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A Sabesp confirmou em 
ofício à Prefeitura que 
iniciará os testes de ope-
ração das elevatórias 
da rede coletora de esgo-
to da Estufa II neste mês 
de julho. Segundo a com-
panhia, os trabalhos ini-
ciais também envolverão 
a comunicação de dados 
do sistema de automa-
ção, limpeza das redes, 
filmagens das tubulações 
para a identificação de li-
gações irregulares e pro-
vidências junto aos usu-

A Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba ganhou 
na última terça-feira (23) 
um escritório regional da 
Defesa Civil.  O Escritório 
servirá de base para as re-
lações com os municípios 
durante ações relacionadas 
à Defesa Civil na Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte, e 
visa estabelecer a ligação 

No próximo domin-
go, acontece em Pinda 
a 3ª Etapa da Seletiva 
Regional de Ginástica 
Rítmica dos Jogos Escola-
res do Estado de São Pau-
lo. A competição será no 
Ginásio de Esportes Alto 
Tabau, a partir das 10h. O 
evento deve reunir 68 atle-
tas, entre 12 e 17 anos de 
idade, divididos nas cate-
gorias Mirim e Infantil. Se-

ários para adequação dos 
casos constatados. Ainda 
de acordo com a respos-
ta da Sabesp à prefeitura, 
a liberação do sistema e 
a comunicação à popu-
lação ocorrerá de forma 
gradativa, após passado 
o período inicial de teste, 
limpeza e adequação. A 
rede de esgoto do bairro é 
uma reivindicação antiga 
da população e uma das 
prioridades de cobrança da 
prefeitura junto à empresa. 
Desde 2013, a prefeitura 

com a Coordenadoria Es-
tadual de Defesa Civil na 
Capital. O evento contou 
com a presença do secretá-
rio Chefe da Casa Militar 
e Coordenador Estadual 
de Defesa Civil Cel PM 
José Roberto de Oliveira 
Rodrigues, acompanhado 
pelo Cap PM Rinaldo de 
Araujo Monteiro, Coman-
dante da 4ª Companhia 

rão 140 apresentações nos 
aparelhos corda, maças, 
arco e bola.  As cinco pri-
meiras colocadas em cada 
categoria estarão classi-
ficadas para a 4ª Etapa, 
que será Seletiva Estadual 
e acontecerá na cidade de 
Lindóia no dia 08 de agos-
to.  Aléme destacar os me-
lhores atletas do Estado, a 
competição também serve 
de seletiva para os Jogos 

vem acompanhando de 
perto e firmou parcerias 
junto à Sabesp para que 
a rede entrasse finalmen-
te em operação. Entre as 
ações conjuntas, destaque 
para a liberação de cons-
trução das elevatórias sob 
vias públicas do bairro. 
A expectativa é de que 
milhares de pessoas se-
jam beneficiadas até o 
final deste ano, colabo-
rando também para a re-
dução do acúmulo de 
água nas ruas da Estufa 2.

do 3º Batalhão de Polícia 
Ambiental e Coordenador 
Regional de Defesa Civil. 
Este é o sexto Escritório 
Regional de Defesa Civil 
criado no Estado de São 
Paulo que está com sua 
sede na 4ª Companhia 
Ambiental, localizado na 
Av. Marechal Arthur da 
Costa e Silva, 1401, bair-
ro Jaboticabeiras, Taubaté.

Escolares da Juventude, 
competição nacional pro-
movida pelo Comitê Olím-
pico Brasileiro (COB). 
O campeonato é 
uma realização do 
Governo de São Paulo 
através das Secretarias 
Estaduais de Educação, 
Esporte, Lazer e Juven-
tude, com execução da 
ABRAPEFE. Mais infor-
mações: www.jeesp.org.br

Em resposta à prefeitura 
de Ubatuba, Sabesp diz 
que rede de esgoto da 

Estufa 2 começa a
operar em breve

Defesa Civil do Estado 
inaugura escritório

regional em Taubaté

Seletiva regional de
Ginástica Rítmica

acontece em Pinda

O gabinete do prefeito de 
Pindamonhangaba, Vito 
Ardito Leerário recebeu 
na manhã desta quarta-fei-
ra (24) autoridades civis 
da segurança pública para 
uma troca de informações 
sobre a construção da 
nova sede do 2º Distrito 
Policial, em Moreira Ce-
sar. Acompanhado pelo 
subprefeito Manoel Perei-
ra dos Santos “Mané”e de 
diversos secretários de go-
verno, o prefeito recepcio-
nou o Delegado Seccional 

de Polícia dr.José Antonio 
de Paiva Gonçalves os 
delegados do município 
Vicente Lagiotto (1º DP), 
Miguel Jacob (2º DP) e 
Ângela Aguiar (3º DP). 
Na pauta do encontro, foi 
debatida a Ordem de Iní-
cio de Serviços relativas 
à construção das novas e 
modernas instalações do 
2º Distrito Policial de Pin-
damonhangaba, que será 
assinada no próximo dia 
10 de julho, pelo governa-
dor de São Paulo, Geraldo 

Alckmin. Cada um dos 
presentes fez uso da pa-
lavra, onde todos concor-
daram com a importância 
da obra para o município.
Situada na Avenida M 
noel Teixeira de Souza, 
a área a ser construída é 
de 2.244,03 m² e foi do-
ada pela Prefeitura. O 
estado se responsabili-
zará pela construção do 
prédio com investimen-
to de R$ 4.973.069,00  , 
com prazo de um ano 
para a conclusão da obra.

