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A GAzetA dos Municípios

A secretária de Mobili-
dade Urbana de Taubaté, 
Dolores Moreno Pino, a 
Lola, deu nota seis para o 
serviço prestado pela ABC 
Transportes no municí-
pio. Em entrevista recen-
te ao programa Conexão 
Popular, da TV Câmara, 
a secretária disse que o 
transporte público ‘ainda 
não está bom’ e prometeu 
melhorias. “Tem muita 
coisa para melhorar. Nós 
pegamos a empresa numa 
situação pior, de 2013 para 
cá melhorou bastante. Mas 
ainda tem muita coisa a me-
lhorar. Dou uma nota seis, 
ainda não está bom”, 
disse a secretária.
O atual sistema de trans-
portes é alvo de diversas 
reclamações da Câmara 
e de passageiros. O con-

trato com a ABC Trans-
portes tem validade até 
2024, e a empresa é res-
ponsável pelo serviço 
na cidade desde 1974.
Ao longo de 2013, o pre-
feito Ortiz Junior (PSDB) 
afirmou diversas vezes 
que faria uma nova li-
citação para o transpor-
te público coletivo. Em 
novembro daquele ano, 
porém, o governo voltou 
atrás: disse que um novo 
processo licitatório não 
seria possível por ques-
tões judiciais, e que con-
versaria com a empresa 
para adequação ao ‘novo 
sistema de transportes’.
Então, o governo con-
tratou uma empresa para 
realizar um ‘raio-x’ do 
transporte público, e tra-
çar detalhes de um novo 

sistema — prometi-
do para o final de 2013,
mas que, até ago-
ra, não saiu do papel.
Saiba Mais
Após a implantação da 
primeira etapa do novo 
pacote viário, no último 
dia 29 de março, a prefei-
tura ‘culpou’ a ABC pelo 
caos causado no transpor-
te público. Na ocasião, 22 
das 25 linhas de ônibus 
da cidade tiveram seus 
itinerários alterados, e os 
passageiros criticaram a 
falta de divulgação. A Co-
missão de Transportes da 
Câmara Municipal falou 
em ‘sabotagem’ ao se refe-
rir à participação da ABC 
Transportes na divulgação 
sobre as mudanças que 
aconteceriam nas linhas e 
no auxílio aos passageiros.

Serviço de transporte 
publico em Taubaté 

é nota 6 

A Prefeitura de Taubaté 
comunica que apartir deste 
domingo, dia 19 de abril, 
havará alterações em vá-
rios pontos de ônibuas na 
área central. De acordo 
com a munipalidade, algu-
mas linhas terão os pontos 
de embarque e desembar-
que alterados e o ponto de 
ônibus da Rua Anizio Ortiz 
Monteiro será desativado. 
Os usuários devem ficar 
atentos aos pontos da Pra-

A Polícia Militar abrirá 
inscrições para o concur-
so de 2 mil vagas para 
soldado na corporação, 
às 10h do dia 27 de abril. 
Os cadastros para candi-
tatos, de R$ 50, poderão 
ser feitas até 22 de maio 
de 2015, exclusivamen-
te pelo site da Vunesp. 
A remuneração inicial para 
o cargo é de R$ 2.901,03, 
considerando o adicional 
de insalubridade de R$ 
543,27. O edital do pro-
cesso seletivo foi publica-
do neste sábado (18), no 
Diário Oficial do Estado 
(DOE). Após aprovados 
em todas as etapas do con-
curso, os alunos passarão 
pelo Curso Superior de 
Técnico de Polícia Osten-
siva e Preservação da Or-
dem Pública, com duração 
média de um ano, na Es-
cola Superior de Soldados 
(ESSd). O curso confere 
ao formando o grau de téc-
nico de nível superior em 
Polícia Ostensiva e Pre-
servação da Ordem Públi-
ca. Requisitos e avaliações

ça Oito de Maio e da Rua 
Dona Chiquinha de Mat-
tos, altura do nº 211, por-
que por ali começam a pas-
sar as linhas 02, 03, 04, 06, 
17, 19, 30, 38 e 39, destino 
Rodoviária Velha. Elas se-
guem o percurso pela Rua 
XV de Novembro e Rua 
Dona Chiquinha de Mat-
tos até o ponto final. Ou-
tras linhas terão ponto de 
parada na Rua Dr. Emilio 
Winther, nº 215 (em frente 

