará até a 
população.  Estamos fe-
lizes em poder contribuir 
para o desenvolvimento de 
nossa cidade.” – finalizou o 
Prefeito Marcelo Vaqueli.
O Prefeito de Tremembé 
Marcelo Vaqueli assinou 

esse convênio no valor de 
R$ 1.939.432,19 para obras 
de revitalização asfáltica 
em várias ruas do municí-
pio em novembro de 2014.
As vias asfaltadas serão:
– Avenida 7 de Janeiro
– Rua Justimiano Antunes
– Rua Irito No-
gueira Barbosa
– Rua Miguel Machado
– Rua Aparecida
– Rua Guaratinguetá
– Rua Caibi
– Rua Souza Ribeiro
– Travessa da Liberdade
– Rua 12 de Outubro
– Rua 1º de Janeiro
– Rua Antônio Lou-
renço Xavier
– Contorno da Pra-
ça Geraldo Costa
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Vocação de Tremembé para 
receber novos investimentos 
é tema de reunião de Vaqueli 

com Investe SP
O encontro visa aproximar 
o município da agência 
estadual responsável pela 
promoção de investimen-
tos e competitividade Nes-
ta semana o presidente da 
Investe São Paulo, Juan 
Quirós, recebeu a visita 
do prefeito de Tremembé, 
Marcelo Vaqueli. A reunião 
teve como objetivo identi-
ficar a vocação econômi-
ca da região e estreitar os 
laços do município com a 
agência estadual responsá-
vel por atender empresas 
privadas que tenham proje-
tos de construir novos em-
preendimentos ou expandir 
sua produção. “Localizado 
no Vale do Rio Paraíba, 
um dos principais eixos do 
desenvolvimento econômi-
co do Estado, o município 
conta com excelente infra-
estrutura viária e logística, 
além instituições de capaci-
tação de mão de obra, como 
o convênio assinado no 
ano passado com o Centro 
Paula Souza. A cidade tem 
pleno potencial para rece-
ber novos investimentos e 
ampliar seu parque indus-
trial. Portanto, a parceria 
com a Investe São Paulo 
será muito proveitosa para 
seu desenvolvimento eco-
nômico”, comentou Quirós.   
O presidente da Investe SP 
também reforçou a impor-
tância de que o município 
defina qual será sua vocação 
econômica, de forma a tra-
çar estratégias mais precisas 
de atração de investimen-
tos. O prefeito de Tremem-
bé reforçou a importância 
da parceria com a Investe 

SP. “É imprescindível a 
participação da Agência no 
desenvolvimento industrial 
de Tremembé. Estamos 
preparados para receber 
o apoio da Investe SP por 
meio de plano de expan-
são, e saímos muito anima-
dos da reunião  hoje”, afir-
mou Vaqueli. Inteligência:
São as informações provi-
das pelos municípios que 
baseiam as listas enviadas 
aos investidores que utili-
zam a assessoria da Investe 
São Paulo.  A partir de uma 
lista de demandas e pré-re-
quisitos, os profissionais da 
área de projetos da Agên-
cia elencam as cidades que 
podem atender às necessi-
dades da empresa, levando 
os representantes inclusi-
ve para visitas a terrenos. 
Deste modo, quanto mais 
informação a Investe SP 
tiver sobre uma cidade, 
maior a chance de que ela 
seja incluída nas opções que 
o investidor leva em conta 
ao decidir onde instalar seu 
empreendimento. Foi para 
isso que a Agência estadual 
lançou recentemente a Área 
das Prefeituras, uma área do 
portal da Investe São Paulo 
de acesso exclusivo das pre-
feituras paulistas. Por meio 
dessa ferramenta, as ges-
tões municipais podem ca-
dastrar os terrenos a serem 
apresentados aos investido-
res e informar questões re-
lativas à legislação tributá-
ria municipal, plano diretor, 
além de mapear os investi-
mentos anunciados nas 645 
cidades. Outros encontros
Nesta segunda-feira, o dire-