Prefeito de Pinda recebe
delegados que foram

conhecer projeto
da sede do 2º DP
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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 e Supermercado Resende
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: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
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

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba promove neste 
sábado , a partir das 13h30,
o 1º Encontro da Melhor 
Idade. O evento aconte-
ce no Centro Esportivo 
José Ely Miranda, ‘Zito’.
Os interessados em parti-
cipar devem ter mais de 50 

anos e poderão competir 
nas modalidades de buraco, 
dominó, damas, truco, 
peteca, voleibol adap-
tado, tênis de mesa, 
xadrez e jogos recreati-
vos.  O encerramento do 
evento será com um baile.
O objetivo do encontro 

é despertar as potencia-
lidades dos idosos para 
aspectos físicos e sociais,
estimulando a prática de 
atividade física, compar-
tilhando experiências, 
aprendendo ativida-
des novas e melhoran-
do a qualidade de vida.

Prefeitura de Pinda 
promove 1º Encontro 

da Melhor Idade

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO
Tomada de Preços n° 004/2015; Processo administrativo n° 146/2015; Edital n° 043/2015. Ref. 
Recurso apresentado pela empresa Concrevale Ind. e Com. Ltda. 
DESPACHO - Primeiramente, ressalte-se que esta Administração Pública prestigia de forma inafas-
tável os princípios constitucionais aplicáveis à Administração Pública, sempre adotando condutas 
pautadas na moralidade, legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Por esta razão e pelo 
o exposto no parecer jurídico retro, decido: A) Em Juízo de admissibilidade conhecer do recurso 
interposto pela RECORRIDA Concrevale Ind. e Com. Ltda.; B) Dar provimento ao recurso, deter-
minando a Habilitação da sociedade empresária Concrevale Ind. e Com. Ltda. Designe-se data para 
a realização de sessão de abertura dos envelopes de propostas, notificando-se todos os interessados. 
Cumpra-se. São Luiz do Paraitinga, 23 de junho de 2015. ALEX EUZÉBIO TORRES - Prefeito 
Municipal.
Diante da decisão do Sr. Prefeito Municipal, fica designado o dia 29/06/2015 as 08:30hs para a aber-
tura dos envelopes de proposta de preços. André Luís Almeida Guimarães – Diretor de Compras e 
Licitações.

Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 58/2015 - Processo Admin. Nº: 245/2015 - Objeto: Con-
tratação de show da banda ze tome & ze leite para o evento cultural festa de são Pedro no distrito 
de catuçaba, no dia 27/06/2015 às 20h. - Contratante: Prefeitura Munic. de São Luiz do Paraitinga 
- Contratada: Everton Fuchs de Almeida   - Valor: R$ 800,00 - Data: 18/06/2015 - Base Legal: Art. 
25, Inciso III, da Lei Nº 8.666/93

Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 059/2015 - Processo Admin. Nº: 246/2015 - Objeto: Con-
tratação da banda “Os Guris” para apresentação nos dias 18/06/2015 no evento cultural “festa de 
São Pedro no Distrito de Catuçaba- Contratante: Prefeitura Munic. de São Luiz do Paraitinga - Con-
tratada: Paulo Barone Junior - CNPJ: 13.275.175/0001-53 - Valor: R$ 1.200,00 - Data: 18/06/2015 
- Base Legal: Art. 25, Inciso III, da Lei Nº 8.666/93

Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 060/2015 - Processo Admin. Nº: 247/2015 - Objeto: Con-
tratação da Banda “Kaio Lennon” para apresentação no dia 20/06/2015 - Contratante: Prefeitura 
Munic. de São Luiz do Paraitinga – Contratada: Fernanda Aparecida de Oliveira 22417585820  - 
Valor: R$ 1.200,00 - Data: 18/06/2015 - Base Legal: Art. 25, Inciso III, da Lei Nº 8.666/93

Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 61/2015 - Processo Admin. Nº: 248/2015 - Objeto: Con-
tratação de Show da Banda Rodeio para o evento cultural Festa de São Pedro de Catuçaba, no 
Distrito de Catuçaba no dia 27/06/2015 às 22h - Contratante: Prefeitura Munic. de São Luiz do Pa-
raitinga – Contratada: Silvio Augusto Chagas Cavichioli 04779779871  - Valor: R$ 1.500,00 - Data: 
18/05/2015 - Base Legal: Art. 25, Inciso III, da Lei Nº 8.666/93