Para concorrer, é necessá-
rio ser brasileiro, ter con-
cluído o Ensino Médio, 
estar em dia com as obri-
gações eleitorais e milita-
res, ter entre 18 e 30 anos, 
além de não possuir ante-
cedentes criminais. A altu-
ra mínima para homens é 
de 1,65 metro de altura e, 
para mulheres, 1,60 m. É 
preciso também ser habi-
litado em qualquer cate-
goria da Carteira de Mo-
torista entre “B” e “E”. 
Se for agente público, não 
pode ter respondido ou 
estar respondendo a pro-
cesso administrativo. Os 
candidatos serão avalia-
dos em uma prova escrita, 
com questões objetivas, 
e redação. Os aprovados 
passarão por teste físico 
para verificar o condicio-
namento físico, além de 
exames de saúde e psi-
cológico. A última etapa 
é um processo de inves-
tigação social e análise 
de documentos e títulos. 
Concursos em andamento
Além deste concurso, es-

à Praça Oito de Maio) e na 
Rua Dona Chiquinha de 
Mattos, em frente ao Torra 
Torra, seguindo o percurso 
pela Rua Visconde do Rio 
Branco e Rua Dona Chi-
quinha de Mattos.  Con-
fira os locais alterados:
01 – Pq. Três Marias
05 – Vila São Geraldo
08 – Jardim América
10 – Chácara Silvestre
13 – Gurilândia
18 – Distrito Industrial

tão abertos concursos para 
o preenchimento de 7.297 
vagas para carreiras po-
liciais no Estado de São 
Paulo, além de 5.000 car-
gos para oficiais adminis-
trativos da Polícia Militar, 
que é uma carreira não 
policial. A PM está, ainda, 
realizando o processo de 
contração de mais 4.000 
soldados de 2ª classe. 
Para a Polícia Civil, estão 
disponíveis 2.301 vagas, 
sendo 129 para delegados, 
1.384 para investigadores 
e 788 para escrivães. Já a 
Polícia Técnico-Científica 
tem concursos abertos para 
996 novos agentes, sendo 
89 atendentes de necroté-
rio, 447 peritos, 140 médi-
cos legistas, 120 fotógra-
fos técnico-periciais, 55 
desenhistas técnico-peri-
ciais e 145 auxiliares de 
necropsia. As contrata-
ções para estas duas cor-
porações são recordes. 
Atualmente, estão em 
formação nas academias 
mais de 6 mil policiais. 
Após o término dos cur-
sos, serão 6.145 po-
liciais militares e 15 
policiais civis a mais tra-
balhando na segurança 
do Estado de São Paulo.
Agentes contratados Des-
de 2011, o Governo do Es-
tado contratou 16.478 no-
vos policiais, sendo 13.409 
militares, 2.649 civis e 420 
técnico-científicos, além 
de 599 oficiais administra-
tivos destinados à Superin-
tendência da Polícia Téc-
nico-Científica (SPTC).

Pontos de ônibus são 
alterados no centro de 

Taubaté 

Polícia Militar abre
concurso para 2 mil
vagas de soldado

Começa na próxima 
terça-feira a 26ª edi-
ção da tradicional Fes-
ta da Colônia Italiana de 
Quiririm, em Taubaté. 
Este ano, o tema da festa 
será baseada no artista ita-
liano Leonardo Da Vinci. 
As expectativas dos or-

ganizadores é vender em 
torno de 30 toneladas de 
massa e receber 400 mil 
visitantes nos seis dias 
de festa. Serão montadas 
28 barracas que venderão 
diversos pratos da culiná-
ria italiana a partir de R$ 
18. Além da culinária, a 

festa também terá atra-
ções musicais e artísticas, 
danças típicas e desfile 
com a colônia italiana. 
T a m b é m 
haverá a escolha da Rai-
nha da Festa duran-
te a abertura do even-
to, na próxima terça.

