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O Relatório Mundial so-
bre Prevenção de Lesões 
Causadas pelo Trânsito, 
lançado pela Organiza-
ção Mundial da Saúde 
(OMS), identificou que 
diminuir a velocidade 
máxima permitida dos 
automóveis nas vias pú-
blicas reduziu drastica-
mente o número de mortes 
e lesões no trânsito nos 
países industrializados.
As pesquisas indicam tam-
bém que enquanto a maior 
parte dos usuários mais 
vulneráveis (sem proteção) 
sobrevive a um atropela-
mento por um automóvel 
a 30 km/h, a maioria deles 

morre quando atropelada 
por um veículo a 50 km/h.
Neste contexto, a Coor-
denadoria de Trânsito da 
Prefeitura de Ubatuba vai 
instalar radares de ve-
locidade de 30km/h em 
cruzamentos controlados 
por semáforos em dife-
rentes pontos da cidade.
O primeiro cruzamento 
a receber o equipamen-
to está entre a rua Prof. 
Thomaz Galhardo e a Av. 
Rio Grande do Sul. O ra-
dar já está instalado e 
entra em operação a par-
tir do dia 1 de setembro.
“Para chegar a essa con-
clusão, realizamos estudo 

técnico e monitoramos a 
velocidade de 250 veículos 
no cruzamento da Thomaz 
Galhardo com a Rio Gran-
de do Sul. Constatamos 
que 63 desenvolveram 
velocidade acima de 50 
Km/h, colocando em risco 
a vida e a integridade físi-
ca das pessoas”, conta Ar-
thur D’Angelo, secretário 
municipal de Segurança.
“Vamos sempre priorizar a 
vida das pessoas acima de 
qualquer coisa e diminuir 
a velocidade dos automó-
veis é necessário para fa-
zer valer essa prioridade 
em nossa cidade”, com-
pleta o prefeito Mauricio.

Prefeitura de Ubatuba 
instala novos radares

A Fundacc – Fundação 
Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba promoverá 
nesta quinta-feira (27/8), a 
partir das 19h, no MACC 
– Museu de Arte e Cultu-
ra de Caraguatatuba, o V 
Sarau Poético. O encon-
tro é aberto ao público e 
contará com a participa-
ção de escritores, poetas, 
músicos e artistas em ge-
ral, além de integrantes 
da Comissão Municipal 
Setorial de Literatura da 
Fundacc, que se reuni-
rão para apresentar suas 
obras e performances. Na 
ocasião, o público pode-
rá conferir a apresentação 
da produção audiovisual 
“Se essa rua fosse minha”, 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba inaugurou, na 
quarta-feira a cobertura da 
quadra “Norival Noguei-
ra Júnior (Ki-Suco)”, no 
Loteamento Karina / Ra-

Os skatistas de Pindamo-
nhangaba serão presente-
ados com mais um espaço 
para lazer e treinamentos. 
Na quinta-feira (27), às 19 

dos alunos da Oficina de 
Imagem, Meio Ambiente 
e Literatura “Fotomentos 
e Sentigrafias”, ministra-
da pelo artista-orienta-
dor Z (José de Barros).
Também nesta edição, o 
Sarau celebrará a 40ª Se-
mana Portinari, em ação 
conjunta com o Museu 
“Casa de Portinari”, do 
município de Brodowski 
(SP). Por meio de ofici-
nas sobre a vida e a obra 
de Portinari, coordenadas 
pela educadora Marli Cae-
tano na Biblioteca de Artes 
“Leopoldo Ferreira Louza-
da”, os estudantes das es-
colas Dom Bosco, Centro 
Educacional Caraguatá e 
Tableau produziram pai-

mos, distrito de Moreira 
César. Localizada na rua 
José Alves de Oliveira, s/
nº, a quadra já existente 
no local recebeu cerca de 
700 m² de cobertura mis-

