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Uma parceria entre Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
e a empresa MRV Enge-
nharia resultou na inaugu-
ração da primeira Escola 
de Alfabetização para Tra-
balhadores da Construção 
Civil em Pindamonhanga-
ba. O evento contou com 
a presença de diretores da 
empresa e também do pre-
feito Vito Ardito Lerário 
e sua equipe de governo.
A Secretaria de Educa-
ção de Pindamonhangaba 
indicou profissionais do 
Projeto PAI (Programa 
de Alfabetização e Inclu-
são) para ser o parceiro 
pedagógico da escola no 
município, que conta ini-
cialmente com 11 alunos. 
Eles receberão aulas dos 

O Município de Caçapa-
va está autorizado a fa-
zer convênio e um novo 
repasse anual à Amais 
(Associação Melhores 
Amigos dos Animais), 
entidade civil sem fins 
lucrativos que luta contra 
o sofrimento de animais 
abandonados. Serão repas-
sados um total de R$ 36 
mil em 2015 à entidade. 
Tanto o convênio e a li-
beração financeira foram 
autorizados por lei muni-
cipal nº 19/15 sanciona-
da e promulgada no dia 
10 de abril. As propostas 
foram apresentadas por 

Os motoristas e co-
bradores de ônibus da 
ABC Transportes, res-
ponsável pelo transpor-
te coletivo em Taubaté,
paralisaram as ativida-
des na manhã de quin-
ta-feira (23) para rei-
vindicar melhores 
condições de trabalho.
De acordo com o Sindicato 
dos Condutores, nenhum 

professores André Rapo-
so e Maria de Lourdes, a 
Malu. As aulas do Pro-
grama Escola Nota 10, da 
construtora, serão minis-
tradas sempre às segun-
das, terças e quarta-fei-
ras, das 07h00 às 08h30.
“São seis meses para 
ele aprender portu-
guês e matemática, 
o ‘basicão’, e depois ele 
pode prestar uma prova 
de 5ª série da rede públi-
ca e ingressar no ensino 
fundamental.”, explicou 
Tânia, pela empresa MRV.
São atualmente 132 ci-
dades onde a construto-
ra firmou parceria com 
prefeituras para a ins-
talação de salas de aula 
nos canteiros de obra. 

meio de projeto de lei de 
autoria do Executivo e 
aprovado pelo Legislativo. 
A primeira vez que a Amais 
recebeu suporte financeiro 
do município foi em 2013,
quando foram repas-
sados um total de R$ 
24 mil. Em 2014, 
os recursos liberados to-
talizaram R$ 36 mil.
Fundada em janeiro 
de 2009 por um gru-
po de voluntários, a 
Amais resgata, trata, 
recupera e procura um 
lar adotivo para os ani-
mais abandonados.
Aprovação - O TCESP 

ônibus saiu da garagem 
da empresa nesta manhã. 
O protesto dos funcioná-
rios acontece na frente 
da garagem da empresa.
O Sindicato acionou a 
Prefeitura e a empresa 
para tentar negociar. Os 
funcionários dizem que a 
empresa reduziu o núme-
ro de linhas e modificou 
horários, prejudicando 

O prefeito elogiou a par-
ceria. “Investimento hu-
mano está dentro da alma 
de cada um e temos que 
resolver os problemas das 
pessoas que mais preci-
sam. O que existe no mun-
do é construção civil e 
ampresa está preocupada, 
levanta a auto estima da 
pessoa e a pessoa cresce 
com qualidade de vida.”,
disse o prefeito.
A 1° Escola de Alfabeti-
zação para Trabalhadores 
da Construção Civil está 
instalada no canteiro de 
obra do Parque Princesa 
do Vale, localizado na Rua 
José Guimarães Alves, 
nº 150, bairro Bela Vista 
(próximo  à rotatória da 
estátua do João do Pulo).

(Tribunal de Contas do Es-
tado de São Paulo) julgou 
regular a prestação de con-
tas referente aos repasses 
feito pelo Município de Ca-
çapava à Amais em 2013.
Em seu parecer, o auditor 
Antonio Carlos dos San-
tos escreveu que a fisca-
lização analisou a docu-
mentação e constatou o 
atendimento às formali-
dades legais. “À vista da 
instrução dos autos e das 
conclusões da fiscaliza-
ção, julgo regular a pres-
tação de contas do repasse 
ao terceiro setor”, afirma 
Santos em sua decisão.

motoristas e cobradores.
A Prefeitura informou 
que a ABC diminuiu 15 
linhas sem autorização, 
reduzindo 269 viagens, e 
a atitude pode gerar multa 
de R$ 72 mil a empresa, 
que tem até sábado (25) 
para regularizar a situação.
A ABC Transportes 
ainda não se manifes-
tou sobre a paralisação.