tor da Investe Sérgio Costa 
recebeu também o prefeito 
de Salto, Juvenil Cirelli, e 
a secretária de Desenvol-
vimento Econômico, Tra-
balho e Turismo do mu-
nicípio, Eliana Moreira. 
Na ocasião, os represen-
tantes da prefeitura apre-
sentaram projeto de me-
lhorias na infraestrutura do 
município que possibilita-
rão novos investimentos. 
Sobre a Investe São Paulo
A Investe São Paulo - Agên-
cia Paulista de Promoção de 
Investimentos e Competiti-
vidade é a porta de entrada 
das empresas que preten-
dem se instalar no Estado ou 
expandir seus empreendi-
mentos.A Agência fornece, 
gratuitamente, informações 
estratégicas que ajudam os 
investidores a encontrar os 
melhores locais para seus 
negócios, prestando asses-
soria ambiental, tributária 
e de infraestrutura, facili-
tando o relacionamento das 
empresas com insti-
tuições governamen-
tais e concessionárias 
de serviços públicos.
Estão ainda entre as atri-
buições da Investe SP 
prospectar novos negócios, 
recepcionar delegações es-
trangeiras, promover a ima-
gem de São Paulo no Brasil 
e no exterior como princi-
pal destino de empresas na 
América Latina e propor 
ao Governo do Estado po-
líticas que contribuam para 
a melhoria da competiti-
vidade de São Paulo. Para 
mais informações, aces-
se www.investe.sp.gov.br.
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Detran alerta sobre e-mails
e SMS falsos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

Cidadão não deve clicar 
em links ou baixar ane-
xos, que podem conter 
vírus que danificam equi-
pamentos e copiam dados 
pessoais. O Departamen-
to Estadual de Trânsito 
de São Paulo (Detran.SP) 
alerta para mensagens 
falsas que circulam na in-
ternet e também por meio 
de mensagens de texto via 
celular. Os e-mails e SMS 
contém informações er-
radas que confundem os 
cidadãos.  Um dos textos, 
que começa com a expres-
são “Notificacao online de 
multas...”, induz o destina-
tário a clicar em links (na 
cor azul) que indicariam 
as infrações supostamente 
cometidas, com os respec-
tivos valores das multas. 
Como na maioria das men-
sagens falsas que circulam 
na internet (chamadas de 
SPAM ou lixo eletrônico), 
os links geralmente con-
têm vírus que podem dani-
ficar computadores, tablets 
ou smartphones.  Além 
disso, os vírus eletrôni-
cos podem copiar dados 
pessoais, como endereço, 
número de documentos e 
senhas de acesso a sites, 
inclusive de bancos. Por 
isso, ao receber e-mails 
suspeitos, os cidadãos não 
devem abrir arquivos ane-
xados ou clicar em links.  
O Detran.SP não envia 
notificações de multas por 
e-mail, apenas via Cor-
reios, para o endereço de 
cadastro do veículo. Ain-
da sobre essa mensagem, 
é importante esclarecer 
que não existe o chamado 
“Sistema Integrado de Es-
tradas e Rodagens/SIER” 
e que o termo GRAVAME, 
citado no texto, nada tem a 
ver com infrações de trân-
sito (e sim com veículos 
financiados).  SUSPEN-
SÃO DE CNH – Um se-
gundo e-mail que circula 
na rede trata de uma su-
posta suspensão da Cartei-
ra Nacional de Habilitação 
(CNH), informando que o 
condutor atingiu 21 pontos 
e que o extrato das multas 
está em um link ou arqui-
vo anexo (mesmo caso 
descrito anteriormente). A 
mensagem orienta o cida-
dão a entregar a CNH em 
uma “agência” do Detran.

A ACADEMIA VALEPARAIBANA DE LETRAS E ARTES vem, em  
conformidade com seus estatutos, Art.22, inciso II, alínea “a”, cc 
Art.23, inciso III, Parágrafo Único, cc Art.24, §1º, cc o Art.25, §1º,  
convocar seus associados para participarem da ASSEMBLEIA GERAL  
EXTRAORDINÁRIA, que ocorrerá em 11/04/2015, das 15h00 às 18h00, 
na Câmara Municipal de Taubaté, à  Av. Prof. Walter Thaumaturgo, 208, 
Centro, Taubaté/SP, CEP 12030-040, onde ocorrerá:

               1-) Reforma dos Estatutos.
               2-) Aprovação dos novos Estatutos.
               3-) Aprovação do Regimento Interno

Taubaté 17 de março de 2.015.

