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A GAzetA dos Municípios

Engenheiros e geólogos do 
DER analisam as erosões 

geradas na pista, na entrada 
da cidade de Paraibuna

Técnicos do Departamen-
to de Estradas de Roda-
gem (DER) estiveram em 
Paraibuna, na manhã desta 
sexta-feira (20), para fazer 
uma vistoria na passarela 
e em parte da pista, que 
cederam na Av. Antonio 
Feliciano da Silva, entre 
o Bairro Bela Vista e a 
Vila Camargo. A equipe 
formada por engenheiros 

e geólogos também detec-
taram um aprofundamen-
to na calçada, próxima à 
entrada da Vila Camargo, 
que precisará ser corrigi-
do, entre outras melho-
rias a serem executadas 
na região. Os técnicos do 
DER elaborarão um rela-
tório para desenvolver o 
projeto de reconstrução da 
pista e da passarela, como 

explica o diretor regional 
da empresa, engenheiro 
Antonio Moreira Júnior. 
“Nosso objetivo é acele-
rar essa avaliação da área 
para iniciarmos o mais 
rápido possível as obras 
para o restabelecimento 
da via”, ressalta. O Go-
verno Municipal orienta 
que os usuários de veícu-
los leves utilizem o km 34 
da Rodovia dos Tamoios, 
para entrar ou sair de Pa-
raibuna, enquanto os mo-
toristas que transitam em 
ônibus e caminhões aces-
sem o km 35, próximo ao 
Bairro Caracol, para se di-
rigirem ao centro da cida-
de ou bairros adjacentes. 
Para mais informações, 
entre em contato com o 
DER – Sede Regional do 
Vale do Paraíba, pelo te-
lefone: (12) 3633-3811.

Prefeitura de Pinda
realiza formatura dos 
cursos nos bairros

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou, em 
2014, o Programa Nosso 
Bairro, no qual uma tenda 
ficava instalada por cinco 
semanas em cada região 
da cidade, oferecendo ati-
vidades de lazer e oficinas. 
Estendendo a abrangência, 
foram realizadas, também, 
as oficinas nos bairros, 
que funcionaram como 
um Programa Nosso Bair-
ro descentralizado. Com a 

realização de seis meses, 
as oficinas nos bairros têm 
o caráter semiprofissiona-
lizante, com o mesmo ob-
jetivo do Programa Nosso 
Bairro, que é levar opções 
para a comunidade desen-
volver seu próprio negó-
cio e obter renda. Nesta 
semana, terão início as 
formaturas das oficinas 
descentralizadas, inician-
do pelo Pasin. No bairro, 
foram realizados os cursos 

de beleza – cabeleireiro 
e manicure. A formatura 
será realizada no Centro 
Comunitário do Pasin, às 
15 horas, com desfile das 
alunas e entrega de certifi-
cados. Nos dias 4 e 11 de 
março haverá a formatura 
de mais alunos. As ofici-
nas são uma realização 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Governo e 
Departamento de Turismo.

Esporte Social com
inscrições abertas em 

Redenção da Serra

Profissionais de Educação 
Física realizam orientações 

à população de Pinda

A Administração Mu-
nicipal abre inscrições 
para o Projeto Esporte 
Social nas modalidades: 
Capoeira, Natação 
e futebol de campo.

A caminhada, de acordo 
com alguns especialistas, 
é o esporte mais praticado 
no mundo. Nas manhãs ou 
durante o período noturno, 
principalmente no verão, 
a população sai às ruas 
ou parques para fazer este 
exercício. A Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Ju-
ventude, Esportes e Lazer, 
disponibiliza professores 
para fazer orientações e 
avaliações. O programa 
“Esporte é Saúde, Cami-
nhada é Vida” teve início 
em 2014 e tem realizado 
auxílio à pessoas de todas 
as idades. Professores da 
Secretaria de Juventude, 

Mais informações no 
Paço Municipal locali-
zado na Avenida XV de 
Novembro, 829 Centro ou 
12 3676 1600.
Vale ressaltar que a Ad-