horas, a Prefeitura reali-
za a cerimônia oficial de 
entrega da Pista de Skate 
Pinda Banks “Fernando 
Ferreira de Castro”, no 

neis coletivos que estarão 
expostos no encontro po-
ético. Outro destaque do 
encontro serão as apresen-
tações de produções literá-
rias sobre a vida do artista 
homenageado, dos alunos 
do EJA (Ensino para Jo-
vens e Adultos) da Escola 
Estadual Thomaz Ribei-
ro de Lima, coordenados 
pela professora Rose Teles, 
com a participação dos 
contadores de histórias 
Angelo Pereira, Jefferson 
Izidoro e Rita Brugnerotti. 
Também serão apresen-
tados alguns curtas-me-
tragens sobre Portinari. O 
MACC está localizado no 
Polo Cultural Profª Adaly 
Coelho Passos, na Pra-
ça Dr. Cândido Motta, nº 
72, no Centro de Cara-
guá. Mais informações: 
(12) 3897.5661 ou www.
fundacc.com.br. Serviço
V Sarau Poético
Dia 27/8 – quin-
ta-feira – às 19h
MACC – Museu de Arte e 
Cultura de Caraguatatuba
Entrada Franca
Classificação Livre

ta, com pilar de concreto 
pré-fabricado, estrutura e 
telhas metálicas, com sis-
tema de captação de águas 
das chuvas e sistema de 
aterramento de proteção 
contra descargas elétricas. 
O investimento da Prefei-
tura foi de R$269.480,98 
e a obra faz parte de um 
pacote de mais quatro co-
berturas, nos bairro Vila 
Rica, Triângulo, Jardim 
Regina e Goiabal. O in-
vestimento final nas cinco 
coberturas de quadras será 
de cerca de R$ 1,4 milhão.

Campos Maia. Construída 
por meio de um convênio 
com o Governo do Esta-
do, a pista de skate está 
sendo construída no estilo 
“Banks” – semelhante a 
uma piscina cheia de cur-
vas – , com área de 350 m². 
O investimento na obra é 
de cerca de R$ 200 mil.
Além da pista de skate no 
Campos Maia, a Prefei-
tura já entregou uma pis-
ta no Cidade Jardim. Os 
centros esportivos ‘João 
do Pulo’ e ‘Zito’ também 
contam com espaço para 
a prática da modalidade.

Sarau Poético em
Caraguatatuba

Prefeitura de Pinda 
entrega cobertura de 

quadra no Karina/Ramos

Prefeitura de Tremembé
divulga Marcação de

Consultas no Centro de Saúde 
para o mês de Setembro

Pinda: Campos Maia
ganha pista de skate
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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

O Sítio do Picapau Amare-
lo, em Taubaté, fecha agos-
to, que é o mês do Folclo-
re, com uma programação 
temática. No sábado, 29, 
e no domingo, 30, acon-
tece uma oficina pedagó-
gica com o tema Folclore 
Brasileiro, das 14 às 16h. 
Nos dois dias também têm 
oficina de desenhos para 
colorir a partir das 9h. Às 
14h30, 15h e 15h30 serão 
apresentadas as Histórias 
da Carochinha. No sába-
do, os personagens do Sí-

A Prefeitura de Tauba-
té esclarece que não 
haverá aumen-
to na tarifa pública 

tio apresentam a peça “A 
receita do amor”, em dois 
horários, às 11h e Às 17h. 
É necessário retirar as se-
nhas 30 minutos antes da 
apresentação. O Sítio do 
Picapau Amarelo fica na 
Avenida Monteiro Lobato, 
s/nº - Chácara do Visconde 
e funciona de terça a do-
mingo, das 9 às 17h. Mais 
informações e agendamen-
tos através do telefone 12 
3625-5062.Confira a pro-
gramação: DIA 29 – SÁ-
BADO 9h às 11h – Oficina 