Construtura inaugura 
escola de alfabetização 

de operários em 
Pindamonhangaba

AMAIS vão receber um 
total de R$ 36 mil em 
2015 em Caçapava 

Funcionários da ABC 
Transportes entram 

em greve

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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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA

Curiosidades

Duas vezes por dia, as águas dos oceanos sobem e descem, fenômeno provocado pelo 
Sol e pela Lua. Estes atraem as águas fazendo com que subam quando a atração é 
maior. Por estar mais próximo, nosso satélite tem maior influência do que o Sol, nas 
marés. Se a Lua e o Sol estão do mesmo lado ou ambos em lados opostos, como na 
Lua Nova ou na Lua Cheia, a atração conjugal torna-se maior, provocando marés mais 
altas ou mais baixas que de costume, Quando a Lua entra nos Quartos Minguante ou 
Crescente, o efeito do Sol contrabalança o da Lua e a maré é produzida pela diferença 
entre as duas forças. Todos os dias, a maré alta leva seis horas para chegar ao ponto 
máximo. Faz então uma pausa e retrocedendo para a maré baixa. Como o tempo entre 
as duas marés é de doze horas e vinte e cinco minutos, o horário da maré alta muda de 
um dia para o outro. A maré alta chama-se preamar e a maré baixa chama-se beira mar.

Humor

A loira estava sozinha dentro do ônibus e em certo momento, o ônibus entra numa rua, 
fazendo com que ela fique do lado do Sol e o cobrador, gentilmente, sugere:
- Por a senhora não troca de lugar?
A loira olha dos lados e responde:
- Trocar? Com quem?
***
O rapaz entra na farmácia e pede:
- Eu quero uma cartela de Citrato de Orfenadrina.
- Ah! O senhor quer um Dorflex?
E o rapaz explica:
- Isso mesmo! É que eu nunca me lembro desse nome.
***
A professora diz:
- Artur, a sua redação “O meu cãozinho de estimação” é exatamente igual a da sua 
irmã, você copiou?
- Não professora! É que o cãozinho é o mesmo.
***
Uma loira estava abrindo uma lata de cerveja com um abridor de latas e a morena diz:
- Pra que isso? É só puxar o lacre!
E a loira com cara de sabichona, responde:
- É! Mas isso é pra quem não tem um abridor!

Mensagens

Oferecer um sorriso torna feliz o coração. Enriquece quem o recebe sem empobrecer 
quem o doa. Dura somente um instante,
mas sua lembrança permanece por longo tempo. Ninguém é tão rico a tempo de dis-
pensá-lo, nem tão pobre que não possa doá-lo. O sorriso gera alegria na família, dá 
sustentação no trabalho e é sinal tangível de amizade. Um sorriso dá consolo a quem 
está cansado, renova a coragem nas provações e é remédio na tristeza. E se um dia 
você encontrar quem não lhe ofereça um sorriso, seja generoso e ofereça-lhe o seu. 
Ninguém tem uma necessidade de um sorriso quanto àquele que não sabe dar.
***
Para que você se sinta melhor, pense positivo. Coordene seus pensamentos, tendo em 
mente aquilo que lhe dê qualquer tipo de prazer. Isole palavras e expressões destru-
tivas. Interrompa pensamentos, boicotando as mensagens negativas. Realce seu lado 
positivo, explorando tudo de bom que existe m você. Reoriente-se, vendo a si próprio 
e o mundo que rodeia de maneira diferente. Crie o hábito de se lembrar do melhor que 
existe em você. Lembre-se somente de coisas boas. Faça disso um lema de vida, um 
retrato de si próprio. A mente pode fazer do inferno um céu, mas também do céu um 
inferno. Tudo vai do controle do seu pensamento. A escolha é sua.
***
De uma hora para outra a criatura é tão mal educada que lhe dá vontade de responder 
na mesma altura. Apesar de tudo, aja de maneira diferente. A carranca feroz, o mau 
humor é máscara que esconde tristeza ou revolta a pedir. Não é soltando as palavras 
presas na garganta que irá mudá-la. Em pessoas assim, mexem por dentro as atitudes 
de aceitação, de não revide, olhar calmo, porque fazem pensar no erro e se envergo-
nhar. Mantenha a tranqüilidade e pense positivo. Um sorriso, um gesto, uma palavra, 
fazem milagres. O amor é um jato de água no fogo dos mal educados e odientos.