Esportes e Lazer ficam em 
locais estratégicos, onde há 
maior circulação de prati-
cantes desta atividade, ofe-
recendo dicas importantes.
Nesta semana inteira, a 
equipe estará em frente ao 
Centro Esportivo José Ely 
Miranda, “Zito”, em Mo-
reira César, e na Estação 
Saúde instalada nas proxi-
midades do bairro Lessa, 
também no mesmo horário.
Este programa tem como 
intuito orientar as pes-
soas que querem ou já
praticam a caminhada 
como atividade física re-
gularmente melhorar o 
condicionamento físi-
co e a qualidade de vida.

ministração Munici-
pal visa com este pro-
jeto proporcionar aos 
munícipes uma melhor 
qualidade de vida e saúde.
Venha participar!!!

Este programa consis-
te na avaliação física por 
meio de análise do índice 
de massa corporal (IMC) 
onde são avaliados o peso 
e a altura do praticante e 
após cálculos, é entregue 
ao mesmo o peso e o índi-
ce de massa corporal ide-
al. Além disso, é feita uma 
orientação de exercícios 
de alongamentos que au-
xiliam os munícipes antes 
e após as caminhadas. Um 
folder com orientações 
nutricionais também é 
entregue para que as pes-
soas possam melhorar a 
qualidade da alimentação 
diária e obter os resultados 
desejados e necessários.
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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

PAT de Caraguá atualiza
vagas de emprego

Veja as vagas desta sema-
na do Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador de 
Caraguá (PAT). O interes-
sado deve apresentar os 
documentos pessoais (RG, 
CPF, CTPS e PIS). Aca-
bador de mármore e gra-
nito, Ajudante de calcetei-
ro, Ajudante de cozinha, 
Assistente administrati-
vo, Atendente de balcão, 
Auxiliar administrativo, 
Auxiliar de enfermagem, 
Auxiliar de mecânico de 
autos, Auxiliar de pessoal, 
Auxiliar mecânico de ar 

condicionado, Açouguei-
ro, Balconista de lancho-
nete, Barman, Calceteiro, 
Carpinteiro auxiliar, Co-
peiro de hotel, Corretor 
de imóveis, Cozinheiro de 
restaurante, Empregado 
doméstico arrumador, Em-
pregado doméstico diaris-
ta, Encarregado de frios, 
Enfermeiro, Garçom, 
Gerente administrativo, 
Gerente comercial, Mari-
nheiro, Mecânico de ma-
nutenção de máquinas de 
construção civil, Mestre de 
obras, Motoboy, Oficial de 

serviços gerais, Promotor 
de vendas, Recepcionis-
ta de hotel, Recepcionista 
em geral, Representante 
comercial autônomo, Tec-
nólogo em automação, 
Técnico de documentação, 
Técnico de enfermagem, 
Técnico de projeto (ele-
trotécnico), Técnico de 
refrigeração (instalação), 
Técnico em patologia clí-
nica, Técnico mecânico 
(motores), Vendedor de 
comércio varejista e Ven-
dedor pracista. As vagas 
possuem perfis específicos 
com relação à experiência, 
escolaridade, entre outros, 
podendo sofrer variações e 
não estarem mais disponí-
veis se atingirem o limite 
máximo de encaminha-
mentos, ou ainda, em caso 
de encerramento pelos 
empregadores que as dis-
ponibilizaram. O PAT está 
localizado na Rua Tauba-
té, 520, bairro Sumaré. O 
telefone é (12) 3882-5211.
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SSP, Exército e Febraban 
se unem contra