dos ônibus na cidade 
nos próximos 18 me-
ses. Houve um compro-
misso de nova avaliação 

de colorir. 11h e 16h – Tea-
tro infantil com a turma do 
Sítio do Picapau Amarelo 
“A receita do amor”. 14h às 
16h – Oficina pedagógica 
sobre o folclore brasileiro 
– Tio Energia. 14h30, 15h 
e 15h30 – Contos da Caro-
chinha - Tia Violeta. DIA 
30 – DOMINGO 9h às 11h 
– Oficina de colorir. 14h 
às 16h – Oficina pedagó-
gica sobre o folclore bra-
sileiro- Cia do Sol. 14h30, 
15h e 15h30 – Contos da 
Carochinha -Tia Ciça.

da planilha econômi-
ca em janeiro de 2016 
e está totalmente des-
cartado novo reajuste. 

Sítio do Picapau Amarelo
encerra agosto com

homenagem ao Folclore

Prefeitura de Taubaté Divulga 
Nota sobre o Reajuste da Tarifa

O Governo Municipal 
realizou no dia 22 de 

agosto a festa do bolo 
em homenagem aos 41 

anos de fundação da 
nova Redenção da Serra.
A Administração Munici-
pal através do Prefeito Ri-
cardo Lobato e do Fundo 
Social de Solidariedade 
presidido pela Sra. Primei-
ra Dama Mônica Peixoto, 
Secretária Municipal de 
Cultura e Turismo Sidnéia 
Alves agradece de cora-
ção aos patrocinadores, 
funcionários, volutários e 
ao nossos munícipes pela 
noite que foi espetacular!

Redenção da Serra comemorou
mais um aniversário

Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí 
Av.Sebastião de Mello Mendes, Nº 511 -  Jardim Santa Terezinha 

Fone: (12) 3971-6110 -  CEP 12.490-000 
São Bento do Sapucaí -  Estado de São Paulo  

 
 

Aviso de Licitação 
 
Processo nº 001/2015 
Tomada de Preços nº 001/2015- Repetição I 
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 14 de Setembro de 2015.  
Data de abertura do Envelope nº 1 - Documentação: Dia 14 de Setembro 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. 
Valor orçado para a obra: R$ 320.282,56 

São Bento do Sapucaí, 26 de Agosto de 2015 
 
 

Ildefonso Mendes Neto 
Prefeito Municipal 
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A escola Senai de Pin-
damonhangaba anun-
cia nesta sexta-feira 
ofertas de vagas para cur-
sos voltados para quem 
trabalha nos ramos de 
construção civil e pintura. 

NOTA DE ESCLA-
R E C I M E N T O :
A Prefeitura de Montei-
ro Lobato e a Secretaria 
Municipal de Saúde in-
formam que as informa-
ções veiculadas em rede 
social a respeito dos cui-
dados com um morador da 
Zona Rural do município 

O curso será ministrado 
no dia 1º de setembro por 
profissionais da empresa 
Atlas Pincéis, no audi-
tório do Senai-Pinda. 
As inscrições são gra-
tuitas! Os interessados 

tratam-se de inverdades.
A Secretaria Municipal 
de Saúde vem dando total 
apoio ao seu tratamento. 
Ele tem recebido visitas 
de enfermeiros, médico e 
da equipe de assistência 
social do município. O 
Poder Público vem se es-
forçando para possibilitar 

deverão se inscrever na 
loja Gu Tintas que tem 
seu endereço na Rua 
Dr. Fontes Jr, 580. 
Mais informações pe-
los telefones: 3642-
1911 ou 3525-1911.

bem-estar a este morador 
e também para outros pa-
cientes em igual estado.
Toda e qualquer informa-
ção sobre as atividades 
da Secretaria Municipal 
de Saúde podem ser con-
feridas por nossa Asses-
soria de Imprensa, pelo 
telefone: (12) 3979-1314.

