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Uma parceria entre as se-
cretarias da Saúde e Edu-
cação da Prefeitura de 
Ilhabela  deu inícioa início 
à campanha de vacinação 
contra o HPV (papiloma 
vírus humano). A imuni-
zação ocorre nas escolas 
públicas municipais e é 
voltada às adolescentes 
de 9 a 13 anos. Até o mo-
mento,  foram vacinadas 
474 adolescentes em todas 
as escolas públicas, o que 
representa uma cobertura 
de 65,56%. Na próxima 
semana, a equipe de Vi-
gilância Epidemiológica 
da Secretaria da Saúde 
vai iniciar a fase da cam-
panha que vai abranger as 
escolas particulares.  “As 

Uma pesquisa divulgada 
pelo Sincovat (Sindicato 
do Comércio Varejista de 
Taubaté e região) mostrou 
que o comércio varejista 
de Taubaté registrou fatu-
ramento de R$ 2 bilhões 
em janeiro de 2015, 6,3% 
a menos do que o mesmo 
período do ano passado. 
Os dados recebidos são 
da Pesquisa Conjuntural 

A Volkswagen de Taubaté 
suspendeu nessa próxima 
segunda-feira os contra-
tos de trabalho (layoff) de 
120 funcionários da linha 
de produção por 5 meses. 
A informação foi passa-
da para o Sindicato dos 
Metalúrgicos na quinta-
feira durante assembleia 
com a empresa. Com a 
nova suspensão, a Volks 

meninas que não pude-
ram ser vacinadas em suas 
escolas poderão compa-
recer com seu responsá-
vel em qualquer Unidade 
de Saúde que também 
disponibilizará a vaci-
na”, explica a enfermeira 
Simone Fortes, da Vigi-
lância Epidemiológica. 
O Ministério da Saúde 
orienta que mulheres na 
faixa etária dos 25 aos 64 
anos façam o exame pre-
ventivo, o Papanicolau, 
anualmente. A vacina não 
substitui a realização do 
exame preventivo e nem 
o uso do preservativo nas 
relações sexuais. Prote-
ção - Comprovadamente, 
a vacina contra o HPV é 

do Comércio Varejista 
no Estado de São Paulo 
(PCCV), realizada pela 
Fecomercio-SP, segundo 
informações da Secretaria 
da Fazenda do Estado de 
São Paulo. O setor com 
maior impacto negativo 
foi o de supermercados, 
o qual registrou queda de 
5,8% e contribuição de 
-1,9 ponto porcentual para 

soma 370 funcionários 
em layoff. A justificativa 
da empresa para o afasta-
mento dos trabalhadores 
é para adequar a produ-
ção a demanda do mer-
cado, que passa por crise. 
Durante o período de 
layoff, os funcionários 
recebem salário e devem 
fazer cursos profisiona-
lizantes, além disso foi 

eficaz na proteção de mu-
lheres que ainda não ini-
ciaram a vida sexual e, 
por isso, não tiveram ne-
nhum contato com o vírus. 
O HPV é um vírus trans-
mitido pelo contato dire-
to com pele ou mucosas 
infectadas por meio de 
relação sexual. Também 
pode ser transmitido da 
mãe para filho no momen-
to do parto. O vírus do 
HPV está diretamente re-
lacionado ao terceiro tipo 
de câncer mais incidente 
entre as mulheres que é 
o câncer de colo de úte-
ro. Estimativas apontam 
que 270 mil mulheres, 
no mundo, morrem devi-
do à este tipo de câncer.

o resultado geral. Também 
influenciou negativamente 
o segmento outras ativida-
des, com queda de 7,1%. 
Farmácias e perfumarias 
obtiveram alta de 0,8%, 
mas colaboraram com ape-
nas 0,1 ponto percentual. A 
pesquisa é segmentada em 
16 Delegacias Regionais, 
entre elas Taubaté - com-
posta por 39 municípios.

negociado o pagamento 
de um bônus. Antes do 
novo layoff, a Volks co-
locou 4,2 mil trabalha-
dores em férias coletivas 
de 21 dias. Eles voltaram 
a produção está semana. 
A planta de Taubaté da 
Volkswagen tem aproxi-
madamente 5 mil traba-
lhadores e produz os mo-
delos up!, Gol e Voyage.