explosões a
caixas eletrônicos

Empresas serão obrigadas 
a ter escolta para evitar ex-
travio de dinamite; Febra-
ban compartilhará dados 
e ampliará mecanismos 
de prevenção. O secretá-
rio da Segurança Pública, 
Alexandre de Moraes, ob-
teve do Exército Brasilei-
ro (EB) o compromisso de 
que todas as empresas que 
trabalhem com explosivos 
dentro do Estado de São 
Paulo sejam obrigadas a 
ter escolta particular du-
rante o transporte de ba-
nanas de dinamite e outros 
materiais usados em deto-
nações. A determinação do 
Exército entra em vigor no 
dia 1º de março e consta da 
Diretriz NR 1/2015, expe-
dida pelo Comando da 2ª 
Região Militar na última 
quinta-feira (19 de feve-
reiro) após solicitação do 
secretário da Segurança. 
A imposição do uso de es-
colta, que tem por objeti-
vo impedir o furto e roubo 
de explosivos usados por 
quadrilhas que explodem 
caixas eletrônicos, faz par-
te de uma série de ações 
adotadas para reduzir esta 
modalidade de crime. As 
medidas foram divulgadas 
no final da manhã desta 
sexta-feira (20 de feverei-
ro) após reunião do secre-
tário Alexandre de Mora-
es com representantes do 
Exército, da Federação 
Brasileira de Bancos (Fe-
braban) e dos comandos 
das polícias Civil e Militar. 
Além da escolta ao trans-
porte de explosivos, duas 
outras medidas importan-
tes ficaram definidas. A 
Febraban decidiu que re-
passará às polícias os lo-
cais de caixas eletrônicos, 
para que eles sejam mape-
ados e georreferenciados, 
de modo a facilitar o traba-
lho de inteligência policial 
e o mapeamento de rotas 
de fugas em casos de ex-
plosões. Este trabalho de 
mapeamento será concluí-
do até terça-feira, quando 
os locais dos caixas passa-
rão a constar dos sistemas 
de georeferenciamento das 

polícias, em especial do 
Departamento Estadual de 
Investigações Criminais 
(Deic) e do Centro de In-
teligência da PM (CIPM). 
Este intercâmbio de infor-
mações também permitirá 
que as imagens das cen-
trais de monitoramento 
de cada banco e agência 
sejam enviadas em tempo 
real para o Detecta – sis-
tema inteligente de mo-
nitoramento de crimes 
do Estado de São Paulo. 
Obstáculos e força-tarefa
Durante a reunião, a Fe-
braban tse comprometeu 
a instalar em 100% dos 
caixas eletrônicos meca-
nismos que previnam os 
furtos – como emissores 
de fumaça e dispensado-
res de tintas para man-
char e inutilizar as notas 
obtidas pelos criminosos.
Estes mecanismos – cha-
mados tecnicamente de 
“ofendículos” – também 
incluem a adoção de pla-
cas especiais que dificul-
tam o arrombamento e a 
afixação de explosivos pe-
los criminosos. Estas me-
didas serão acompanhadas 
dos trabalhos de investiga-
ção e prevenção das polí-
cias, que já resultaram na 
prisão de 173 criminosos 
no ano passado. “Monta-
mos uma força tarefa entre 
as polícias Civil e Militar 
e especialistas do Exérci-
to para fiscalizarmos de 
maneira conjunta as pe-
dreiras”, explicou o secre-
tário. “A equipe também 
irá analisar e investigar a 
origem dos explosivos e 
seu tráfego.” O objetivo 
é combater os criminosos 
em “duas vertentes”. “A 
escolta em todo o trans-
porte, para evitar os rou-
bos, e a fiscalização nas 
pedreiras, para evitar os 
desvios dos explosivos”. 
Segundo o secretário, o 
Exército e a Febraban vão 
se reunir mensalmente 
com a SSP e as polícias 
para acompanhar as medi-
das e planejar operações. 
Legislação mais efetiva
Além das medidas, o se-