Senai-Pinda oferece cursos 
gratuitos para área de

construção civil e pintura

Nota de esclarecimento
Prefeitura de Monteiro Lobato

O Governo Municipal, por 
intermédio da Diretoria de 
Bem Estar Social aderiu ao 
Programa “Time do Em-
prego” da SERT (Secreta-
ria Estadual do Emprego 
e Renda do Trabalho). O 
programa tem por obje-
tivo orientar o trabalha-
dor desempregado maior 
de 16 anos ou jovens em 
busca do primeiro empre-
go, por uma colocação no 
mercado de trabalho, que 
seja compatível com os 
interesses, habilidades e 
qualificações profissionais 
dos trabalhadores. Dois 
funcionários do Setor de 
Bem Estar Social, Joelma 
Bertolino e Cristiano Cris-
tovam, participaram de um 
curso de capacitação ofe-
recido pela SERT, em São 
José dos Campos, para 
trazer todas as orientações 
aos trabalhadores parai-
bunenses. Em Paraibuna, 
será formada uma turma 
e oferecidas entre 20 e 30 
vagas, às primeiras pesso-
as que se inscreverem; as 

Um grupo de empresários 
de Paraibuna reuniu-se na 
última sexta-feira, no gal-
pão do “Empório Chão 
Caipira”, situado no km 28 
da Rodovia dos Tamoios, a 
cinco quilômetros do cen-
tro da cidade. Participaram 
do encontro representantes 
do Governo Municipal, 
ACEP – Associação Co-
mercial e Empresarial de 
Paraibuna, Conselho Mu-
nicipal de Turismo (COM-
TUR), Fundação Cultural 
“Benedicto Siqueira e Sil-
va” e da Associação dos 
Artesãos Paraibunenses.       
A visita da comitiva teve 
como propósito discutir 
ações para viabilizar as 
futuras instalações do Em-
pório Chão Caipira, que 
será destinado à comer-
cialização dos produtos tí-
picos feitos no município, 
como: artesanato, café cai-
pira, bananinha, rapadura, 

Continuam abertas as ins-
crições para o curso de Pa-
daria Artesanal promovido 
pelo Fundo Social de So-
lidariedade de Caçapava. 

O entorno da praça Dr. 
Emílio Ribas, conheci-

inscrições estarão abertas 
de 20 a 31 de agosto, no 
prédio da Diretoria Muni-
cipal de Bem Estar Social 
– Av. Major João Elias de 
Calazans, 368, no Centro, 
das 8h às 17h. Para realizar 
a inscrição, os candidatos 
devem levar RG, CPF, car-
teira de trabalho, além de 
currículo e do número do 
Programa Integração So-
cial (PIS), caso possuam. 
O treinamento tem início 
previsto para os dias 16 e 
18 de setembro, das 14h00 
às 17h00, na sede da Dire-
toria de Bem Estar Social.
“A cada dez trabalhado-
res que buscam emprego 
aqui no Bem Estar Social, 
sete apresentam currículos 
inadequados. Por meio do 
Time do Emprego conse-
guimos adequar às pesso-
as nessa busca”, explica 
Joelma Bertolino, coorde-
nadora da CME – Comis-
são Municipal de Empre-
go de Paraibuna. QUEM 
PARTICIPAR DO TREI-
NAMENTO APRENDE-

mel, delícias do milho, en-
tre outros quitutes.  Foram 
várias ideias sugeridas 
durante o encontro: divi-
dir os produtos por segui-
mento, um ‘Box’ só para 
doces, outro para artesana-
to, e assim sucessivamen-
te; criar uma associação 
para gerenciar o local de 
maneira justa para todos; 
divulgar aos visitantes 
os atrativos turísticos de 
Paraibuna; transformar o 
local em um espaço para 
apresentações de artistas 
do município: violeiros, 
bandas, exposição de te-
las, contribuindo como 
um diferencial turístico 
do Empório Chão Caipira. 
De acordo com o Governo 
Municipal, a duplicação 
do trecho de Planalto da 
Rodovia dos Tamoios, e a 
construção de uma ciclo-
via – que liga o Centro da 
cidade ao Empório Chão 