Pensamentos, provérbios e citações

É fácil ditar regras, difícil é segui-las.
Pense rápido, fale devagar.
Afligir-se antes do tempo é afligir-se duas vezes.
Quem desdenha quer comprar.
A alma tem segredos que o comportamento não revela.
Quem espera sempre alcança.
O despertador é um acidente de percurso do sono.
Quem não tem cão caça com gato.
A distância separa dois olhares, mas nunca dois corações.
Quem ri por último ri melhor.
A passagem d tempo deve ser uma conquista e não uma perda.
Quem semeia ventos, colhe tempestades.
Nunca está só quem anda com nobres pensamentos.
Quem tem boca vai a Roma.
Espere com paciência, mas aja com rapidez.
Quem tem pressa come cru.
Nada como um dia após o outro e uma noite no meio.
A união faz a força.
Só amanhece o dia para quem está despertado.
Agora, Inês é morta.
O perdão não esquece o passado, mas modifica o futuro.
A repetição deixa suas marcas até nas pedras.
Quem mata o tempo injuria a eternidade.
Pouco pensa quem muito fala.
A paciência é amarga, porém seus frutos são doces.
O entendimento é limitado, só as tolices não têm fronteiras.
O tempo é a substância do que sou feito.

A CCR NovaDutra divul-
gou na quinta-feira (23) 
o saldo do feriado pro-
longado de Tiradentes, 
considerado pela conces-
sionária como bastante 
satisfatório. O balanço foi 
positivo, sem registros de 
vítmas fatais. O balanço 
dos acidentes refere-se 
ao período compreendido 
entre zero hora de sexta-
feira (17/4) e a meia-noi-
te de terça-feira (21/4).

De acordo com os dados 
sobre acidentes ocorridos 
nos 402 km da via Dutra, 
foram registrados, du-
rante o feriado, 166 aci-
dentes no eixo Rio-São 
Paulo. O total de víti-
mas foi de 90 feridos.No 
comparativo ao mesmo 
período de operação rea-
lizado no feriado de Tira-
dentes 2014 (cinco dias), 
ocorreram  180 aciden-
tes, que resultaram em 

73 feridos e 1 morte.
Campanha de seguran-
ça viária – A Nova Du-
tra realizou a campanha 
de segurança viária de 
conscientização dos mo-
toristas sobre o uso do 
acostamento. Durante o 
feriado prolongado foram 
distribuídos 50 mil folhe-
tos nas praças de pedágio 
da rodovia e veiculadas di-
cas de segurança na CCR-
FM 107,5 NovaDutra.

NovaDutra comemora 
feriado prolongado de 

Tiradentes sem 
vítimas fatais
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Visando a melhoria no 
atendimento dos usuá-
rios do Centro de Saúde 
de Tremembé, a partir 
do dia 04 de Maio, a Se-
cretaria Municipal de 
Saúde vai implementar 

Motivo da Alteração: de-
vido à alta procura de 
pacientes para marca-
ção de consultas, o Cen-
tro de Saúde não está 

alterações no sistema de 
Marcação de Consultas.
Fique atento às mudanças:
 As consultas serão agen-
dadas nos cinco primeiros 
dias úteis de cada mês, 
realizados das 07:00 as 

comportando conforta-
velmente a quantidade 
de pessoas aglomeradas 
nos dias de agendamen-
tos. Preocupados com 

16:00 horas, desde que, 
com vagas disponíveis.
O paciente poderá somen-
te agendar consultas para 
as especialidades dispo-
níveis para cada dia útil, 
conforme tabela abaixo:

a humanização, aco-
lhimento e com o bem 
estar do munícipe tre-
membeense, estaremos 
testando esse novo sistema.