Festa Italiana de Quiririm 
começa na próxima

semana
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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

Atendendo a apelo do pre-
feito Ortiz Junior (PSDB), 
a bancada de apoio ao 
tucano na Câmara de 
Taubaté pressiona a Co-
missão de Obras a emi-
tir até a próxima semana 
parecer sobre o projeto 
que autoriza a Prefeitura 
a contratar empréstimo de
US$ 60 milhões — o que 
hoje representaria R$ 180 
milhões — do CAF (Ban-
co de Desenvolvimen-
to da América Latina).
Presidida pela vereado-
ra Pollyana Gama (PPS), 
a Comissão solicitou a 
prorrogação do prazo para 
analisar a propositura. Se-
gundo o governo tucano, o 
atraso é prejudicial ao mu-
nicípio, pois a Prefeitura 
aguarda apenas a aprova-
ção do projeto pela Câma-
ra para publicar as primei-
ras  licitações de obras.
Os certames devem durar 
três meses. De acordo com 
a previsão da gestão do 
PSDB, nesse intervalo é 
esperado que a Secretaria 
do Tesouro Nacional pro-
ceda a análise da situação 
financeira do município 
e aprove a assinatura do 
contrato. O dinheiro será 
usado para obras viárias 
e projetos ambientais.
manobra / Inicialmente, 
esse requerimento apre-
sentado pela Comissão 
de Obras seria votado 
apenas na próxima quar-
ta-feira. Insatisfeita, a 
base governista propôs 

que fosse aprovado regi-
me de urgência e que o 
pedido fosse votado já na 
sessão de anteontem. De-
vido à ausência de quatro 
vereadores governistas, 
o pedido foi negado. Mas 
a base aliada conseguiu 
a realização de uma ses-
são extraordinária na 
noite dessa quarta-feira, 
que teve o requerimento 
como único item na pauta.
Caso o requerimento fos-
se votado e negado, a Co-
missão de Obras teria que 
apresentar seu parecer 
já na manhã da próxima 
quarta-feira, dia 22 — nos 
dias 20 e 21 a Câmara não 
terá expediente, devido ao 
feriado prolongado. Para 
evitar a derrota, a bancada 
do PT pediu vista do reque-
rimento e adiou sua vota-
ção para a tarde do dia 22.
debate/ “O projeto che-
gou à Comissão de Obras, 
presidida pela Pollyana, 
dia 25 de março. Ela de-
veria exarar o parecer dia 
5 de abril, poderia pedir 
esclarecimentos dentro 
do prazo, mas ela pediu 
informações oito dias de-
pois. Não podemos tolerar 
essa sequência de atrasos, 
num projeto dessa mag-
nitude”, reclamou o vere-
ador Joffre Neto (PSB).
“Se passamos do prazo, é 
por excesso de zelo. Para 
se ter uma ideia, acabei 
de receber da prefeitura 
um ‘calhamaço’ de do-
cumentos. Como posso 

analisar em meia hora? 
Exarar um parecer exige 
responsabilidade”, reba-
teu a vereadora Pollyana.
dólar/ Quando o proje-
to foi enviado à Câmara, 
no fim de janeiro, com o 
dólar a R$ 2,73, esse em-
préstimo de US$ 60 mi-
lhões representava R$ 164 
milhões. Agora, apesar 
da desvalorização sofri-
da pela moeda americana 
nos últimos dias, o em-
préstimo já representaria 
R$ 180 milhões — o dólar 
fechou ontem a R$ 3,01. 
Segundo o governo tuca-
no, a baixa taxa de juro 
do empréstimo garante 
que não há risco de preju-
ízo ao município em caso 
de valorização do dólar.
O empréstimo deve ser 
quitado em dez anos, sen-
do que os quatro primei-
ro anos são de carência. 
A princípio a taxa de juro 
será de 1,6% ao ano, nos 
oito primeiros anos, e de 
2,6% nos últimos dois 
anos. Cálculos da Prefei-
tura apontam que haveria 
prejuízo apenas se o dólar 
ultrapassasse a marca de 
R$ 4,50. Para a oposição, 
esse empréstimo é perigo-
so. “Estamos vivendo um 
momento crítico, temos 
que deixar a crise passar. 
Lógico que vão falar que 
os juros são menores do 
mundo, mas temos que ter 
essa preocupação daqui 
para frente”, disse o verea-
dor Salvador Soares (PT).