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA

DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do Paraitinga/SP.
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AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO - Tomada de Pre-
ços n° 003/2015; Processo administrativo n° 090/2015; Edital n° 042/2015. Ref. 
Recurso apresentado pela empresa Sinalta Propista Sinalização Segurança e Comu-
nicação Visual Ltda.
DESPACHO - Primeiramente, ressalte-se que esta Administração Pública prestigia 
de forma inafastável os princípios constitucionais aplicáveis à Administração Públi-
ca, sempre adotando condutas pautadas na moralidade, legalidade, impessoalidade, 
publicidade e eficiência. Por esta razão e pelo o exposto no parecer jurídico retro, 
decido: A) Em Juízo de admissibilidade conhecer do recurso interposto pela RE-
CORRENTE Sinalta Propista Sinalização Segurança e Comunicação Visual Ltda.; 
B) Desprover o recurso, mantendo a Habilitação da sociedade empresária Shop 
Signs Obras e Serviços Ltda. Notifiquem-se os interessados do teor da decisão. 
Após, tomem-se as providências para regular prosseguimento do Processo Licita-
tório. Cumpra-se. São Luiz do Paraitinga, 24 de junho de 2015. ALEX EUZÉBIO 
TORRES - Prefeito Municipal.
Diante da decisão do Sr. Prefeito Municipal, fica designado o dia 01/07/2015 as 
15:30hs para nova sessão de pregão. André Luís Almeida Guimarães – Diretor de 
Compras e Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA

DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do Paraitinga/SP.
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Marcação de Consultas no Centro de Saúde 
para o  mês de Julho em Tremembé

São comuns os acidentes 
que acontecem na estrada 
nova Taubaté/Tremembé 
próximo ao Vale do Sol e 
do Eldorado. Na rotatória 
os veículos se encontram 
de várias direções, visto 
que partem de Taubaté, de 
Pindamonhangaba, e de 
outras cidades e bairros de 

Tremembé, e a preferência 
quando não é observada 
acontecem os acidentes. O 
entendimento do que seria 
a via preferencial é confu-
so e não muito lógico, daí 
a confusão do motorista. 
Uma melhor sinalização e 
estudo para prevenir aci-
dentes se faz necessário 

naquele local evitando no-
vos acidentes. A responsa-
bilidade sobre os acidentes 
causados por ser estrada 
municipalizada é da pre-
feitura e usuários solicitam 
urgentes medidas visan-
do evitar novos acidentes 
que possam custar à pró-
pria vida destes usuários.

Acidentes são
freqüentes na pista

de Tremembé

A tradicional festa de ani-
versário de Pindamonhan-
gaba, realizada no Parque 
da Cidade, é uma das prin-
cipais atrações do calendá-
rio de comemorações dos 
310 anos de emancipação 
político-administrativa do 
município. Neste ano, o 
evento será de 8 a 12 de ju-
lho, com portões abertos a 
partir das 19 horas e shows 
todos os dias, às 21 horas. 
Como toda a programação 
de aniversário, a festa tam-
bém terá entrada gratuita.

Malta: Abrindo a progra-
mação de shows, no dia 
8, a Banda Malta, vence-
dora da edição de 2014 do 
Super Star, exibido pela 
Rede Globo. O show pro-
mete atrair milhares de 
pessoas com pop rock de 
qualidade, com canções 
carregadas de emoção.

Edson e Hudson: No dia 
10, dia do aniversário de 
emancipação de Pinda-
monhangaba, a atração 
será a dupla sertaneja Ed-
son e Hudson, que voltou 
com tudo e promete um 
show marcado por gran-
des sucessos, agitando o 
público. A apresentação 
trará, ainda, canções do 
histórico DVD “Faço Cir-
co pra Você – Ao Vivo” 
e do projeto “Na hora do 
Buteco”, ambos de 2013, 
e esse último criado em 
homenagem aos 103 anos 
da música sertaneja e que 
visa resgatar a música raiz.

Fábio Jr.: No dia 9, a atra-
ção será o cantor mais 
romântico do país, Fábio 
Júnior, que promete ar-
rancar suspiros da platéia 
feminina. No show, ele 
apresentará os maiores 
sucessos e músicas iné-
ditas do 27º disco de sua 
carreira, que traz um Fá-
bio Jr. renovado, cantan-
do como nunca, altamente 
influenciado no romantis-
mo por soul, funk e rock.

Sambô: No dia 11, o pú-
blico vai ferver com o 
show do grupo Sambô, 
apresentando o melhor do 
‘rock-samba’, estilo cria-
do por eles, em que rocks 
clássicos são interpretados 
com instrumentos típi-
cos de uma roda de sam-
ba, sempre com um jeito 
irreverente e despojado.

Shows Regionais: O último dia de shows no Parque da Cidade, domingo (12), terá 
Muzak às 19h30, Grupo Paradoxo às 20h30, e banda Panela encerrando a festa às 
22 horas. Segurança : A garantia da segurança do público está recebendo atenção 
especial para a realização deste evento, com apoio da Polícia Militar e atividade 
delegada, além de seguranças contratados, guardas municipais, brigadistas da Pre-
feitura e plantões do Setor de Elétrica e do Corpo de Bombeiros. Ingressos: Como 
no ano passado, o Parque da Cidade pode receber até 20 mil pessoas por dia. Não 
é necessário trocar o ingresso. Outras atrações: Além dos shows, a festa terá pra-
ça de alimentação com barracas das instituições sociais da cidade, Vitrine Social, 
espaço para a Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba e área para 
a imprensa. O estacionamento também será coordenado pelas instituições assisten-
ciais da cidade, por isso será pago. 