As inscrições podem ser 
feitas até o dia 2 de setem-
bro. As aulas vão começar 
no dia 3 de setembro e ter-
minam 1º de outubro. O 

da como São Benedito, 
passou por mudanças de 

RÁ TÉCNICAS DE DI-
RECIONAMENTO AO 
MERCADO DE TRA-
BALHO, APERFEIÇOA-
MENTO DE HABILIDA-
DES, PRODUÇÃO DE 
CURRÍCULO, DICAS 
DE COMPORTAMEN-
TO EM ENTREVISTAS, 
NOÇÕES DE EMPRE-
ENDEDORISMO, APRE-
SENTAÇÃO PESSOAL, 
COMUNICAÇÃO E EX-
PRESSÃO, ENTRE OU-
TROS CONTEÚDOS. Se-
gundo a Diretoria de Bem 
Estar Social, graças ao tra-
balho desenvolvido pela 
CME, Paraibuna também 
disponibiliza importantes 
cursos de qualificação ofe-
recidos à população, por 
meio de parceria com o 
Governo do Estado, atra-
vés do Programa Via Rá-
pida Emprego, cursos da 
Escola Técnica Estadual 
(ETEC) e do PEC – Pro-
grama Estadual de Qua-
lificação e, agora, com o 
Programa Time do Empre-
go, a tendência é de haver 
um reforço a mais na ca-
pacitação dos trabalhado-
res paraibunenses. Outras 
informações no endereço 
eletrônico: http://www.
emprego.sp.gov.br/quali-
ficacao-profissional/time-
do-emprego/, pelo tele-
fone: (12) 3974-2040 ou 
pelos e-mails: emprego@
paraibuna.sp.gov.br e so-
cial@paraibuna.sp.gov.br

Caipira – facilitou bastan-
te o acesso ao galpão; no 
entanto, o município está 
empenhado em buscar no-
vas parcerias com o Go-
verno do Estado, visando 
trazer mais investimentos 
que beneficiem os produ-
tores e à população parai-
bunense; a construção de 
passarelas de pedestres é 
um exemplo dessa parce-
ria com o Estado. Segundo 
o proprietário da empre-
sa Embutidos Frimarchi, 
Ronaldo Demarchi, o gal-
pão destinado aos produ-
tos típicos do município 
tem tudo para dar certo. 
“O Empório Chão Caipira, 
como foi dito nesse en-
contro, servirá como uma 
grande vitrine não apenas 
para divulgarmos e co-
mercializarmos os produ-
tos da terra, mas também 
uma porta de entrada para 
os turistas conhecerem 
melhor nossa querida Pa-
raibuna”, enfatiza. Para 
dar continuidade ao pro-
jeto do empório, os co-
merciantes e produtores 
interessados no assunto, 
deverão participar de ou-
tras reuniões promovidas 
pelo COMTUR para pla-
nejar melhor como utilizar 
o espaço, de maneira cor-
reta e agradável a todos. 

curso será dado em dois 
períodos: das 9h às 11h30 
e das 13h30 às 16h30.
Os alunos vão aprender a 
confeccionar dez tipos de 
pães, no total serão cin-
co aulas. Os participantes 
vão receber certificados de 
conclusão. Os interessados 
em fazer a inscrição ins-
crição devem apresentar o 
RG e comprovante de re-
sidência na sede do Fundo 
Social, à rua Alberto Pinto 
de Faria, 280, no Jardim 
Julieta, das 9h às 15h30, 
de segunda a sexta-feiras.

sentido de via, neste final 
de semana. O objetivo da 
Prefeitura é organizar o 
trânsito no local e melho-
rar o fluxo de veículos. 
Com isso, agora não será 
mais permitido a entrada à 
direita de quem vem da rua 
dr. Campos Salles sentido 
centro, e à esquerda, para 
quem vem na mesma via, 
sentido bairro. O local está 
totalmente sinalizado, com 
placas e pintura de solo.