Prefeito de Taubaté  
quer aval para 

empréstimo milionário

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS DE PREÇOS - A P.M. de S. L. do Paraitin-
ga convoca os licitantes interessados para a abertura dos envelopes de proposta de pre-
ços da licitação na modalidade Tomada de Preços N°002/2015 - Edital Nº024/2015 – 
Proc. Adm. N°057/2015. Objeto: Obra de reurbanização do Bairro São Benedito. Data 
da realização: 24/04/2015 – às 09:00hs na sala de licitações da Prefeitura Municipal.
    

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - PRO-
CESSO ADM.Nº12/2015 - PREGÃO Nº015/2015 - O Pregoeiro, designada pela 
Portaria nº 44/2015, torna público e para conhecimento e intimação dos licitan-
tes que, em sessão pública da mesma, datada de 15/04/2005, às 9:30horas, após 
o exame da documentação apresentada pelos concorrentes , foi proferido o se-
guinte julgamento: LICITANTES HABILITADOS: OSMAR REDENTOR DOS 
SANTOS ME ; ROGÉRIO LUIS DOS SANTOS & CIA LTDA ME. LICITAN-
TES INABILITADOS: BIDDINGCENTER COM. DISTRIB. SERVIÇOS EIRE-
LI ME, por não atender ao Edital. São Luiz do Paraitinga, 15 de abril de 2015.
Claudney Marcio da Silva - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA

DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do Paraitinga/SP.

Ação que acontece duran-
te a XVI Jornada Paulista 
de Urologia vai atender 
homens acima de 50 anos 
selecionados pelo SUS. O 
Instituto Horas da Vida e 
a Sociedade Brasileira de 
Urologia (SBU-SP) ofere-
cem, em parceria, nos dias 
23 e 24 de abril, um muti-
rão urológico gratuito, em 
Campos do Jordão, para 
cerca de 100 homens com 
idade acima de 50 anos. A 
ação faz parte de um pro-
jeto-piloto da SBU-SP, 
que deve ser estendido 
para todo o Brasil. O intui-
to é melhorar as condições 
de saúde dos moradores de 
municípios mais vulnerá-
veis, e dar a oportunida-
de deles diagnosticarem 
precocemente o câncer de 
próstata, o mais comum 
em homens nessa idade. 
Os pacientes já realizam 
exames de toque-retal, 
PSA e ultrassom no SUS 
– Sistema Único de Saúde. 
Ao chegarem às consultas 
com os médicos volun-

tários do Horas da Vida, 
seus exames serão avalia-
dos e, mediante diagnós-
tico, caso seja necessá-
rio, serão encaminhados 
aos centros de referência 
da capital. O atendimen-
to será feito no Hospital 
São Paulo, nas salas am-
bulatoriais. “Este é mais 
um grande projeto de mé-
dicos renomados que doa-
ram horas de seu trabalho 
para atender pacientes que 
precisam muito de uma 
consulta médica especia-
lizada, mas nem sempre 
conseguem. Esse é o in-
tuito do Horas da Vida”, 
garante doutor João Paulo 
Ribeiro, médico fundador 
do Horas da Vida. O even-
to tem o apoio da Prefei-
tura de Campos do Jordão 
e da Secretaria Municipal 
de Saúde. Sobre Horas da 
Vida Criado em dezembro 
de 2012 pelo doutor João 
Paulo Ribeiro e pelo admi-
nistrador  Rubem Ariano, 
o Instituto Horas da Vida 
nasceu como uma solução 

para que, de maneira orga-
nizada, mais pessoas tives-
sem acesso à saúde.  Nele, 
os médicos e profissionais 
da saúde atendem volun-
tariamente pessoas assis-
tidas por instituições com 
trabalho social reconheci-
do como: APAE São Paulo, 
ASA – Associação San-
to Agostinho, Grupo 
Cultural AfroRaggae, 
Fundação Bachiana Fi-
larmônica, Clube dos Pa-
raplégicos de São Pau-
lo, Lar Sírio, Associação 
Beneficente da Santa 
Fé e Saúde de Criança – 
nos Estados de São Paulo, 
Rio de Janeiro,  Rio Gran-
de do Sul e Santa Catarina. 
Serviço: Data: 23 e 24 de 
abril de 2015 Hora: 09h30 
Local: Hospital São Paulo/
Campos do Jordão Endere-
ço: Rua Vereador Agripino 
Lopes de Moraes, 1100 – 
Vila Matilde – Campos do 
Jordão – SP Informações e 
inscrições: (11) 3168-4229 
w w w . j o r n a d a p a u -
l i s t a u r o l o g i a . c o m . b r