Pindamonhangaba
comemora 310 anos 

com festa no
Parque da Cidade

Produção em vídeo e con-
tações de histórias marca-
ram o encerramento das 
Oficinas do Projeto Garou-
pa na segunda (23/6/2015), 
com os alunos da Educa-
ção de Jovens e Adultos 
(EJA 1 e 2), da EMEF Pro-
fessora Maria Thereza de 
Souza Castro (Jetuba) e da 
EMEF Professor Antonio 
de Freitas Avelar (Estrela 
D’Alva). O evento ocor-
reu no anfiteatro do Cide 
Centro, no Tinga, à noite.
O vídeo foi produzido pe-
los estudantes sob a orien-
tação do professor Felipe 
Scapino. Foram cinco en-
contros onde os partici-
pantes aprenderam noções 
básicas de fotografia, en-
quadramento, filmagem, 
edição, direção, no cinema.
 Natural de João Pessoa 
(PB), Elton Francisco da 
Silva, 41 anos, estava há 

mais de 20 anos fora da 
sala de aula. Foi incenti-
vado pela empresa onde 
trabalhava e por uma ex-
chefe a voltar aos estu-
dos. “Tinha vergonha, me 
achava velho para voltar 
a estudar. Mas, agora que 
voltei, não paro mais. 
Aprendi sobre a garoupa e 
também como fazer boas 
fotos, filmagem e como 
se usam as lentes. Falei no 
vídeo sobre como se pre-
para o bode assado lá na 
Paraíba”, afirmou Elton.
A oficina de Contação 
de História foi ministra-
da pela professora Ana 
Beatriz Domingues. Ela 
contou que a ideia foi fo-
mentar a capacidade dos 
alunos narrarem suas his-
tórias, recordar memórias 
de vida e aspectos natu-
rais de Caraguá. “Tam-
bém trabalhamos sobre a 

importância de conservar 
o meio ambiente, as téc-
nicas corporais, vocais, 
autoestima, confiança, en-
tre outros valores”, disse.
O técnico em informática, 
Edilson José de Souza, 44 
anos, que é deficiente vi-
sual, subiu ao palco para 
contar uma passagem da 
sua vida pessoal em um 
Campeonato de Jiu Jit-
su, em Paraibuna. “Lutar 
é um desafio. Perdi duas 
lutas para o mesmo ad-
versário, mas não desisti 
e cheguei ao final da com-
petição. Minha mensagem 
para vocês é que nunca 
desistam dos sonhos, mes-
mo com os obstáculos. 
Somos todos capazes de 
superá-los com força, co-
ragem e determinação”.
Os alunos da EJA 1, da 
EMEF Prof. Alaor Xavier 
Junqueira (Travessão), 
encerraram as oficinas de 
Vídeo e Teatro no último 
dia 14 de maio e estive-
ram no CIDE Centro para 
prestigiar os colegas das 
outras unidades escolares.
Projeto Garoupa - É uma 
realização da Associação 
da Associação Ambien-
talista Terra Viva, patro-
cinado pela Petrobrás por 
meio do Programa Pe-
trobras Socioambiental.

Alunos da EJA encerram 
trabalhos do Projeto 
Garoupa em Caraguá
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Para melhoria, prefeitura 
de Taubaté emprestou R$ 
4,39 milhões de agência 
de fomento ligada ao Go-
verno Estadual. A Prefei-
tura espera concluir em 
três meses a instalação 
de 1.194 novos pontos de 
iluminação no município.
O procedimento teve 
início no último dia 12.
O serviço, que está sendo 
executado pela empresa 
Ilumitech, da Bahia, está 
contemplado no investi-
mento de R$ 4,8 milhões 
previsto pelo município 
– desse total, R$ 4,39 mi-
lhões foram empresta-
dos pelo Desenvolve SP, 
agência de fomento liga-
da ao governo estadual.
O trabalho foi divi-
dido em duas etapas. 
Na primeira, serão insta-
lados 706 novos braços de 
iluminação em postes onde 
não havia lâmpadas. Na 
segunda, serão mais 488.
Todas as lâmpadas serão 
de 150 watts, de vapor 
de sódio, o que “propor-
ciona iluminação de alta 
intensidade e ótima efi-
ciência luminosa para 
grandes áreas externas”, 
segundo a prefeitura.
De acordo com balanço 
da administração, o ser-
viço já foi executado em 
bairros como Cecap IV, 