cretário Alexandre de 
Moraes anunciou que 
vai se reunir, na próxima 
quarta-feira (25/2), com 
o presidente da Câmara 
dos Deputados, Eduardo 
Cunha, para entregar um 
projeto de lei que prevê 
aumento de pena em ca-
sos de furtos envolvendo 
explosivos. “Um crime 
dessa natureza não pode 
ser tratado como furto co-
mum, pois coloca em ris-
co a vida de outras pesso-
as”, destacou o secretário.
No mesmo dia, Moraes 
terá uma audiência com o 
ministro da Justiça, José 
Eduardo Cardozo, para pe-
dir uma alteração na legis-
lação federal com o objeti-
vo de proibir a fabricação 
de emulsões encartucha-
das – as populares bananas 
de dinamite. A ideia é que 
elas sejam substituídas por 
explosivos modernos já 
existentes no mercado que 
são de difícil manipulação 
para fins criminosos. Mo-
raes também irá solicitar 
ao ministro apoio para que 
o Banco Central altere a 
normativa sobre destrui-
ção de notas, de forma a 
permitir que a restituição 
dos valores possa ser fei-
to quando mais de 51% 
da cédula esteja compro-
metida. Com esta mudan-
ça, os bancos teriam mais 
facilidade de adotar me-
canismos de destruição 
das células nos casos de 
tentativa de explosão por 
bandidos. Força policial
O delegado geral da Po-
lícia Civil, Youssef Abou 
Chahin, informou que o 
Deic concentrará as inves-
tigações sobre as quadri-
lhas que atuam nesse tipo 
de crime, em especial na 
Capital e Grande São Pau-
lo. A Polícia Civil também 
deverá alterar as normas 
para produtos controlados 
para fixar quem serão os 
responsáveis pela guarda 
dos materiais e pela deto-
nação da carga em cada 
empresa que utilize explo-
sivos. O comandante geral 
da PM, coronel Ricardo 
Gambaroni, ressaltou já 
foi reforçado o policia-
mento nas áreas considera-
das de risco e com o maior 
número de ocorrências, 
em especial durante a noi-
te e madrugada. Para isso, 
serão utilizadas as Ron-
das Ostensivas Tobias de 
Aguiar (Rota) e as For-
ças Táticas dos batalhões.

Aviso de Licitação
2º Batalhão de Engenharia 

de Combate
UASG: 160477 – 2º 
Batalhão de Enge-
nharia de Combate
Pregão Eletrô-
nico nº 03/2015

Objeto: Aquisição de 
Equipamentos e Ma-
teriais Permanentes.
Data Sessão 
Pública: 05 de março 

2015 - 09: 30 (nove e 
trinta horas - ho-
rário de Brasília).
Retirada do Edital 
www.comprasnet.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO Nº 001/2015 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras e serviços de 

engenharia, com fornecimento de material e mão de obra, para implantação de Centro de 

Convivência do Idoso, objetivando a execução do Processo SEDS Nº 2219/2012, celebrado 

entre o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, 

e o Município de São Bento do Sapucaí, e condições estabelecidas no instrumento 

convocatório. 

Entrega dos envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta de preços: até 

as 08h30min (oito horas e trinta minutos) do dia 16 de Março de 2015.  

Data de abertura do Envelope nº 1 - Documentação: Dia 16 de Março de 2015 às 09h00, em 

sessão pública, seguindo-se, após a abertura do Envelope nº 2 - Proposta, desde que ocorra 

desistência expressa de interposição de recursos, de acordo com o Art. 43, Inciso III, da Lei 

nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

São Bento do Sapucaí, 25 de Fevereiro de 2015 

 

 

Ildefonso Mendes Neto 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

Metalúrgicos da
General Motors aprovam 

continuidade da greve

A greve dos metalúrgicos 
da General Motors de São 
José dos Campos conti-
nua, nesta segunda-fei-
ra, dia 23. A paralisação 
começou na sexta-feira, 
20, em protesto contra os 
planos da montadora em 
demitir cerca de 800 fun-
cionários na planta local. 
Na assembleia de hoje, 
representantes de diversos 
sindicatos levaram apoio 
à greve. Durante a para-
lisação, os trabalhadores 
permanecem dentro da 
fábrica, mas sem produ-
zir um carro sequer. Com 
isso, deixam de ser produ-
zidos 300 veículos por dia. 
A GM possui 5.200 traba-
lhadores na fábrica de São 
José dos Campos e produz 
os veículos S10 e Trail-
blazer, além de motores, 
transmissões e CKD. O 
Sindicato dos Metalúrgi-
cos de São José dos Cam-
pos, filiado à CSP-Conlu-
tas,  e a GM reúnem-se, 
nesta terça-feira, dia 24,  