Instituto Horas da Vida e
Sociedade Brasileira de

Urologia (SBU-SP) realizam 
mutirão urológico gratuito em 

Campos do Jordão

O Município de Reden-
ção da Serra recebe no 
dia 10 de maio de 2015 o 
Circuito Sesc de Artes e 
a programação já foi di-
vulgada e é a seguinte:
LITERATURA: Banho 
de Literatura MUDA Prá-
ticas de Literatura - SP
CINEMA: Cine Susto

ARTEMÍDIA: IJO - 
Dança Conectando Pes-
soas Vitor Freire - BA
DANÇA: Os Trans-
tornos Passam, a Dan-
ça Fica Cia d Fora - RJ
MÚSICA Ôncalo - SP
CIRCO: Piccolo Cir-
co Piccolo Circo Teatro 
de Variedades - SP Vale 

a pena estar presente e 
apreciar a cultura!!! O 
CIRCUITO Sesc de AR-
TES é realizado pelo 
SESC - SP em parce-
ria com o Governo Mu-
nicipal de Redenção da 
Serra por meio do apoio 
da Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo.

Vem ai o Circuito SESC 
de Artes 2015

em Redenção da Serra
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A indústria teve queda 
de 0,5% em seus pos-
tos de trabalho de janeiro 
para fevereiro deste ano. 
Segundo a Pesquisa In-
dustrial Mensal de Em-
prego e Salário (Pimes), 
divulgada  pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), esse é 
o segundo recuo consecu-
tivo do emprego industrial, 
pois, em janeiro, houve re-
dução de 0,2% na compa-
ração com o mês anterior 
(dezembro).  O emprego 
industrial teve piora em 
todos os indicadores e ti-

pos de comparações feitas 
pelo IBGE. Os postos de 
trabalho tiveram queda de 
4,5% na comparação com 
fevereiro do ano passado, 
4,3% no acumulado do 
ano e 3,6% em 12 meses. 
O número de horas pagas 
recuou 0,1% na compa-
ração com janeiro deste 
ano, 5,2% em relação a fe-
vereiro de 2014, 5,2% no 
acumulado do ano e 4,4% 
em 12 meses. Já a folha 
de pagamento real caiu 
0,9% em relação ao mês 
anterior, 6,1% na compa-
ração com fevereiro do 

ano passado, 5,2% no acu-
mulado do ano e 2,5% em 
12 meses. Na comparação 
com fevereiro de 2014,
houve queda no empre-
go industrial nos 18 ra-
mos de atividade pes-
quisados pelo IBGE, 
sendo as principais ob-
servadas nos segmentos 
de meios de transpor-
te (-8,7%), máquinas e 
aparelhos eletroeletrôni-
cos e de comunicações 
(-12,2%), produtos de 
metal (-9,4%) e outros 
produtos da indústria de 
transformação (-8,5%).

Emprego industrial recua 0,5%

O Governo Federal enviou 
ao Congresso Nacional na 
última quinta-feira (15) o 
projeto da Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO) 
de 2016 onde propõe um 
salário mínimo de R$ 854 
para o próximo ano, um 
aumento de 8,37%. O salá-
rio mínimo serve de refe-
rência para mais de 46 mi-
lhões de pessoas no Brasil 
e atualmente está em R$ 
788. O ministro do Plane-
jamento, Nelson Barbosa, 
explicou que o reajuste foi 
calculado com base na fór-

mula adotada nos últimos 
anos. Desde 2011, o salá-
rio mínimo é reajustado 
pela inflação do ano ante-
rior, de acordo com o Índi-
ce Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) mais 
a variação do Produto In-
terno Bruto (PIB, soma 
das riquezas produzidas 
no país) de dois anos an-
tes. A fórmula, no entanto, 
só vale até este ano. O va-
lor ainda pode ser muda-
do, levando em conta os 
parâmetros estabelecidos 
para sua correção. Em 

março, o governo editou 
uma medida provisória 
mantendo a fórmula para 
os reajustes do mínimo de 
2016 a 2019, mas o texto 
precisa ser aprovado pelo 
Congresso Nacional.  Para 
2017 e 2018, a estimativa 
do governo é que o salário 
mínimo seja de R$ 900,1 e 
R$ 961, respectivamente. 
O governo também admi-
tiu oficialmente que a in-
flação deve chegar a 8,2% 
neste ano, estourando o 
teto do sistema de me-
tas de inflação brasileiro.