APARECIDO CUSTODIO
PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA

SP.  O Detran.SP também 
não manda e-mail para 
condutores que atingiram 
a pontuação máxima per-
mitida na CNH, que é de 
20 pontos, no período de 
12 meses. A notificação é 
feita por carta, enviada pe-
los Correios, e também por 
meio do Diário Oficial do 
Estado (com a publicação 
do número da habilitação 
do motorista). Além dis-
so, o condutor terá direito 
a apresentar defesa, antes 
de entregar a habilitação.  
Outro ponto importante a 
respeito dessa mensagem 
é o e-mail do remeten-
te (contato@detran.gov.
br), que não existe. É fácil 
perceber que o endereço é 
falso observando o trecho 
depois do símbolo de ar-
roba (@).  Os Detrans são 
órgãos de trânsito vincula-
dos aos governos dos Esta-
dos e do Distrito Federal. 
Logo, todos os Detrans 
têm em seus e-mails ofi-
ciais a sigla do estado ao 
qual pertencem – o que não 
é o caso desse endereço.  
Além disso, a terminação 
.gov.br só é utilizada por 
órgãos do governo federal 
e não existe um “Detran 
federal”. Assim, o endere-
ço www.detran.gov.br não 
existe.  RENOVAÇÃO 
DA CNH – Um terceiro 
e-mail, igualmente falso, 
diz que a CNH só pode 
ser renovada até 30 dias 
após o vencimento; após 
esse prazo, o documento 
seria cancelado e o condu-
tor teria que refazer todo 
o processo de habilitação, 
incluindo aulas teóricas e 
práticas.  Na verdade, um 
mês é o prazo que a pes-
soa tem para dirigir com 
a CNH vencida, enquanto 
não a renova. A legislação 
federal não obriga o cida-
dão a renovar a CNH. O 
que não pode é conduzir 
com o documento venci-
do, o que configura infra-
ção gravíssima: multa de 
R$ 191,54 e sete pontos na 
carteira, além de apreen-
são da CNH e do veículo 
(artigo 162 do Código de 
Trânsito Brasileiro/ CTB).  
A mensagem falsa tam-
bém diz que as regras para 
quem vai tirar habilitação 
mudaram. A carga de 45 
horas de aulas teóricas e 

20 de aulas práticas, além 
do conteúdo dessas aulas, 
são os mesmos desde 2009 
(resolução 285 do Conse-
lho Nacional de Trânsito/
Contran).  Outra mentira é 
a de que o motorista será 
multado se o plástico que 
envolve o extintor não for 
retirado. O uso do extin-
tor, que é obrigatório, é 
normatizado pela resolu-
ção 157 do Contran, que 
não faz nenhuma menção 
à obrigatoriedade de reti-
rar o plástico do equipa-
mento.  Conduzir veículo 
sem o extintor, com ele 
vencido, em mau estado 
de conservação ou sem o 
selo do Instituto Nacional 
de Metrologia, Normaliza-
ção e Qualidade Industrial 
(Inmetro) é infração grave, 
com multa de R$ 127,69 
e cinco pontos na cartei-
ra.  CANAIS OFICIAIS 
– O Detran.SP só envia 
e-mails para responder as 
manifestações enviadas 
pelos cidadãos aos seus 
canais oficiais de atendi-
mento: Disque Detran.
SP, Fale com o Detran.SP 
e Ouvidoria.  Fora dessa 
situação, toda comunica-
ção do Departamento com 
os condutores e donos de 
veículos é realizada ape-
nas de duas formas: 1) por 
correspondência enviada 
pelos Correios ao endere-
ço de cadastro do veículo 
ou da habilitação; ou 2) 
por mensagem de texto 
via celular (quando au-
torizado pelo cidadão no 
portal do Detran.SP, me-
diante cadastro prévio).  
No portal do Detran.SP, é 
possível consultar pontos 
na carteira, dados de veí-
culos e multas. É preciso 
fazer um cadastro, com 
criação de login e senha 
de uso pessoal, garantin-
do a segurança do acesso. 
No portal, são oferecidos 
21 serviços, como 2ª via 
da habilitação, CNH de-
finitiva, consultar as mul-
tas de um veículo e alterar 
endereço, entre outros.  
Casos suspeitos de frau-
des via internet devem ser 
denunciados à Secretaria 
Estadual de Segurança Pú-
blica (no link http://www.
ssp .sp .gov.br /SERVI-
COS/denuncias/ ou pelo 
Disque Denúncia: 181).