no Tribunal Regional do 
Trabalho – 15ª Região 
(TRT), em Campinas, para 
uma audiência de conci-
liação, às 15h30. Depois 
de romper com o processo 
de negociação com o Sin-
dicato, a empresa ajuizou 
dissídio coletivo no TRT. 
Junto com o Sindicato, 
uma comissão de trabalha-
dores acompanhará a audi-
ência. Na última reunião, a 
GM propôs a abertura de 
um novo lay-off por dois 
meses para 798 trabalha-
dores. Após esse período, 
todos seriam demitidos. 
Com a greve, a montadora 
fica legalmente impedida 
de realizar demissões. O 
Sindicato concorda com 
a realização do lay-off, 
desde que haja garantia 
de estabilidade para todos 
os trabalhadores, ou seja, 
desde que não ocorra ne-
nhuma demissão. Como a 
GM se recusa a conceder a 
estabilidade, chegou-se ao 
impasse. “Não há qualquer 

hipótese de aceitarmos de-
missões na fábrica. Desde 
sexta-feira, o Sindicato se 
colocou à disposição da 
empresa para dar conti-
nuidade às negociações, 
mas até agora a GM não 
se manifestou. A única sa-
ída para garantir o empre-
go desses trabalhadores é 
continuarmos com a gre-
ve”, afirma o presidente 
do Sindicato, Antônio Fer-
reira de Barros, o Macapá. 
Em apoio à paralisação, 
estiveram presentes na 
assembleia representantes 
de diversos sindicatos e 
entidades, como Metro-
viários de São Paulo, Pe-
troleiros do Rio de Janei-
ro, Metalúrgicos de Ouro 
Preto, Divinópolis e São 
João Del Rey, Químicos 
e Correios de São José 
dos Campos, Correios de 
Santa Catarina, Federação 
Nacional dos Petroleiros, 
além de estudantes da USP 
e Anel (Assembleia Nacio-
nal dos Estudantes Livre).

Finais da Copa Guga acontecem 
nesta semana em Pinda

Está chegando ao fim mais 
uma edição da Copa Guga 
de Futsal. O campeonato é 
organizado pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Ju-
ventude, Esportes e Lazer 
e conta com o apoio da 
Liga Pindamonhangaben-
se de Futebol de Salão. 
Na noite de sexta-feira 
(20) teve início as semi-
finais da categoria Sub 
14 e nesta quinta-feira 
(26) acontecem as finais.

A Copa Guga de Futsal é 
realizada no ginásio do 
Centro Esportivo José 
Ely Miranda, “Zito”, em 
Moreira César, e reuniu 
centenas de atletas das 
categorias Sub 14, Sênior 
35 e adulto. Na catego-
ria adulto foram forma-
dos oito grupos, sendo 
a categoria com o maior 
número de participação.
Na noite desta terça-feira 
(24) tem a segunda partida 
da semifinal da categoria 

Sênior 35 entre Vila Rica 
e Ramos, às 19 horas, na 
sequência acontecem as 
partidas das quartas de 
final, às 20 horas Santa 
Cruz enfrenta Bronks 87, 
e às 21 horas ADC Novelis 
pega o União Esperança.
O primeiro confronto das 
finais da Copa Guga será 
da categoria Sub 14, às 19 
horas, às 20 horas quem vai 
entrar em quadra são os re-
presentantes da Sênior 35 
e às 21 horas os adultos.
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Prefeitura de Tremembé
fará inauguração de
melhorias no Horto e