Santa Tereza, Quinta das 
Frutas, São Gonçalo, Sí-
tio Belo Horizonte, Vila 
Elvira e Santa Helena.
MELHORIA/ O pro-
grama também prevê a 
substituição de 16.647 
lâmpadas nas zonas ur-
bana e rural – as lâmpa-
das vão passar dos atuais 
70 watts e 100 watts para 
150 watts e as lâmpadas 
de vapor de mercúrio de 
125 watts para 150 watts.
Antes do início da am-
pliação, a rede conta-
va com 30.195 lâm-
padas, sendo 28.677 
pontos de iluminação pú-
blica convencional e 1.518 
de iluminação ornamental.
Também é prevista a re-
alização de melhorias na 
iluminação de 46 praças 
e de principais avenidas 
da cidade. Todo o serviço 
deve demorar 12 meses.
A taxa de juros desse 
empréstimo é de 0,64% 
ao mês. Com carên-
cia de 12 meses, a pre-
feitura terá cinco anos 
para fazer o pagamento. 
Como garantia, o governo 
tucano disponibilizará as 
cotas-parte do ICMS (Im-
posto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços) e 
do FPM (Fundo de Parti-
cipação dos Municípios).
Compensação/ Com essas 

melhorias, o governo Ortiz 
Junior (PSDB) tenta justi-
ficar o fato do edital da 
licitação para terceirizar a 
iluminação pública prever 
apenas para a segunda me-
tade do contrato a moderni-
zação e ampliação da rede.
Nos primeiros seis meses, 
segundo o edital, só será 
realizada a manutenção 
da rede. Do total de R$ 
10 milhões, R$ 4,1 mi-
lhões seriam referentes 
aos serviços de manu-
tenção, divididos em 12 
repasses de R$ 347 mil.
Já a parte referente a am-
pliação e modernização 
totalizaria R$ 5,8 milhões, 
divididos em seis parcelas 
de R$ 975 mil, que seriam 
repassadas à empresa en-
tre o sétimo e o décimo 
segundo mês do contrato.
A terceirização,
que deve ser defini-
da em julho, será cus-
teada pela taxa de luz,
que começou a ser co-
brada esse mês. O gover-
no tucano espera arreca-
dar de R$ 12 milhões a 
R$ 15 milhões por ano.
A taxa representará acrés-
cimos de 4% a 7,5% no 
valor da conta de energia 
elétrica de residências, 
de 4% a 10% de imóveis 
comerciais e de 2,5% 
a 10% das indústrias.

Novos postes de iluminação
devem ser instaladas em Taubaté

O Sebrae realiza hoje em 
Pindamonhangaba a pa-
lestra “Alavanque sua 
Empresa - Mercado Pet”. 
A apresentação será ex-
clusiva para empresas li-
gadas ao segmento pet e 
faz parte de um programa 
de ações destinado ao de-
senvolvimento do setor.
Na capacitação, os ve-
terinários, zootecnistas, 
cuidadores e proprietários 
de lojas especializadas 

em produtos e serviços 
para animais de estima-
ção vão aprender sobre 
os principais meios de 
divulgação existentes no 
mercado e como utilizar 
essas ferramentas para o 
crescimento do negócio.
Com exemplos práticos e 
de fácil aplicação, os par-
ticipantes vão aprender 
como identificar o público
-alvo do empreendimento 
e como planejar campa-

nhas de marketing direcio-
nadas a esse cliente, utili-
zando meios variados de 
comunicação. Além dis-
so, também vão entender 
como funciona um cro-
nograma de divulgação.
A palestra acontece na 
sede da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, a partir 
das 19h. As inscrições 
podem ser feitas pelo te-
lefone (12) 3132-6777 
e as vagas limitadas.

Pinda recebe palestra 
de marketing para 

empresários do ramo pet

O “Show na Praça” des-
te final de semana tem 
o Ministério Face das 
Águas e o grupo Mistura 
e Manda como atrações 
nas praças Dom Epa-
minondas, no Centro, 
e Vila Rica, na Estiva. 
As apresentações come-
çam às 9h30. No sábado, 
27, o Ministério Face das 
Águas se apresenta na 
Praça Dom Epaminondas. 
Formada por integrantes 
de denominações evan-

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Educação, informa que 
manterá o atendimento 
nas unidades de Educação 
Infantil durante o recesso 
escolar que terá início no 
próximo dia 29 e se es-
tenderá até 26 de Julho. A 
atual administração per-
cebeu a necessidade que 
alguns pais possuem em 
ter onde deixar seus filhos 
com segurança durante 
o período de férias e por 
conta desta demanda, cada 
escola, em contato com os 
pais e responsáveis, pôde 
quantificar esta necessida-

O Vale do Paraíba estará 
representado na maior fei-
ra de artes manuais e arte-
sanato da América Latina 
que neste ano aguarda a 
presença de mais de 110 
mil visitantes. É a 15ª  edi-
ção da Mega Artesanal e 
só das cidades de São José 
dos Campos, Taubaté, Ja-
careí, Pindamonhangaba, 
Guaratinguetá e Cruzeiro 
sairão 39 caravanas com 
aproximadamente 1950 
pessoas.  O evento será 
realizado no período en-
tre os dias 30 de junho (só 
para lojistas) e 5 de julho, 
no São Paulo Expo (anti-
go Imigrantes). Os parti-
cipantes poderão ver des-
de exposições até peças 
prontas, comprar insumos, 
participar de cursos pagos 
e gratuitos e ainda confe-