Prefeitura de Paraibuna faz parceria 
com Governo do Estado para orientar 
munícipes em busca de oportunidade 

no mercado de trabalho

Prefeitura de Paraibuna
promove encontro com

empresários sobre a utilização 
do Empório Chão Caipira

Padaria artesanal do Fundo 
Social de Caçapava continua 

com inscrições abertas

Pinda: Largo São Benedito tem 
mudança de sentido de via

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou, nesta 
quarta-feira, a cerimônia 

oficial de entrega da nova 
ponte do Ribeirão dos Sur-
dos. A ponte fica na Estra-

da Pirapitingui, km 1200, 
no distrito de Moreira 
César, próximo à divisa 
com a cidade de Rosei-
ra. No local, a Prefeitura 
substituiu a antiga ponte 
de madeira por aduelas de 
concreto, melhorando a 
segurança e o acesso aos 
dois municípios. De acor-
do com informações da 
Secretaria de Obras, o in-
vestimento nessa melhoria 
foi de cerca de R$ 130 mil, 
somando-se pavimentação 
e drenagem dos taludes.

Pinda: Ribeirão dos
Surdos tem nova ponte
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Uma parceria entre Prefei-
tura de Taubaté e Via Vale 
Garden Shopping viabili-
zou a construção do acesso 
da Rodovia Carvalho Pinto 
para a Avenida Dom Pedro 
I. As obras foram concluí-
das e o acesso foi liberado 
no último dia 19 pela Eco-
pistas, concessionária que 
administra o sistema Ayr-
ton Senna/Carvalho Pinto.
A partir de agora, de acor-
do com a Prefeitura, o mo-
torista tem saída direta da 

Aconteceu na segunda-
feira uma audiência pú-
blica com moradores dos 
bairros Maracaibo, Alber-
to Ronconi, Poço Grande, 
Aterrado, Flor do Cam-
po e Berizal realizado no 
Centro Educacional. O 
encontro serviu para in-
formar aos munícipes so-
bre a data de reinício das 
obras de instalação da tão 
sonhada rede de esgoto. 
“Hoje posso informar a 
todos que o esgoto no Ma-
racaibo e Região começa 
em novembro de 2015. 
Nada disso estaria acon-
tecendo sem o empenho e 
trabalho do prefeito Mar-
celo Vaqueli” afirmou o 
Engenheiro Responsável 
pela obra Sidnei Silva. 
Uma notícia muito es-
perada por todos que há 
mais de 35 anos aguar-
dam por esse benefício.
Estiveram presentes além 
do prefeito municipal 
Marcelo Vaqueli, os Pro-
motores de Justiça do GA-
EMA (Grupo de Atuação 
Especial de Defesa do 
Meio Ambiente) Doutores 
Jaime Meira Nascimento 

rodovia para a avenida sem 
precisar utilizar a Rodovia 
Presidente Dutra. Esta li-
gação entre a rodovia esta-
dual e a marginal faz parte 
do projeto do sistema vi-
ário do perímetro sul do 
município, que tem como 
objetivo melhorar o aces-
so ao shopping e dar mais 
fluidez no trânsito de toda 
a região sul de Taubaté.
O novo acesso também 
garante mais segurança 
aos condutores, pois redis-