Ilhabela promove
campanha de vacinação 
contra HPV nas escolas

Pesquisa registra
queda nas vendas nos

supermercados
de Taubaté

Volkswagen suspende
contrato de 120 funcionários 

da fábrica de Taubaté

Quiririm recebe a 
26ª Festa da Imigração 

Italiana em Taubaté

Taubaté recebe a 26ª edi-
ção da Festa da Imigração 
Italiana de Quiririm, a par-
tir desta terça-feira, 28. O 
evento, que vai até o dia 
3 de maio, conta este ano,
a história de Le-
onardo Da Vinci,
além de comemorar os 
126 anos da chegada 
dos italianos no Brasil.
O evento tem como prin-
cipal característica o 
envolvimento da comu-
nidade no preparo das 

comidas, apresentações 
musicais, desfiles e dan-
ças típicas da Itália. As 
ruas do distrito serão pal-
co de manifestações artís-
ticas como estátuas vivas,
 teatro e os popula-
res grupos de tarantela.
No primeiro dia de fes-
ta acontece a esco-
lha da rainha às 19h, 
no palco de eventos.
Outro destaque é o 
desfile da imigração,
que narra com carros e 

alegorias, a história do ar-
tista Leonardo Da Vinci, 
no último dia de evento.
As barracas com pratos 
típicos da culinária ita-
liana, massas e doces 
também são destaque. 
Para este ano foram produ-
zidas cerca de 30 toneladas 
de massa, em 28 barracas.
Os pratos mais popu-
lares são a lasanha,
o nhoque e a sopa de 
marubim, feita de mas-
sa fresca recheada.
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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

Entender como o conjunto 
de bactérias que coloniza o 
intestino do Aedes aegypti 
influencia a suscetibilida-
de do mosquito ao vírus 
da dengue é o objetivo 
de uma pesquisa condu-
zida na Universidade Es-
tadual Paulista (Unesp), 
campus de Botucatu, 
com apoio da FAPESP.
De acordo com Jayme 
Augusto de Souza-Neto, 
coordenador do estudo, 
a descoberta de fatores 
que tornam o mosquito 
refratário ao vírus pode-
ria, no futuro, abrir cami-
nho para o desenvolvi-
mento de estratégias que 
ajudem a bloquear a 
transmissão da doença.
“O objetivo é desvendar 
a troca de informações 
entre a microbiota intes-
tinal e o sistema imune 
do Aedes. Entender de 
que forma isso determi-
na o sucesso da infecção 
no inseto e, consequen-
temente, da transmissão 
do vírus para humanos”, 
afirmou Souza-Neto.
Quando o mosquito suga 
o sangue contaminado, ex-
plicou o pesquisador, o pri-
meiro local em que o pató-
geno se aloja e se replica 
é o intestino. Nesse tecido 
ele precisa driblar os me-
canismos de defesa para 
conseguir se disseminar 
pelo corpo do inseto e atin-
gir as glândulas salivares.
“Um dos principais meca-
nismos de defesa do Ae-
des é a ativação de genes 
que codificam proteínas 
com ação antiviral. Outro 
componente importante 
é a microbiota intestinal, 
mas ainda não sabemos 
exatamente de que forma 
ela influencia a resposta 
imune”, disse Souza-Neto.
Existe a possibilidade de 
que algumas bactérias 
atuem de forma direta, 
produzindo moléculas 
com ação antiviral. Ou-
tras podem interferir de 
maneira indireta, ativan-
do vias de sinalização 
que estimulam o siste-
ma imunológico do inse-
to a combater o invasor.
Estudos anteriores mos-
traram que a suscetibili-
dade ao vírus da dengue 
é bastante variável nas 
diferentes populações do 
mosquito vetor. Os pri-
meiros resultados de expe-
rimentos realizados pelo 
grupo de Souza-Neto no 
Instituto de Biotecnolo-
gia (Ibtec) da Unesp su-
gerem que a microbiota 
intestinal é um dos fatores 
por trás dessa variação.
Os pesquisadores compa-
raram uma população de 