A taxa de desemprego no 
mês de maio, subiu para 
6,7% em seis regiões 
metropolitanas do país, 
segundo levantamen-
to divulgado hoje (25). 
Os dados são da Pesqui-
sa Mensal do Emprego 
(PME) do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). No mesmo 
mês do ano passado, o de-
semprego estava em 4,9%. 
A pesquisa trabalha com os 
dados colhidos nas regiões 
metropolitanas do Recife, 
de Salvador, Belo Hori-
zonte, do Rio de Janeiro, 
de São Paulo e Porto Ale-
gre. De março para abril 
deste ano, a taxa aumen-
tou de 6,2% para 6,4%, 
subindo 0,2 ponto percen-

gélicas, a banda tauba-
teana busca através da 
música proclamar o Evan-
gelho. Com bateria, guitar-
ra e contrabaixo nos instru-
mentais, o grupo interpreta 
composições próprias e 
de artistas consagrados 
como Thalles Roberto, 
Fernandinho e Rodoufo 
Abrantes nas apresenta-
ções. No domingo, 28, é 
a vez do grupo Mistura 
e Manda animar os visi-
tantes da Vila Rica com 

de permitindo assim que 
a Secretaria de Educação 
mantenha as unidades em 
funcionamento para aten-
der as crianças de 4 meses 
a 5 anos de idade. Das 75 
unidades de Educação In-
fantil, somente duas não 
atenderão neste período, 
sendo: a EMEI Irmã Pla-
cidina localizada no bairro 
Campos Elíseos, que esta-
rá em reforma até o mês de 
agosto e seus 148 alunos 
serão atendidos nos bair-
ros adjacentes (Alto São 
Pedro, Bosque da Saúde, 
Imaculada e Jardim San-
tana) e a EMEI Professora 

rir a decoração criativa e 
sustentável da Casa Mega, 
que este ano tem como 
tema “A vida em cores”  
Serão quase 200 carava-
nas de diversos pontos do 
Brasil. Um dos destaques 
da feira é o de oferecer às 
pessoas que já fazem arte-
sanato a possibilidade de 
se aperfeiçoar. O evento 
também será instrutivo 
para aqueles que nunca 
tiveram contato com as 
artes manuais e estejam 
buscando neste segmento 
uma fonte de renda para 
incrementar o orçamento 
em tempos de crise. “As 
caravanas têm um papel 
fundamental no nosso 
evento. É muito gratifican-
te acompanhar a empolga-
ção e a alegria destas pes-
soas que, em muitos casos, 

tual. De abril para maio, 
a variação alcançou 0,3 
ponto percentual, consi-
derada estatisticamente 
estável. Segundo o IBGE, 
os indicadores do desem-
prego no início do ano 
apontavam para 5,3%, 
e uma trajetória de alta o 
levou para 5,9% em feve-
reiro e 6,2% em março. 
Ainda de acordo com a pes-
quisa, o resultado de maio. 
Com o resultado de maio, 
o crescimento do desem-
prego acumula 1,4 ponto 
percentual, este ano. De 
acordo com os economis-
tas, para um mês de maio, 
a taxa é a mais alta já re-
gistrada desde 2010, quan-
do o índice apontava para 
7,5%. Desde então, a taxa 

samba de qualidade. For-
mado em 2010, o gru-
po conta com a cantora 
e instrumentista Luara 
Oliveira, o violonista Luiz 
Guedes e o cavaquinista 
Fernando Citro. O Mis-
tura e Manda desenvolve 
um trabalho com músicas 
de grandes mestres, como 
Jacob do Bandolim, Pi-
xinguinha, Cartola, Noel 
Rosa, Chico Buarque, Tom 
Jobim e Paulinho da Viola. 
As atrações são gratuitas.

Maria Isabel Pereira Ri-
beiro, do bairro Chácara 
Silvestre III, em que a pro-
cura foi muito baixa, ape-
nas 29 crianças, e o aten-
dimento será feito em uma 
outra unidade, localizada 
na mesma rua, na EMEI 
Professor José Simplício. 
A Secretaria de Educação 
reforça que as unidades 
contarão com atividades 
recreativas diferenciadas e 
estrutura que mantém uma 
escola em funcionamento 
(professores, auxiliares de 
desenvolvimento infan-
til, merendeiras, pessoal 
da limpeza e gestores).

passaram o ano ansiosas 
aguardando pela Mega Ar-
tesanal. É uma excelente 
oportunidade para quem 
quer se atualizar, fazer 
cursos, trocar ideias e até 
mesmo comprar insumos 
e levar para as regiões em 
que o acesso às novida-
des não é tão abrangente”, 
afirma Rita Mazzotti, di-
retora da WR São Paulo, 
organizadora da feira. A 
Mega Artesanal tem con-
firmados quase 300 expo-
sitores e reunirá, em um 
único espaço, as gran-
des novidades e técnicas 
para o setor, o comércio, 
que oferece tudo o que é 
preciso para fazer artes 
manuais, os ateliês e ar-
tesãos, e artistas que mos-
tram e vendem suas cria-
ções e expõem sua arte.