Júnior e Laerte Fernan-
do Levai, a Engenheira 
Civil ATP-GAEMA Ca-
roline Tomazoni Corrêa, 
o Engenheiro da Sabesp 
responsável pela obra em 
Tremembé Sidnei Silva, 
o Advogado da Sabesp 
Doutor Washington, o Ge-
rente da divisão de Tauba-
té Cláudio Katayama, o 
Responsável do Posto de 
Operação de Tremembé 
Edmar Luiz Carneiro, o 
Deputado Estadual Padre 
Afonso, representantes do 
Deputado Federal Samuel 
Moreira, o Pároco Padre 
Edgar Delbem, vereadores 
e secretários municipais.
A obra será realizada em 
duas etapas, começan-
do pela Gleba A (parte 
baixa) a partir de no-
vembro de 2015 com 
duração de 24 meses.
 O Término do projeto 
do Pacote Técnico que 
custou aproximadamen-
te R$1 milhão aconteceu 
em março e homologa-
do em outubro deste ano. 
Logo após o término desta 
fase, as obras se iniciam 
na Gleba B (parte alta).

tribui o fluxo de veículos, 
diminuindo o trânsito na 
rotatória existente junto 
a Avenida Álvaro Mar-
condes de Mattos. A ade-
quação não só facilitará o 
acesso para quem vem de 
São Paulo, sentido Rio de 
Janeiro, com passagem 
pelo shopping, mas ainda 
permitirá maior acessibi-
lidade aos moradores dos 
bairros no entorno do sho-
pping com São Gonçalo, 
Quinta das Frutas e Estoril.

A licitação CPCSO – 
14588/15 – Execução das 
Obras do SES do Muni-
cípio de Tremembé, Jar-
dim Maracaibo compre-
endendo redes coletoras, 
ligações domiciliares, 
estação elevatória de es-
goto e emissário final de 
esgoto bruto, no âmbito 
da Coordenadoria de Em-
preendimentos Sudeste 
– VER, e UM Vale do Pa-
raíba – RV está com edital 
disponível no site www.
sabesp.com.br/licitaco-
es e o interessado poderá 
acessar mediante obten-
ção de senha no acesso.
Os moradores saíram fe-
lizes e ansiosos do encon-
tro. “Estamos felizes com 
a iniciativa e trabalho do 
prefeito Vaqueli, sabemos 
que ele está com a gen-
te nessa luta. Sem esgoto 
não podemos ter asfalto 
e nem uma infraestrutu-
ra adequada para nossos 
filhos. Um passo mui-
to grande foi dado nesta 
noite.” comentou Juran-
dir Almeida de Carvalho 
– morador do bairro Al-
berto Ronconi a 12 anos.

Via Vale Shopping 
ganha acesso da 

Carvalho Pinto para 
Avenida Dom Pedro I

Esgoto no Maracaíbo 
e região será reiniciado 
em novembro de 2015 

em Tremembé

A cantora Luiza Possi será 
a atração do encerramento 
da 10ª edição “Caraguá a 
Gosto”, evento com ob-
jetivo de divulgar a gas-
tronomia da cidade com 
a participação de 35 res-
taurantes. O show será no 

sexta-feira (28) Pas 22h na 
Praça da Cultura (antiga 
Praça de Eventos do Cen-
tro), na Avenida da Praia, 
com entrada gratuita.
Luiza Possi se apresenta 
com o show “Sobre Amor 
e o Tempo”, título de seu 

último trabalho que conta 
com 14 canções e ritmos 
que mesclam rock’n’roll e 
MPB. E ainda cantará gran-
des sucessos de sua carrei-
ra como “Eu Sou Assim”.
Além de Luiza, a Praça da 
Cultura recebe no sábado 
(29), a partir das 20h, os 
shows de Peleco e Ana 
Cañas. As apresentações 
são realizadas pela Prefei-
tura de Caraguá, por meio 
da Secretaria de Turismo.
A 10ª edição do Caraguá a 
Gosto termina no dia 31 de 
agosto, com 35 estabeleci-
mentos (Restaurantes, Piz-
zarias, Bares e Quiosques) 
da cidade com pratos 
elaborados especialmen-
te para o evento, culiná-
ria sofisticada e criativa. 