Aedes coletada no muni-
cípio de Botucatu – onde 
a incidência de dengue é 
baixa, apesar da presen-
ça constante do mosqui-
to – com outra coletada 
na cidade de Neópolis, 
em Sergipe, onde mui-
tos casos da doença são 
registrados anualmente.
No laboratório, ambos os 
grupos foram alimentados 
com sangue contamina-
do e, quatro dias depois, 
submetidos a testes para 
quantificação da carga vi-
ral no organismo. Enquan-
to nos mosquitos de Bo-
tucatu a taxa de infecção 
ficou em torno de 25%, 
no grupo de Neópolis o 
índice foi superior a 80%.
Por meio de técnicas de 
sequenciamento de genes 
em larga escala, o grupo 
identificou todas as es-
pécies de bactérias que 
colonizavam o intestino 
dos mosquitos e observou 
que o microbioma exis-
tente nos dois grupos era 
completamente diferente.
Nos insetos de Botucatu, 
as classes predominan-
tes foram – em propor-
ções similares tanto em 
infectados quanto em não 
infectados – Flavopro-
teobacteria e Gamma-
proteobacteria, com des-
taque para os gêneros 
Elizabethkingia e Asaia.
Em Neópolis, a clas-
se mais comum foi a 
Gammaproteobacteria, 
com destaque para os gê-
neros Pseudomonas nos 
infectados eStenotropho-
monas nos não infectados.
As análises também reve-
laram que na população de 
Neópolis o contato com 
o vírus induziu de forma 
mais significativa a ativa-
ção de genes importantes 
para a defesa antiviral.
“Cerca de um terço dos ge-
nes ativados nos mosqui-
tos de Sergipe é controlado 
por vias do sistema imune 
associadas ao controle de 
bactérias. São genes que 
codificam peptídeos com 
ação antimicrobiana, como 
defensina, o que reforça 
a hipótese de que o mi-
crobioma participa desse 
sistema integrado antiden-
gue no intestino do mos-
quito”, disse Souza-Neto.
Segundo o pesquisador, 
muitas das bactérias iden-
tificadas em ambos os 
grupos são espécies comu-
mente encontradas no solo 
– um indicativo de que o 
ambiente no qual o mos-
quito se desenvolve tem in-
fluência na composição da 
microbiota na fase adulta.
Os experimentos fo-
ram realizados duran-

te o doutorado de Cari-
ne Spenassatto Dreyer, 
com Bolsa da FAPESP.
Possíveis aplicações
Atualmente, o grupo ten-
ta separar os genes que 
são ativados pela infecção 
de maneira independen-
te da microbiota daqueles 
que sofrem interferência 
das bactérias intestinais.
Embora o objetivo da 
pesquisa realizada no Ib-
tec-Unesp seja apenas 
compreender a complexa 
interação entre o micro-
bioma intestinal e a res-
posta imune do mosquito 
ao vírus da dengue, Sou-
za-Neto vislumbra possi-
bilidades de aplicar esse 
conhecimento no futuro.
“Se conseguirmos encon-
trar uma espécie bacteriana 
capaz de induzir forte res-
posta antiviral no mosqui-
to, abriremos a possibilida-
de de cultivar populações 
de Aedes nas quais essa 
bactéria seja predominan-
te no microbioma intesti-
nal”, disse o pesquisador.
O mesmo conceito poderia 
ser adaptado caso seja en-
contrada uma espécie bac-
teriana capaz de produzir 
moléculas com ação anti-
viral. Em ambos os casos, 
as populações cultivadas 
em laboratório seriam, em 
teoria, refratárias ao vírus 
e poderiam bloquear a ca-
deia de transmissão da do-
ença se inseridas em gran-
de quantidade na natureza.
Outra possibilidade, se-
gundo Souza-Neto, seria 
encontrar um gene-chave 
para tornar o inseto resis-
tente à infecção. “Nesse 
caso seria possível de-
senvolver um mosquito 
transgênico no qual esse 
gene está superexpres-
so”, disse o pesquisador.
No Brasil, foi inaugurada 
em 2014, pela empresa 
britânica Oxitec, a primei-
ra fábrica de mosquitos 
Aedes aegypti transgêni-
cos. Nesse caso, porém, 
a modificação genética 
não altera a capacidade 
do inseto de se defender 
da doença e sim de pro-
duzir uma prole viável.
Na avaliação de Souza-
Neto as duas estratégias 
são complementares, as-
sim como todas as outras 
medidas para controle 
do vetor, entre elas a eli-
minação de criadouros.
“É importante que a po-
pulação não interprete 
as inovações científicas 
como a solução de todos 
os problemas. Todas as 
estratégias devem traba-
lhar de maneira integrada. 
Uma não substitui a ou-
tra”, avaliou Souza-Neto. 