vinha caindo na compara-
ção com o mesmo período 
do ano anterior e registrou 
sua primeira alta em 2015 
na comparação com 
2014. Houve queda de 
1,8% no número de tra-
balhadores com carteira 
assinada no setor priva-
do em relação a 2014. 
Na comparação com 
abril, o emprego 
formal no setor privado fi-
cou estável. A região me-
tropolitana de Salvador 
é a que registra a maior 
taxa de desemprego, com 
11,3%, seguida do Recife, 
com 8,5%, de São Pau-
lo, com 6,9%, Belo Ho-
rizonte, com 5,7%, Porto 
Alegre, com 5,6%, e do 
Rio de Janeiro, com 5%. 

Gospel e Samba são as
atrações do Show na

Praça neste fim de semana 
em Taubaté

Prefeitura de Taubaté
manterá atendimento

durante recesso escolar 
para Educação Infantil

Cidades do Vale do Paraíba 
participam do evento
Mega Artesanal 2015

Taxa de desemprego em 
maio é a mais alta desde 

2010, revela IBGE
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A Rua Manoel Iná-
cio de Carvalho, no 
Bairro do Caracol,
recebeu um calçamento 
com pedras intertravadas; 
a obra trouxe mais quali-
dade de vida aos morado-
res da comunidade local, 
e atendeu uma antiga rei-
vindicação dos munícipes.
Segundo a moradora Ge-
nésia Jesus de Arruda, a 
rua ficou mais valorizada, 

após a conclusão do ser-
viço. “Ficou bem melhor, 
pois nós sofríamos bas-
tante com a estrada de 
terra, principalmente 
quando chovia era muito 
transtorno; agora, temos 
um ambiente mais limpo 
e agradável”, comenta.
Para a moradora Roseli 
Custódio, houve outros 
benefícios. “Uma das 
principais melhorias ge-

radas pelo calçamento é 
que não vamos mais ver 
a água das chuvas en-
trarem em nossas casas, 
pois, com a colocação 
das guias este problema 
foi solucionado”, afir-
ma. O calçamento da 
Rua Manoel Inácio de 
Carvalho foi executado 
com recursos próprios e 
concluído pela Direto-
ria Municipal de Obras. 

 Moradores elogiam 
calçamento instalado e

m rua do Bairro do 
Caracol em Paraibuna 

Estão abertas as inscrições 
para o tradicional festival 
de música sertaneja, inte-
grante da programação de 

aniversário de 310 anos 
de emancipação político
-administrativa de Pinda-
monhangaba. Neste ano, 

evento será realizado nos 
dias 31 de julho e 7 de 
agosto, no Recinto São 
Vito, em Moreira César.
As inscrições podem ser 
feitas no Departamento 
de Cultura da Prefeitu-
ra, na secretaria do Re-
cinto São Vito ou pelos 
sites eventioz.com.br/
festivalsertanejo e www.
pindamonhangaba.sp.gov.br
Mais informações poderão 
ser obtidas no Departamen-
to de Cultura, telefones 
3642-1080 ou 3643-2690. 

Inscrições abertas para XIV 
Festival de Interpretação de 
Música Sertaneja em Pinda

Caraguá promove a 7ª 
Conferência Municipal de 
Saúde entre os dias 26 e 
27/6/2015. No sábado (27), 
serão lidas as propostas 
votadas que serão enca-
minhadas à Conferên-
cia Regional de Saúde 
que acontece nos dias 6 
e 7/7/2015 em Taubaté. 
Participam da conferên-
cia os delegados eleitos 
nas pré-conferências.
A secretaria de Saúde rea-
lizou 15 pré-conferências 
com a população e 138 

proposituras foram suge-
ridas de 25/5 a 12/6/2015 
com o objetivo de levantar 
propostas que serão dis-
cutidas durante o evento.
De acordo com a se-
cretaria de Saúde, 
211 pessoas compare-
ceram aos encontros. 
As referidas propostas 
estão com a equipe de 
relatoria que se encar-
regará de editá-las para 
compor o relatório  fi-
nal para apresentar na 
Conferência Municipal.

As pré-conferências ocor-
reram em bairros da re-
gião Norte e Central, 
com a participação de duas 
entidades sociais: Asso-
ciação de Combate ao 
Câncer de Caraguá e Mo-
vimento Negro Zambô.
Foram  eleitos 40 de-
legados para represen-
tar os usuários do SUS; 
além de delegados natos, 
compostos por conse-
lheiros municipais de 
saúde e conselheiros 
gestores de unidade. 