Governo propõe salário mínimo 
de R$ 854 para 2016

O índice de Intenção de 
Consumo das Famílias, 
medido pela Confederação 
Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), caiu 6,9% em abril 
e atingiu o menor nível da 
série histórica. A CNC di-
vulgou nesta semana o in-
dicador, que recuou 17,8% 
em relação ao mesmo mês 
do ano passado. De acor-
do com a assessora eco-
nômica da CNC, Juliana 
Serapio, o indicador deste 
mês foi o primeiro da série 
histórica em que todos os 
componentes atingiram o 
menor patamar já registra-
do. A medição é feita desde 
janeiro de 2010. A queda 
foi mais forte na intenção 
de comprar bens durá-
veis, chegando a 14,3% na 
comparação com março e 
a 32,5% em relação a abril 
do ano passado. Para a 
CNC, a queda está relacio-
nada ao encarecimento do 
crédito: “Quando o crédito 

fica mais caro, isso afeta 
diretamente a intenção de 
consumo desses bens, que, 
muitas vezes, dependem 
de financiamento”, explica 
a economista. Apesar da 
queda, o índice continua 
no patamar considerado 
favorável (acima dos 100 
pontos), com 102,9 pon-
tos. Três componentes, 
no entanto, já recuaram 
para o patamar negativo: 
Momento para Duráveis, 
com 78,9 pontos, Nível de 
Consumo Atual, com 79,5 
pontos, e Perspectiva de 
Consumo, com 95,3 pon-
tos. O Nível de Consumo 
Atual caiu 8% em relação 
ao mês de março e 17,1% 
comparado a abril do ano 
passado. As Perspectivas 
de Consumo tiveram que-
da ainda maior, de 9% na 
comparação com março 
e de 28,1% em relação a 
2014. Para Juliana Sera-
pio, a inflação registrada 
em março, de 1,32% se-

gundo o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatís-
tica, contribuiu para esse 
cenário: “Ela voltou a ficar 
pressionada pelos itens 
alimentação e habitação. 
Isso é algo que explica 
bastante a redistribuição 
do orçamento das famí-
lias”. As famílias com ren-
da até 10 salários mínimos 
tiveram queda menor que 
as de maior renda, regis-
trando redução na inten-
ção de consumo de 6,4%, 
contra 9% das demais. As 
perspectivas profissionais 
medidas pela CNC tam-
bém estão em queda, ape-
sar de a maior parte das 
famílias considerá-las po-
sitivas. Segundo a pesqui-
sa, 53,7% estão otimistas 
para os próximos seis me-
ses, enquanto 38,7% estão 
pessimistas. O indicador 
que mede essa expectativa 
teve queda de 5,9% em re-
lação a março, e de 9,8% 
na comparação com abril.

Intenção de consumo cai
ao menor nível desde 2010 
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O Sesc Taubaté realiza na 
próxima sexta-feira (24), 
às 19h30, uma palestra so-
bre alimentação comple-
mentar para bebês, com-
pondo a agenda do mês de 

Em busca de recursos para 
a obra de rebaixamento 
da linha férrea no cen-
tro de Pindamonhanga-
ba, o prefeito Vito Ardito 
Lerário (PSDB) se reuniu 
na última semana em São 
Paulo com o Ministro da 
Cidade, Gilberto Kassab. 
O prefeito destacou a im-
portância da obra e o que 
ela vai representar para o 
desenvolvimento da ci-