Ubatuba recapeamento da 
ligação alternativa Centro
Itaguá está em fase final

Recuperação da rua Castro 
Alves está prevista para 
terminar nesta semana e 
ligação deve ser entregue 
completamente recapea-
da nas próximas semanas 
De acordo com a equipe 
da Secretaria de Infraes-
trutura Pública (Obras), o 
recapeamento da rua Cas-
tro Alves, no bairro do Ita-
guá, está em fase de fina-
lização e os serviços estão 
previstos para terminarem 
até o fim desta semana. 
A obra faz parte da recu-
peração do corredor turís-
tico, que inclui diferentes 
ruas da região, e que acon-
tece com asfalto a quente, 
de maior durabilidade e 
qualidade. Ainda segundo 
a equipe da pasta, finali-
zado o trabalho na Castro 
Alves, as obras passam 
para as ruas do entorno do 
campo do Itaguá: Benedi-

to C Bueno, Vênus serão 
recapeadas por completo. 
Já as ruas Carlos Asseburg 
e Rodrigues de Abreu, te-
rão um trecho recuperado. 
“A recuperação do corre-
dor alternativo de ligação 
entre o Itaguá e o centro 
da cidade chega para desa-
fogar o trânsito da entrada 
principal do bairro pela 
Capitão Felipe. Vamos se-
guir trabalhando para me-
lhorar a qualidade de vida 
da nossa população e para 
receber bem os visitantes”, 
comenta o prefeito Mauri-
cio.  Planejamento Um le-
vantamento do nosso setor 
de planejamento indica 
que seriam necessários R$ 
230 milhões – orçamento 
de um ano inteiro da cida-
de – para recuperar apenas 
as vias principais dos bair-
ros. Diante de tamanho 
desafio, a equipe da pre-

feitura encarou o proble-
ma de frente e já executou 
trabalhos em importantes 
ruas de norte a sul do mu-
nicípio, com muitas comu-
nidades contempladas. Em 
2014, mais de 15 bairros 
contaram com serviços 
de recuperação e recape-
amento. Parte executada 
com verba do município, 
outra parte com repasses 
que a equipe da prefeitura 
conquistou apresentando 
bons projetos ao Departa-
mento de Apoio ao Desen-
volvimento das Estâncias 
e à Unidade de Apoio aos 
Municípios. É importante 
lembrar que outros proces-
sos de licitação encontram-
se abertos com previsão 
de serem finalizados nos 
próximos meses. As ruas 
e comunidades contem-
pladas nos próximos dois 
anos ainda serão definidas.

Prefeitura de Tremembé
instala nova Academia 

ao Ar Livre na Flor do Vale

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.
Neste mês de maio, a Pre-
feitura Municipal instalou 
os equipamentos de condi-
cionamento físico no Can-
teiro Central da Flor do 

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 Va-
queli esteve visitando o 
local  “A prática de ativi-
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, 
arborizado, com jardins, 
área de lazer infantil, pis-
ta de caminhada, play-
ground, campo de futebol 
cercado por alambrados, 
academia ao ar livre, bol-
sões de estacionamento, 
bicicletário, revestimen-
to dos canteiros, rampas 
de acessibilidade, no-
vos bancos e um novo 
sistema de iluminação.
Outra melhoria que está 
chegando ao bairro é a 
construção da nova cre-
che na Avenida Vitória 
Régia que receberá apro-
ximadamente 150 alunos.