Luiza Possi se apresenta 
no encerramento do 

Caraguá a Gosto

Pelo terceiro mês consecu-
tivo, o Estado de São Pau-
lo apresentou queda nos 
roubos de carga. Segundo 
dados fornecidos pela Se-
cretaria da Segurança Pú-
blica (SSP), a redução em 
julho foi de 19,51%, com 
143 casos a menos em re-
lação a igual mês do ano 
passado. O indicador pas-
sou de 733 para 590. É a 
segunda vez no ano que o 
número é menor que 600.
E para reforçar ainda mais 
a queda nesses índices, a 
SSP firmou na tarde de on-
tem (24) um protocolo de 
intenções com a Federação 

das Empresas de Trans-
porte de Cargas do Estado 
de São Paulo (FETCESP), 
o Sindicato das Empresas 
de Transporte de São Pau-
lo e Região (SETCESP) e 
o Instituto para Desenvol-
vimento do Varejo (IDV), 
com o objetivo de criar 
mecanismos que ajudem a 
polícia a investigar e com-
bater o roubo de carga.
O protocolo prevê que se-
jam estabelecidas condi-
ções de cooperação entre 
os órgãos para a futura ce-
lebração de convênio para 
compartilhamento de sis-
temas de dados e de ima-

gens próprios ou terceiri-
zados de interesse da área 
de segurança pública. A 
parceria foi assinada pelo 
secretário da Segurança, 
Alexandre de Moraes, e 
representantes da FET-
CESP, SETCESP e IDV.
“Nós vamos dar sequência 
[à parceria] para rapida-
mente fazer essas implan-
tações e para que possa-
mos ter uma simbiose total 
de informações entre o 
setor de transportes, vare-
jo e a secretaria [da Segu-
rança]”, explicou Moraes.
Menos roubo nas estradas 
- O índice de roubos de 
carga nas estradas paulis-
tas apresentou redução de 
19,51%, em julho. A aná-
lise dos últimos três me-
ses também aponta que o 
indicador está em queda. 
Houve recuo de 13,08%, 
no período de maio, junho 
e julho, em relação aos 
meses de 2014. O núme-
ro passou de 2.163 para 
1.880 – 283 casos a menos.

Governo de São Paulo 
fecha parceria para 

reduzir roubos de carga

No último dia 23/8, do-
mingo, a escola SENAI de 
Pindamonhangaba reali-
zou seu Vestibulinho para 
o ingresso nos 3 Cursos de 
Aprendizagem Industrial 
oferecidos pela Escola, 
Mecânico de Usinagem, 
Mecânico de Manutenção 
e Eletricista, com duração 
de 2 anos, com início em 
2016. Com um número re-
corde de candidatos para 
esta seleção, 1900 inscri-
tos no total, para 128 va-
gas, a Escola SENAI teve 

que pela primeira vez, 
contar com outro local 
para receber todos os can-
didatos ao mesmo tempo. 
A Faculdade Anhangue-
ra de Pinda, foi grande 
parceira neste proces-
so, tendo autorizado o 
uso das suas instalações.
De acordo com as pala-
vras do Prof. Paulo Sérgio 
Torino, Diretor do SE-
NAI de Pinda, “tal even-
to, face ao grande número 
de candidatos, somente 
foi possível graças à par-

ceria com a Faculdade 
Anhanguera, na pessoa 
de sua Diretora Prof. Ana 
Teresa que prontamen-
te atendeu nosso pedido, 
visto que a instalação do 
SENAI não comportaria 
tal público. Desse modo 
aproveitamos, para ofi-
cialmente deixar nossos 
profundos agradecimen-
tos, à Faculdade Anhan-
guera de Pindamonhan-
gaba, e particularmente 
à Prof. Ana Teresa, pelo 
seu empenho e dedicação.

Senai de Pinda faz Vestibulinho 
para 1900 jovens e conta com o 
apoio da Faculdade Anhanguera