Centro de Saúde de Tremembé 
promove mudanças na
marcação de consultas

Os skatistas do Litoral 
Norte e de outras regiões 
do Estado de São Paulo 
podem participar do Cara-
guatá Skate Contest – Ani-
versário da Cidade – nes-
te domingo (26/4/2015), 
a partir das 9h, 
na Praça Ton Fer-
reira, no Centro.  
As inscrições são gratui-
tas e podem ser feitas no 

A segunda edição da Su-
per Copa Vale de Bici-
cross será neste final de 
semana (25 e 26/5/2015), 
na Pista de Bicicross Ton 
Ferreira, na Avenida da 
Praia, no Indaiá. Esta será 
a primeira de cinco eta-
pas da temporada 2015.
No sábado (25), haverá 
treinos livres no período 
da tarde, das 13h às 17h. 
No domingo (26), os trei-
nos oficiais serão das 8h 
às 11h, divididos por ca-
tegoria. As competições 
serão das 11h30 às 15h.
Todo atleta deverá usar o 
capacete, enquanto estiver 
no aquecimento e na com-
petição, se, no aquecimen-
to, estiver sem capacete 
será desclassificado da pro-
va. Se persistir sem o equi-
pamento de segurança será 
suspenso de provas futuras.
A realização do evento 

local da competição.  Cer-
ca de 100 skatistas são 
esperados para o torneio.
Os atletas disputam nas 
categorias Amador (Li-
vre), Iniciante (14 a 16 
anos), Mirim (Até 14 
Anos) e Feminino Livre.   
O evento será narrado por 
Eduardo Moraes do blog 
Vida de Skatista Amador. 
Os irmãos Binho e Cid 

é da EMX Promoção e 
Eventos em parceria com 
o Governo Municipal por 
meio da secretaria de Es-
portes. A supervisão fica a 
cargo da Associação Pau-
lista de Bicicross (APB-
MX), Federação Paulista 
de Ciclismo, Liga de Des-
portos de Rendimento e de 
Base, da Capital Vale do 
Paraiba e Litoral (Lider).
Categorias - Expert “Aro 
20” (até 6 anos; 7 e 8 anos; 
9 e 10 anos; 11 e 12 anos; 
13 e 14 anos; 15 e16 anos; 
17 e 29 anos); Men (40 
anos ou mais); Feminino 
“Aro 20 “ (até 11 anos; 
12 a 14 anos); Cruiser 
“Aro 24 “ (19 a 29 anos; 
30 a 39 anos; 40 anos ou 
mais); Mtb Open  “Aro 26 
“; Championships; Open 
Masculino; Open Femi-
nino (15 anos ou mais);e  
Elite Master. As catego-

Sakamoto farão a arbi-
tragem do campeonato.
O Caraguatá Skate Con-
test – Aniversário da Ci-
dade é uma realização 
do Governo Municipal, 
por meio da secretaria 
de Esportes e conta com 
o apoio da Kphoto Ska-
teshop, Marca Burning, 
Company Surf Skate 
Shopping e Sport Life.

rias extraoficiais são a 
Pré-Bike e a Especial.
Na categoria Open Mas-
culino, o valor da ins-
crição é R$ 100,00; na 
Elite Master, R$60,00; 
Expert, Feminino e Crui-
ser, R$30,00. As catego-
rias Pré-Bike e Especial 
estão isentos de pagamen-
tos. Estes valores vigoram 
até dia 24/4/2015, após 
essa data, os valores so-
frerão 50% de acréscimo.
As inscrições para as pro-
vas serão efetuadas somen-
te pelo e-mail emx@emxe-
ventos.com.br ou pelo 
telefone (12) 4141-2973.
Premiação – Serão entre-
gues troféus para o 1º ao 
8º lugares, em todas as 
etapas. A premiação para 
os campeões do ranking 
final será de um Tablet e 
camisa de campeão per-
sonalizada (PENKS).