“IPTU - São Luiz do Paraitinga”

Por motivos técnicos os carnês de IPTU e Taxa de Licença não serão  
entregues antes da data de vencimento (31/03).

Os contribuintes poderão retirar a partir de 16 de março, no  
Departamento de Arrecadação Pública da Prefeitura, das 08:00h. às 17:00h,  
o boleto para pagamento da parcela única com desconto de 15%  
ou da 1ª parcela, vencíveis em 31 de março.



18 de Março de 2015 página 8A GAzetA dos Municípios

Fundo Social de Solidariedade de 
Tremembé entrega

certificados da “Escola da Moda”

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 

bastante essas oportuni-
dades”, explica a primei-
ra-dama e presidente do 
Fundo Social de Solida-
riedade, Andrea Vaqueli.
A entrega dos certifica-
dos – que foi feita pelas 
mãos da primeira-dama 
Andrea Vaqueli foi rea-
lizado neste mês 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 

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”.

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.

Começa construção de nova 
creche para 150 crianças na 

Flor do Vale

Iniciou-se neste mês  a 
marcação do gabarito 
da nova Creche da Flor 
do Vale, na semana pas-
sada a terraplenagem já 
havia sido realizada. A 
nova unidade terá capa-
cidade para atender até 
150 crianças, localizada 
na Avenida Vitória Régia, 
atrás do ESF do bairro. 
A construção é da em-
presa Guerreiro Constru-
tora LTDA e somará o 
investimento de R$ 
1.630.939,31. Essa cre-
che está sendo construída 
devido a uma parceria da 
Prefeitura de Tremem-
bé junto ao Fundação 
para Desenvolvimen-

to 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).

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.

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

PAT de Caraguá oferece nova 
lista com oportunidades

de emprego

Mais uma relação de vagas 
para o mercado de traba-
lho no Litoral Norte está 
disponibilizada pelo Posto 
de Atendimento ao Traba-
lhador de Caraguá (PAT). 
As oportunidades ofere-
cidas devem apresentam 
exigências fundamentais 
como escolaridade e expe-
riência na área pretendida 
pelo candidato.  O inte-
ressado deve apresentar 
os documentos pessoais 
(RG, CPF, CTPS e PIS). 
De acordo com a agência, 
a relação pode sofrer va-

riações e alguns postos de 
trabalho não estarem mais 
disponíveis se atingirem 
o limite máximo de enca-
minhamentos, ou ainda, 
em caso de encerramento 
pelos empregadores que 
as disponibilizaram. O 
PAT está localizado na 
Rua Taubaté, 520, bairro 
Sumaré. O telefone é (12) 
3882-5211. Confira as va-
gas: Ajudante de cozinha, 
Assistente administrativo, 
Auxiliar administrativo, 
Auxiliar de estoque, Auxi-
liar na fabricação de blocos 

(operador de máquina de 
blocos), Auxiliar de lavan-
deria, Auxiliar de manu-
tenção predial, Açouguei-
ro, Balconista, Barman, 
Biomédico, Camareiro 
de hotel, Coordenador de 
vendas (fast food), Co-
peiro de hotel, Costureira 
em geral, Cozinheiro ge-
ral, Cuidador de idosos, 
Eletricista de instalações 
de veículos automotores, 
Empregado doméstico 
arrumador, Empregado 
doméstico diarista, Mon-
tador de estruturas metá-
licas, Motoboy, Motorista 
de ambulância, Motorista 
de carro de passeio, Mo-
torista de furgão ou veícu-
lo similar, Nutricionista, 
Operador de empilhadeira, 
Pedreiro, Preparador fí-
sico, Professor de inglês, 
Recepcionista de hotel, 
Repositor de mercadorias, 
Sapateiro, Professor em se-
gurança do trabalho, Téc-
nico mecânico, Técnico 
social, Vendedor de con-
sórcio e Vendedor pracista.

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.