Bactérias intestinais do
Aedes podem se tornar 
arma contra a dengue

Para melhorar cada vez 
mais o atendimento aos 
turistas de Ubatuba, a Pre-
feitura, por meio de uma 
parceria da Comtur, Secre-
taria de Turismo e Senac, 
abre vagas para sete cur-
sos de aperfeiçoamen-
to dos profissionais do 
setor de hotelaria e ali-
mentação. As vagas são 
destinadas a pessoas que 
já estão no mercado de 
trabalho e buscam apri-
morar suas habilidades.
Os cursos ocorrerão entre 
os dias 4 e 22 de maio, das 8 
às 11h no campus da UNI-
TAU de Ubatuba (Av. Cas-
tro Alves, 392 – Itaguá).
Conheça as oportunidades 
e as datas de cada curso:
4 e 11 de maio – Atu-
alização profissio-
nal para camareiras
4 e 11 de maio – Con-
ceitos Básicos em ma-
nipulação de Alimentos

7 e 8 de maio – Atualiza-
ção para recepcionistas 
em meio de hospedagem
7 e 8 de maio – Atuali-
zação profissional para 
garçons e garçonetes
13 a 15 de maio – Ins-
trutor de treinamen-
to para hospitalidade
20 de maio – Ima-
gem pessoal e etique-
ta em hospitalidade
21 e 22 de maio – Ex-
celência no atendimen-
to em hospitalidade
As inscrições são gratui-
tas e podem ser realizadas 
na Secretaria de Turis-
mo até o dia 27 de abril.
Essa oferta de cursos é 
parte da política de de-
senvolvimento do tu-
rismo em Ubatuba. 
“Com a capacitação dos 
profissionais, eleva-se a 
qualidade dos serviços 
prestados para os turistas, 
garantindo a satisfação e 

criando uma expectativa 
positiva de retorno para 
a cidade”, afirma João 
Corbisier, secretário de 
Turismo de Ubatuba.
“A excelência nos ser-
viços de atendimento 
aos visitantes é uma das 
preocupações da COM-
TUR e um dos grandes 
benefícios esperados é a 
formação dos multiplica-
dores. A COMTUR está 
patrocinando essa inicia-
tiva junto a prefeitura”, 
diz Candido Lindolfo, 
presidente da entidade.
Para mais informações é 
só entrar em contato com 
a Secretaria de Turismo, 
na Avenida Iperoig, 214 
Centro. O CIT – Centro de 
Informações Turísticas – 
funciona de segunda a sex-
ta das 8hs às 18hs e também 
atende pelo telefone (12) 
3834 1550 e no e-mail tu-
rismo@ubatuba.sp.gov.br.

Prefeitura de Ubatuba 
promove cursos de 

aperfeiçoamento para o 
setor de Turismo
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Proprietários de veículos 
com placas de final 1 de-
vem realizar o licencia-
mento obrigatório do exer-
cício 2015 até o fim deste 
mês. O serviço pode ser 
feito de forma eletrônica, 
com entrega do Certifica-
do de Registro e Licencia-
mento de Veículo (CRLV) 
pelos Correios, ou direta-
mente nos postos do De-
tran.SP e do Poupatempo. 
De acordo com o Códi-
go de Trânsito Brasileiro 
(CTB), válido em todo 
o país, todos os veículos 
devem ser licenciados 
anualmente e o porte do 
CRLV é obrigatório. No 
Estado de São Paulo, o li-
cenciamento é feito entre 
abril e dezembro, de acor-
do com o final da placa. 
Conduzir veículo com o 
licenciamento em atraso 
é infração gravíssima (ar-

tigo 230 do CTB): multa 
de R$ 191,54, inserção 
de sete pontos no pron-
tuário do proprietário do 
veículo, além de apreen-
são e remoção do veículo. 
Já conduzir sem portar o 
documento, mesmo que o 
licenciamento esteja em 
dia, é infração leve (arti-
go 232 do CTB): multa 
de R$ 53,20, três pon-
tos na carteira e reten-
ção do veículo até que o 
CRLV seja apresentado. 
Passo a passo – A taxa de 
licenciamento para o exer-
cício 2015 é de R$ 72,25 
e pode ser paga pela inter-
net, caixas eletrônicos ou 
nas agências dos bancos 
credenciados (Banco do 
Brasil, Santander, Brades-
co, Itaú, Caixa Econômi-
ca Federal, BMB, HSBC, 
Safra e Citibank). Ao re-
alizar o licenciamento, é 