7ª Conferência Municipal de 
Saúde em Caraguatatuba

Vai começar a maior festa do 
esporte amador da região. 
A partir do dia 11 de ju-
lho, Taubaté promove,  
por meio da Secreta-
ria de Esportes e Lazer, 
a realiza no próximo 
dia 1º, a abertura oficial 
dos 59º Jogos Regio-
nais do Vale do Paraíba,
Litoral Norte e Ser-
ra da Mantiqueira.
A festa de abertura será 
na Avenida do Povo no 
próximo deia 1º de julho, 
a partir das 19 horas com 
programação de várias 
solenidades e desfile de 
delegações. Para a ceri-
mônia, Taubaté irá contar 

com cerca de 400 atletas, 
os mesmos que represen-
tarão a cidade durante 
a competição. Serão 15 
atletas de cada uma dele-
gação das 41 cidades que 
irão participar dos jogos..
A 59ª edição dos Jogos Re-
gionais deverá  trazer para 
a cidade cerca de 6.000 
atletas irão disputar mais 
de 20 modalidades em 27 
locais de competições.
Os esportistas ficarão aco-
modados em 42 escolas que 
servirão de alojamentos. 
O evento ainda contará 
com cerca de 100 volun-
tários selecionados pelo 
PROVE (Programa de Vo-

luntários do Esporte) que 
irão auxiliar na organiza-
ção nos 11 dias dos jogos.
Programação dos Jo-
gos - Dentro de 3 dias, 
de acordo com ao comitê 
organizador, será divul-
gada a programação  ge-
ral, como tabelas, classi-
ficação, datas, horários, 
alojamentos e locais de 
competições será divul-
gada de três em três dias 
pela Secretaria de Es-
porte, Lazer e Juventude 
do Estado de São Paulo, 
organizadora do even-
to, no site oficial dos Jo-
gos Regionais: taubate.
sp.gov.br/jogosregionais. 

Taubaté prepara festa 
de abertura dos 59º 

Jogos Regionais

O Banco Central (BC) 
divulgou nesta semana o 
Relatório Trimestral de 
Inflação, que prevê maior 
retração da economia este 
ano. O Produto Interno 
Bruto (PIB), soma de to-
dos os bens e serviços pro-
duzidos, deve apresentar 
queda de 1,1%, a previ-
são anterior era de 0,5%.
Um dos setores que deverá 
ter maior recuo é o da in-
dustria, passando de 2,3% 
para 3%. O BC destaca 
os impactos das reduções 

projetadas para a indús-
tria de transformação, de 
3,4% para 6%, e para a 
produção e distribuição 
de eletricidade, água e 
gás, de 1,4% para 5,6%. 
De acordo com o relató-
rio, esse cenário reflete 
aumento da participação 
de termoelétricas na ofer-
ta de energia (mais cara) e 
de redução do consumo de 
água no primeiro trimestre 
do ano. O setor de serviços 
passou de crescimento de 
0,1% para queda de 0,8%.

A projeção para o consu-
mo das famílias passou 
de expansão de 0,2% para 
queda 0,5%. Segundo 
o BC, essa revisão está 
“em linha com a piora no 
mercado de trabalho e a 
manutenção da confian-
ça do consumidor em pa-
tamares historicamente 
reduzidos”. Também foi 
alterada a estimativa de 
consumo do governo, que 
passou de crescimento de 
0,3% para queda de 1,6%.
Para as exportações, hou-
ve aumento de 3,1% para 
5,5% de crescimento, em 
relação à estimativa an-
terior. No caso das im-
portações, a estimativa é 
queda de 6%, refletindo os 
efeitos de redução do con-
sumo e da alta do dólar.
O BC também infor-
mou que sua estimativa 
de inflação para o ano 
de 2016 fechado ficou 
praticamente estável.

Economia deve ter 
queda de 1,1% este ano 

segundo relatório do 
Banco Central

Faltando poucos dias 
para o início dos Jogos 
Regionais de Taubaté, o 
time taubateano de gi-
nástica artística conquis-
tou no último sábado, 
20, o 3º lugar por equi-
pes na 2ª etapa do Troféu 
Destaque da modalidade, 

em Hortolândia, interior 
do Estado de São Paulo.
Entre os destaques, 
a ginasta Stephany Dos 
Santos ganhou quatro me-
dalhas de bronze no salto, 
barras paralelas, in-
dividual geral e um 
3º lugar por equipes.

Giovanna Dyonisio, 
Isabela Oliveira, 
Kerolyn Ferreira e 
Rayra Alves também 
participaram da com-
petição sob o coman-
do do técnico, Alexan-
dre Enrietti, e assistente, 
Esmeraldo Bersacula.

Em preparação para Jogos
 Regionais, equipe de ginástica 
artística de Taubaté conquista 

pódio em Hortolândia

Curso de Operador e Ma-
nutenção de Motosserra.
Dias: 01, 02, e 03 de julho.
Horário: 8h às 14h.
Local: A definir.

Inscrições na 
Secretaria Municipal 
de Agronegócio e Meio 
Ambiente localiza-
da no Paço Municipal 

de Redenção da Serra.
Av. XV de Novem-
bro, 829 - Centro.
Mais informa-
ções: 12 3676 1600.

Oportunidade de curso 
gratuito em Redenção 