Praça de Exercício do Idoso

A Prefeitura de Tremem-
bé através da Secretária 
de Turismo, Cultura e Es-
portes realizará neste sá-
bado (28) a inauguração 
da revitalização do Horto 
Municipal Duílio Iori e 
da nova Praça de Exercí-
cio do Idoso. A cerimônia 
começa a partir das 9 ho-
ras com o Descerramento 
de Placa Inaugural e se-
gue durante toda a manhã 
com aulas de ginástica e 
zumba. Para as crianças 
haverá distribuição de 
pipoca e algodão doce.
O Horto Municipal foi 
revitalizado por comple-
to e várias melhorias fo-
ram realizadas, entre elas 
estão: Instalação de uma 
nova ponte, aumento da 

pista de caminhada e co-
oper, instalação de novos 
quiosques, novos pontos 
de iluminação, novos brin-
quedos do playground, 
pintura e limpeza, jardi-
nagem com plantação de 
flores, espaço para práti-
ca de slackline (caminhar 
sobre cordas ou fitas).
Já a Praça de Exercício 
do Idoso que chegou ao 
município graças ao em-
penho da Secretaria de 
Ação Social está pronta 
e composta de estações 
com placas auto expli-
cativas para a realização 
segura dos exercícios 
de prevenção. São elas:
– Estação Barras Paralelas 
– facilita a marca e melho-
ra o equilíbrio; – Estação 

Senta-Levanta – para o 
fortalecimento de mem-
bros inferiores e facili-
tação de deslocamentos;
– Estação Rampa-Es-
cada – aumenta a inde-
pendência para ativi-
dades de vida diária e 
facilita o deslocamento;
– Estação Ergometria – que 
melhora/mantém a flexibi-
lidade e o movimento das 
articulações das pernas;
– Estação Placa Giratória – 
que melhora/mantém a fle-
xibilidade e o movimento 
do punho e do antebraço;
– Estação Escada para De-
dos – que melhora/man-
tém a mobilidade dos om-
bros e a extensão do braço.
Aguardamos a pre-
sença de todos!

Fogo atinge galpão com 
produtos químicos em 

Lorena

Balança comercial  acumula 
déficit  de US$ 1,78 bilhão

em fevereiro

O país importou US$ 
1,779 bilhão a mais do 
que exportou nas três pri-
meiras semanas de feve-
reiro. O valor foi divul-
gado pelo Ministério do 
Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior. 
Somente na segunda e 
na terceira semanas do 
mês, o país comprou US$ 
1,754 bilhão a mais do que 
vendeu para o exterior.
A estatística da segunda 
semana de fevereiro ain-
da não tinha sido divulga-
da por causa do carnaval. 
Com o desempenho nas 
últimas duas semanas, 
a balança comercial – di-
ferença entre exportações 

e importações – acumu-
la déficit de US$ 4,953 
bilhões. Apesar de con-
tinuar no vermelho,
 o saldo é 26,7% menor 
que o resultado negativo 
de US$ 6,755 bilhões re-
gistrado em 2014 até a ter-
ceira semana de fevereiro.
O déficit da balança comer-
cial em 2015 está menor 
porque as importações es-
tão caindo mais que as ex-
portações. No acumulado 
do ano, as importações so-
mam US$ 27,665 bilhões, 
com queda de 10,1% pela 
média diária. As exporta-
ções totalizam US$ 22,712 
bilhões, retração de 8,1% 
também pela média diária.

Um incêndio atingiu um 
galpão com produtos quí-
micos na tarde de segun-
da-feira (23) no bairro 
Ponte Nova, em Lorena. 
O fogo começou por volta 
de 16h e foi controlado pe-
los Bombeiros por volta de 
1h desta terça-feira (24).
Equipes dos Bombei-
ros de Cruzeiro, Guara-
tinguetá e São José dos 
Campos foram chamados 
para auxiliar no trabalho. 
No ínicio da manhã desta 
terça, 15 bombeiros faziam 
o trabalho de rescaldo.
O galpão fica próximo de 
uma empresa de explosivos 
e do campus da Universi-
dade de São Paulo (USP).
Ninguém se fe-
riu com o incêndio.