preciso quitar possíveis 
débitos de IPVA, segu-
ro obrigatório e multas. 
Na hora do pagamento, é 
preciso fornecer o núme-
ro do Registro Nacional 
de Veículos Automotores 
(Renavam). Para receber 
o documento via Correios, 
é necessário pagar o valor 
adicional de R$ 11, referen-
te à postagem. A entrega é 
feita em até sete dias úteis. 
Quem preferir retirar o do-
cumento presencialmente 
deve apresentar o compro-
vante de pagamento na uni-
dade do Detran.SP na qual 
o veículo está registrado 
ou nos postos do Poupa-
tempo. Nesse caso, será 
solicitado um documento 
de identificação. Lembran-
do que nessa modalidade 
não se deve pagar o valor 
de envio pelos Correios. 
A entrega poderá ser soli-
citada, ainda, por procura-
dor, portando procuração 
original e cópia do RG 
do proprietário do veícu-
lo; ou por parentes próxi-
mos (pais, filhos, irmãos 
e cônjuge), apresentando 
documento que compro-
ve o grau de parentesco. 
O passo a passo comple-
to do serviço está dis-
ponível na área de “Veí-
culos” do portal Detran.
SP ou diretamente no 
link http://scup.it/8chl.

Veículos com placas de final 1 devem 
ser licenciados até o fim de abril

Desempregados do Vale 
do Paraíba têm nova opor-
tunidade nesta semana. O 
programa Emprega São 
Paulo/Mais Emprego, 
oferece 404 vagas de tra-
balho divididas entre as 
áreas de comércio, indús-
tria, serviços, entre outras, 
para o Vale do Paraíba.
O interessado em se can-
didatar às vagas ofereci-
das devem acessar o site: 
www.empregasaopaulo.
sp.gov.br   criar login, se-

nha e informar os dados 
solicitados. Outraopção é 
comparecer a um Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT) com RG, CPF, 
PIS e Carteira de Trabalho.
Também o empregador 
poderá providenciar seu 
cadastro através do site 
do Emprega São Paulo ou 
PAT. Para disponibilizar 
vagas através do sistema, 
é necessária a apresenta-
ção do CNPJ da empre-
sa, razão social, endereço 

e o nome do solicitante.
O Programa Emprega São 
Paulo/Mais Emprego é 
uma agência deempregos 
pública e gratuita gerencia-
da pela Secretaria do Em-
prego e Relações do Tra-
balho (SERT), em parceria 
com o Ministério do Tra-
balho e Emprego (MTE), 
Os itens escolaridade e 
experiência para o preen-
chimento das vagasvariam 
de acordo com a área de 
atuação e com a empresa.

Programa Mais Emprego 
oferece 404 oportunidades 

para o Vale do Paraíba

“PROVE seu amor por 
Taubaté, seja um volun-
tário”. Com esse lema, a 
SEEL (Secretaria de Es-
porte e Lazer) da Prefei-
tura de Taubaté lança na 
próxima semana, o PRO-
VE (Programa de Volun-
tários do Esporte) para 
os Jogos Regionais, que 
acontece na cidade entre 
os dias 1º e 11 de julho. 
As inscrições estarão 
abertas a partir des-
ta segunda-feira, 27,
no site da administra-
ção municipal: www.
t a u b a t e . s p . g o v . b r .
A iniciativa tem como 
finalidade fomentar a 
participação direta dos 
munícipes no esporte, 

aproximar a população 
através dos jogos e pro-
mover o sentimento de 
orgulho dos moradores 
com relação aos espor-
tistas que representam 
o município. O PROVE 
ainda tem o objetivo de 
alimentar a solidariedade,
promovendo o senti-
mento de satisfação 
em ajudar o próximo.
A SEEL já conta com par-
ticipação efetiva da popu-
lação no auxílio da admi-
nistração e preservação de 
praças esportivas da ci-
dade e nos programas so-
ciais exercidos pela pasta.
Entre as funções dos vo-
luntários estão o auxilio 
no suporte e manutenção 

de equipamentos espor-
tivos, apoio operacional 
durante as competições, 
distribuição e manuseio de 
equipamentos esportivos, 
orientação do fluxo de pes-
soas durante as entradas 
e saídas das instalações,
suporte ao controle de 
credenciais nas entra-
das de acesso limitado,
fornecimento de informa-
ções gerais dentro das are-
nas de competições, au-
xilio no deslocamento de 
pessoas com deficiência 
dentro das instalações e 
assistência aos patrocina-
dores e parceiros em geral.
Mais informações po-
dem ser obtidas pelo te-
lefone: (12) 3624-8740.