Mais uma vez, o ginásio 
de esportes da Associação 
Atlética Ferroviária, em 
Pindamonhangaba, abrirá 
suas portas para os artesãos 
de todo o Vale do Paraíba. 
No próximo dia 3 de maio, 
domingo, será realizada a 
24ª Feira de Artesanatos - 
A Arte do Povo em Nossas 
Mãos que reunirá o traba-
lho de artistas da cidade 
e região. O evento reuni-
rá 110 (cento e dez) arte-
sãos de Pindamonhangaba 
e também de São Paulo, 
Taubaté, São José dos 
Campos, Caçapava, Praia 
Grande, Cunha, Lorena, 

abril do projeto Alimenta-
ção nos ciclos da vida. A 
palestra será conduziada 
pela nutricionista Gysele 
Vilela, abordará a alimen-
tação complementar dos 6 

dade e soliciou empenho 
do ministerio para que 
Pindamonhangaba obte-
nha esse investimento. 
O projeto básico está 
pronto e foi elaborado 
pela empresa Contécnica. 
O próximo passo  é o pro-
jeto executivo que, de 
acordo com a previsão de 
orçamento do Dnit – De-
partamento Nacional de 
Infraestruturade Transpor-

Guaratinguetá, Roseira, 
Santo Antonio do Pinhal, 
Tremembé e Redenção da 
Serra, entre outros. Tam-
bém estarão participando 
as seguintes entidades: 
Lar São Vicente de Pau-
lo, Grupo Espírita Paz e 
Luz, Casa de Apoio Sol 
Nascente, S.O.S., Projeto 
Cerâmica, Associação dos 
Deficientes Físicos, Casa 
Transitória Fabiano de 
Cristo, Instituto Dialogare. 
Dentre os produtos à ven-
da, destaque para artesana-
tos modelados em biscuit, 
bordados em geral, cesta-
ria, bijuterias, cerâmicas, 

aos 12 meses de vida, indi-
cando como deve ser feita 
a introdução de alimentos 
sólidos na dieta do bebê, 
respeitando a idade certa e 
o tempo para que a crian-
ça se acostume com novas 
consistências gradualmen-
te. Neste encontro será mi-
nistrada uma oficina culi-
nária de papinhas infantis. 
O evento é gratuito e para 
participar é necessário fa-
zer a inscrição na Central 
de Atendimentos do Sesc 
pois as vagas são limita-
das, o telefone é (12) 3634-
4000. O Sesc Taubaté fica 
na Avenida Milton de Al-
varenga Peixoto, 1264, Es-
planada Santa Terezinha.

tes, deverá custar em torno 
de R$ 250 milhões. Duran-
te audiência pública reali-
zada na Câmara Munici-
pal de Pindamonhangaba 
há cerca de duas semanas, 
o DNIT, órgão do Governo 
Federal, assumiu a respon-
sabilidade pela obra. Vito e 
Kassab“Temos que ir atrás 
e tentar viabilizar verbas 
para fazer esse trabalho. 
Se a gente encontrar via-
bilidade de verba, a gente 
já pode pelo menos co-
meçar. Tendo o projeto 
executivo nas mãos, nós 
temos as referências. O 
rebaixamento é um tema 
que traz polêmicas, ló-
gico, mas é a solução! 
A gente tira as cance-
las, a população vai 
passar por cima, a pé, 
de carro ou de bicileta, 
sem perigos de atrope-
lamentos!”, disse o pre-
feito de Pindamonhanga.

arte em madeira, pintura 
em tecido, fuxico, tricô, 
crochê, arte com bambu, 
arte em papel e recicla-
dos. Também há opções 
em produtos alimentícios 
como doces, bombons, 
tortas, salgados, licores, 
embutidos exóticos, pão 
caseiro, sequilhos, balas. 
O evento ainda brindará 
os visitantes com diversas 
atrações artísticas. Estão 
confirmados: Ballet Cás-
sia Ogata, CIA  de Dança 
Studio A, Cia Cênica de 
Dança Mônica Alvarenga 
e Grupo de Dança Pro-
jeto Nosso Bairro. A 24ª 
Feira de Artesanatos terá 
início às 09hs e encerra-
mento às 18hs e é uma 
iniciativa de Ana Maria 
Bras Cavalcanti, proprie-
tária da Visual Produções.  
O Ginásio da Associação 
Atlética Ferroviária esta 
localizado na Rua Álva-
ro Pinto Madureira, em 
Pindamonhangaba. Mais 
informações: Ana Maria 
Braz Cavalcante, fone 12 
3642-3929 – E-mail: ana-
maria.braz@ig.com.br