Caraguatatuba Skate 
Contest

Super Copa Vale de 
Bicicross em 

Caraguataruba 

AVISO DE LICITAÇÃO

A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de licitação na modalidade 
Pregão N°031/2015 - Edital Nº039/2015 – Proc. Adm. N°128/2015. Objeto: Re-
gistro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Material de Construção I. 
Data da realização: 11/05/2015 às 14:30 hs. início do credenciamento. Local da 
realização: Prefeitura Municipal, Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz 
do Paraitinga/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou 
retirado gratuitamente no site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO

A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de licitação na modalidade 
Pregão N°033/2015 - Edital Nº041/2015 – Proc. Adm. N°125/2015. Objeto: Regis-
tro de preços para aquisição de Material Esportivo. Data da realização: 11/05/2015 
às 09:30 hs. início do credenciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, 
Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. Edital na ínte-
gra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: 
www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA

DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

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

Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Av. Sebastião de Melo Mendes 511 – Bairro Santa Terezinha 
São Bento do Sapucaí – SP - CEP 12490-000 

Fone (12) 3971 – 6110 
E-mail: educacao@saobentodosapucai.sp.gov.br 

www.saobentodosapucai.sp.gov.br
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Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, reuniram-se 

os membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, 

em uma das salas da E.M.E.F. Coronel Ribeiro da Luz por convocação do 

Presidente Marcus Vinícius Penna Freire. A Secretária de Educação, Lidiane 

da Silva César Gonçalves, iniciou a reunião apresentando os valores aplicados 

dos recursos do FUNDEB no 1º Trimestre de 2.015. O Sr. José Maércio Prado 

Júnior, Contador municipal, apresentou a aplicação dos recursos que foi de 

27,63% dos recursos próprios num total de 1.287.002,30 (Um milhão, duzentos 

e oitenta e sete mil e dois reais e trinta centavos), ultrapassando o percentual 

mínimo de 25%. Chegamos a 74,87% dos recursos recebidos do FUNDEB no 

1º trimestre, sendo 53,70% aplicados com profissionais do magistério 

(Fundamental e Infantil) e 21,18% aplicados na manutenção e desenvolvimento 

do ensino. Em atendimento à solicitação do Tribunal de contas do Estado, 

todas as planilhas de extratos bancário das contas vinculadas da Educação, 

bem como, as folhas de pagamento dos profissionais da Educação do 1º 

trimestre de 2015, foram analisadas e vistadas pelos membros do conselho 

que, de comum acordo, deram parecer favorável às planilhas e documentos 

apresentados. Nada mais a tratar, encerro a presente ata que após lida e 

aprovada será assinada por todos os presentes.  

São Bento do Sapucaí, 23 de abril de 2015. 
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PARECER  FUNDEB  

 

1º TRIMESTRE DE 2015 

 

O Conselho de Acompanhamento Social do FUNDEB de São bento do 

Sapucaí, analisando a documentação apresentada, entende que, sob o 

aspecto formal, foram atendidos os requisitos exigidos, opinando pela sua 

REGULARIDADE. 
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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

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Esporte e Lazer, entregou 
a revitalização da Qua-
dra Poliesportiva do Par-
que Senhor do Bonfim.
A quadra recebeu refor-
mas nos banheiros, na 
parte hidráulica e elétrica, 
pintura geral, iluminação 
noturna, grades e alam-
brados novos, além de 
toda a preparação estru-
tural de uma quadra po-
liesportiva. O investimen-
to foi de R$ 132.201,72.
A reforma faz parte de 
um pacote quadras que 

serão revitalizadas nos 
bairros. A definição dos 
locais está sendo estu-
dada em conjunto pela 
Secretaria de Esporte e 
Lazer, Secretaria de 
Obras e empreiteira que 
vai executar as obras.
O investimento vem de 
uma empresa, que foi be-
neficiada com a doação de 
área para sua instalação no 
município. Em contrapar-
tida, a empresa vai investir 
R$ 1,8 milhão nas reformas 
das praças esportivas, sem 
custos aos cofres públicos.
Já foram entregues as 

quadras da Vila Marli, 
Quiririm, CTI, Baronesa, 
Jardim das Nações, Eme-
cal e Monte Belo. Ou-
tras três estão em obras: 
Vila Aparecida, Parque 
São Luís e Gurilândia.
O local ainda irá receber 
projetos sociais como: Vida 
Ativa, Ritmo Livre, Escola 
da Bola, Ginástica Rítmi-
ca e Handebol Educação.
A quadra fica na rua Ita-
pagipe, s/n, no bairro 
Bonfim. Mais informa-
ções sobre as atividades 
podem ser obtidas pelo 
telefone: (12) 3624-8740.

Prefeitura de Taubaté entrega reforma 
da Quadra Poliesportiva do Bonfim