Prefeitura de Taubaté 
lança Programa de 

Voluntários do Esporte

Na noite de ontem (23) o 
Ministério da Educação 
(MEC)  “para dar mais 
segurança e tranquili-
dade aos estudantes que 
ainda buscam aditar seus 
contratos no sistema”,
divulgou que foi prorro-
gado até o dia 29 de maio 
o prazo para aditamen-
tos dos contratos Fundo 
de Financiamento Estu-
dantil (Fies).  As renova-
ções são relativas ao pri-
meiro semestre de 2015.
O prazo para as renovações 
terminaria no dia 30 de 
abril. Já para a adesão de 
novos contratos, no entan-
to, o prazo foi mantido no 

dia 30. Segundo o MEC, 
a decisão foi tomada em 
conjunto com o Fundo Na-
cional de Desenvolvimen-
to da Educação (FNDE). 
Em nota, o Ministério da 
Educação divulgou que 
nesta sexta-feira (24), será 
publicada no Diário Ofi-
cial da União uma portaria 
com a mudança de prazo 
para a renovação dos con-
tratos, assinada pelo presi-
dente do FNDE, Antonio 
Idilvan de Lima Alencar.
O último balanço divu-
gado pelo MEC reve-
lou que foram firmados 
242 mil novoc contratos. 
Quanto às renovações, 

dos 1,9 milhão de con-
tratos, 1,6 milhão foram 
aditados. Falta ainda re-
novar 296 mil contratos.
Financiamento - Os adi-
tamentos devem ser fei-
tos por meio do Sistema 
Informatizado do Fies 
(SisFies). O Fies oferece 
cobertura da mensalidade 
de cursos em instituições 
privadas de ensino supe-
rior a juros de 3,4% ao 
ano. O estudante começa 
a quitar o financiamento 
18 meses após a conclu-
são do curso. O programa 
acumula 1,9 milhão de 
contratos e abrange mais 
de 1,6 mil instituições.

MEC prorroga prazo
para renovação dos

contratos do Fies
até 29 de maio

Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 31/2015 - Processo Admin. Nº: 157/2015 - Objeto:-
Contratação do show “Boi Manjarra – Samba de Reis” para as comemorações da Festa do Divi-
no - Contratante: Prefeitura Munic. de São Luiz do Paraitinga - Contratada: Beca Cine Video & 
Eventos Artisticos Ltda- Valor: R$ 2.000,00 - Data: 23/04/2015 - Base Legal: Art. 25, Inciso III, 
da Lei Nº 8.666/93

Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 32/2015 - Processo Admin. Nº: 158/2015 - Objeto: 
Contratação do grupo “Lume de Paraitinga” para as comemorações da Festa do Divino- Con-
tratante: Prefeitura Munic. de São Luiz do Paraitinga - Contratada: Alexandre Augusto Toledo 
de Sousa - Valor: R$ 1.200,00 - Data: 23/04/2015 - Base Legal: Art. 25, Inciso III, da Lei Nº 
8.666/93

Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 33/2015 - Processo Admin. Nº: 159/2015 - Objeto: 
Contratação da banda “Na Pegada” para as comemorações da Festa do Divino - Contratante: 
Prefeitura Munic. de São Luiz do Paraitinga - Contratada: Paulo Baroni Junior 03208962851  - 
Valor: R$ 1.200,00 - Data: 23/04/2015 - Base Legal: Art. 25, Inciso III, da Lei Nº 8.666/93

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO - PROC. ADMIN. N° 014/2015 – TOMA-
DA DE PREÇOS N° 001/2015 - EDITAL Nº 023/2015 – No dia 22 de abril de 2015, depois 
de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. ALEX EU-
ZÉBIO TORRES, Prefeito Municipal, DECIDE, HOMOLOGAR E ADJUDICAR o objeto da 
respectiva Tomada de Preços qual seja: Obra de Requalificação Urbanística na Margem do Rio 
Paraitinga no Trecho da Rua do Carvalho e Caminho da Música, à empresa Just Engenharia Eireli 
na ordem de R$998.877,88 (novecentos e noventa e oito mil oitocentos e setenta e sete reais e 
oitenta e oito centavos). Ficando a empresa convocada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias 
úteis a partir desta publicação, conforme Item 14.2 do Edital.