A queda das exportações 
afeta todas as categorias 
de mercadorias. Os produ-
tos básicos acumulam re-
tração de 19,4% em feve-
reiro na comparação com 
o mesmo mês do ano pas-
sado. A queda foi puxada 
por soja em grão, minério 
de ferro e carne bovina e 
suína. As vendas de semi-
manufaturados têm recuo 
de 1,3%, por causa princi-
palmente de açúcar bruto, 
semimanufaturados de 
ferro e de aço e ferro-li-
ga. As exportações de 
manufaturados caíram 
8,1%, com destaque para 
polímeros plásticos, má-
quinas de terraplanagem, 
motores e geradores.
Em relação às importações, 
as maiores reduções nas 
três primeiras semanas 
do mês em relação a fe-
vereiro do ano passado 
ocorrem com produtos 
farmacêuticos (-24,8%), 
borracha para 
obras (-18,4%), 
veículos automóveis e 
partes (-16,9%) e ins-
trumentos de ótica e 
de precisão (-16,6%).

Prefeitura de Taubaté 
inicia alterações no 

atendimento da 
Rodoviária Nova

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Serviços Públicos, iniciou 
nesta terça-feira os prepa-
rativos do estacionamento 
do Terminal Rodoviário 
para receber os serviços 
prestados pela administra-
ção da Rodoviária Nova.
A equipe da Secretaria está 
trabalhando na execução 
da estrutura para receber 
os guichês de vendas de 
passagens das empresas de 
ônibus e os comerciantes 
que vendem produtos ali-
mentícios, como lanches, 
refrigerantes, salgados, 
etc. A previsão é de que 
até o final desta semana os 
serviços sejam transferi-
dos para o estacionamento.
Desde que a Defesa Civil 

orientou que grande parte 
do Terminal fosse interdi-
tado, a Prefeitura trabalha 
para que os serviços sejam 
deslocados e o impacto aos 
usuários seja minimiza-
do. Por hora, somente es-
tão liberados o acesso aos 
banheiros, aos guichês de 
compra de passagens e às 
plataformas de embarque.
Trânsito - Algumas alte-
rações viárias também fo-
ram realizadas no entorno 
da Rodoviária Nova, pro-
visóriamente até a conclu-
são dos reparos no prédio.
A Rua Benedito da Sil-
veira Moraes, trecho de 
acesso exclusivo à rodo-
viária, será interditado, 
e o restante da via terá o 
fluxo de veículos senti-

do invertido para a Av. 
Santa Luiza de Marilac.
Os ônibus intermunici-
pais que estão vindo de 
São Paulo devem aces-
sar o km 107 da Rodovia 
Presidente Dutra, seguir 
pela Av. Dom Pedro I até 
o túnel do bairro Cháca-
ra Silvestre, e a Av. dos 
Bandeirantes para chegar 
até a Rodoviária Nova.
Os pontos de embarque e 
desembarque de ônibus, 
táxi e mototáxi serão deslo-
cados para a frente do esta-
cionamento da rodoviária, 
que fica ao lado do prédio.
As vias estarão devidamen-
te sinalizadas para orientar 
os motoristas e, quando 
necessário, agentes de 
trânsito estarão no local.

Continuam serviços de
manutenção nas estradas

rurais Caçapava

Recuperação de galeria de 
águas pluviais perto do Mercado 

Municipal de Caçapava

Toda a extensão da estra-
da municipal Tenente José A galeria de águas plu-

Couto, na região do Bairro 
Boa Vista, em Caçapava, viais da avenida Doutor 

recebeu serviços de limpe-
za e nivelamento. Os traba-
lhos de manutenção foram 
realizados na segunda-fei-
ra, 23, por uma das equi-
pes da secretaria de obras 
e serviços municipais.
O Município de Caçapava 
é responsável pela manu-
tenção de cerca de 500 km 
de estradas rurais. As me-
lhorias facilitam o acesso 
dos moradores e o escoa-
mento da produção rural.

Pereira de Mattos, pró-
xima ao Mercado Mu-
nicipal, começou a ser 
recuperada por uma das 
equipes da secretaria de 
obras e serviços munici-
pais na segunda-feira, 23.
Depois de concluídos os 
serviços dos funcionários 
municipais, trabalhadores 
da Sabesp (Saneamen-
to Básico do Estado de 
São Paulo) vão recupe-
rar a rede de esgoto local.