Sesc Taubaté oferece
palestra sobre
alimentação

complementar
para bebês

Pindamonhangaba pede 
apoio da União para obra 
do rebaixamento da linha

Pindamonhangaba
sedia 24ª Feira de

Artesanatos no
ginásio da Ferroviária

Entre os dias 27 e 28 de 
abril, acontece em São José 
dos Campos a “Semana da 
Memória”, que debaterá 
temas como Alzheimer, 
queixas de esquecimento, 
exercícios para a memó-
ria, entre outras. O evento 
é promovido pela REGER 
Geriatria. Na segunda-fei-
ra (27), o evento começa 
com o diretor clínico do 
REGER, o médico geriatra 
Dr. Roberto Schoueri Jr., 
falando sobre “Memória 
e envelhecimento normal” 
e a neuropsicóloga Carla 
Queiroz abordará “Quei-

xas sutis de esquecimento: 
avaliação neuropsicológi-
ca e reabilitação”. Na ter-
ça-feira (28), a terapeuta 
ocupacional Mirian Perei-
ra mostrará “Como exerci-
tar a memória?” e as tera-
peutas ocupacionais Miriã 
Mota e Rafaele Pinheiro 
ministrarão a “Oficina de 
memória: atividade práti-
ca”. O evento foi pensan-
do por conta das muitas 
queixas referentes à me-
mória nos consultórios de 
geriatras e neurologistas 
e a informação a respeito 
ajuda o idoso e seus pa-

rentes a se posicionarem 
em relação a esse aspec-
to da saúde.  “O delicado 
nesse assunto é que uma 
queixa dessas não pode 
ser negligenciada, nem 
tampouco supervalori-
zada”, esclarece Dr. Ro-
berto. Para participar da 
“Semana da Memória”, 
o interessado deve con-
firmar presença até o dia 
22 de abril pelos telefo-
nes (12) 3923.3251, (12) 
3942.2009 ou pelo e-mail 
sandra@hospitalreger.
com.br.  O evento é gratui-
to e as vagas são limitadas. 

Evento em São José dos 
Campos debate

problemas da memória
e envelhecimento

O Sebrae-SP realiza nes-
ta quinta-feira (23/4) em 
Pindamonhangaba a ofici-
na “Desenvolva sua Em-
presa – Mercado Pet”. A 
capacitação será exclusiva 
para empresas ligadas ao 
segmento pet e faz parte 
de um programa de ações 
voltado para o desenvolvi-
mento do setor. A atividade 
vai auxiliar veterinários, 
zootecnistas, cuidadores e 
proprietários de lojas es-
pecializadas em produtos 
e serviços para animais de 
estimação a desenvolver 
as principais habilidades 
para a boa condução dos 
negócios, com foco na 
organização empresarial 
e gestão estratégica. Com 

ajuda de vídeos, exercí-
cios práticos e dinâmicas 
de grupo, os participantes 
serão apresentados aos 
aspectos básicos da admi-
nistração. Além disso, vão 
aprender como identificar 
os pontos fracos e fortes 
de um negócio e anali-
sar os ambientes internos 
e externos, na busca por 
ameaças e oportunidades 
de mercado. Crescimento
De acordo com dados 
da Abinpet (Associação 
Brasileira da Indústria de 
Produtos para Animais de 
Estimação), o faturamento 
do segmento de “PetServ” 
cresceu 26,3% entre 2012 
e 2103. Outro setor, o Pe-
tFood (alimentos), cresceu 

8,2%, no mesmo período, 
enquanto o de medica-
mentos veterinários regis-
trou alta de 9,7%. No Vale 
do Paraíba as empresas 
do setor cresceram 12% 
em um ano, passando de 
330 estabelecimentos em 
2013 para 380 em 2014. 
A oficina “Desenvolva sua 
Empresa – Mercado Pet” 
será realizada na sede da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, a partir das 19h. 
Inscrições e mais infor-
mações pelo telefone 
(12) 3132-6777. Vagas 
limitadas. A ação tem o 
apoio da Prefeitura e da 
Associação dos Médicos 
Veterinários e Zootecnis-
tas do Vale do Paraíba.

Sebrae-SP realiza oficina 
para veterinários e

empresários do ramo
pet em Pinda