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº57/2015
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015

A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 45/2015, através de seu Presi-
dente, torna público e para conhecimento dos licitantes que, em sessão pública da mesma, datada 
de 24/04/2015, às 9:00 horas, após o exame das propostas apresentadas no pleito e adotado o 
critério de julgamento prescrito no Edital, chegou-se ao seguinte resultado classificatório:
1º COLOCADO: Construpav Construtora, Terrap. e Pavimentação Ltda., com o preço de R$ 
357.601,35.
2º COLOCADO: Cerqueira Torres Constr. Terrap. e Pavimentação Ltda., com o preço de R$ 
358.757,74
3º COLOCADO: Eskelsen Artefatos de Cimento Ind. e Com. Ltda., com o preço de R$ 372.002,48.
4º COLOCADO: Just Engenharia Ltda., com o preço de R$ 399.050,00.
Os envelopes dos proponentes inabilitados se encontram disponíveis para retirada no Setor de 
Licitações da Prefeitura Municipal, sito a Praça Dr. Oswaldo Cruz nº 03, Centro, São Luiz do 
Paraitinga / SP, em horário comercial.  
São Luiz do Paraitinga, 24 de abril de 2015.

Claudney Marcio da Silva
Presidente da Comissão de Licitação

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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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 

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 

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.

Construtura inaugura 
escola de alfabetização 

de operários em 
Pindamonhangaba

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

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

A Prefeitura de Taubaté 
informa que no início de 
março a empresa espe-
cializada, contratada pela 
administração, realizou 
inspeção técnica prelimi-
nar na estrutura da cober-
tura do Terminal Rodoviá-
rio. Acerca das condições 
da cobertura, a empresa 
constatou focos de cor-
rosão e algumas fissuras 

Além da queda nos indi-
cadores criminais, as po-
lícias ainda aumentaram 
a quantidade de prisões 
e de flagrantes de tráfi-
cos de drogas na região
A região do Vale do Paraí-
ba e Litoral Norte apresen-
tou significativa queda nos 
casos de roubos de veícu-
los no primeiro trimestre 
deste ano passado. A redu-
ção foi de 27,5%, com 190 
casos a menos que no mes-
mo período de 2014, quan-
do foram registrados 691. 
A região seguiu tendência 
do interior do Estado, que 
teve queda de 26,13%.
Na comparação de março 
deste ano com o mesmo 
mês de 2014 houve redu-
ção de 34,77%, com 89 
casos a menos. Em mar-
ço de 2014 foram con-
tabilizados 256 casos,
já no mesmo mês des-
te ano foram 167.
Os roubos em geral tam-
bém apresentaram redu-
ção no período de janeiro 
a março.  A queda foi de 

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 

nas telhas prismáticas de 
concreto podendo ofe-
recer risco, como exem-
plo a telha que desabou.
A Rodoviária Nova conti-
nua interditada e os prepa-
rativos para que os servi-
ços de venda de passagens 
sejam transferidos para o 
lado externo continuam. 
Uma tenda foi instalada 
para proteger os usuários 

10,58%, passando de 2.684 
para 2.400 ocorrências, ou 
seja, 284 casos a menos. A 
região acompanhou o in-
terior como um todo, que 
teve redução de 12,48%.
Na comparação men-
sal, o índice caiu 5,52%, 
com 49 casos a menos.
F u r t o s
Os furtos em geral, que 
não incluem veículos, ca-
íram 10,28% no trimestre. 
No período, a redução é de 
701 casos, já que o total 
passou de 6.817 para 6.116 
ocorrências. Vale do Para-
íba e Litoral Norte seguiu 
a tendência do interior, 
que teve queda de 9,49%.
O indicador diminuiu 
2,86% no mês de mar-
ço. Foram 2.108 casos 
em março deste ano, 
ante 2.170 ocorrências 
registradas no mesmo 
mês do ano passado.
L a t r o c í n i o s
Os roubos seguidos de 
morte tiveram um caso 
a menos neste trimestre. 
De janeiro a março des-

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.

da chuva e do sol. Dois 
banheiros, com sete divi-
sórias cada, já se encon-
tram em funcionamento. A 
Prefeitura prevê a conclu-
são da parte de logística e 
de informática até o final 
da próxima semana para 
que todas as empresas se-
jam definitivamente re-
manejadas, desocupando 
completamente o terminal.

te ano houve cinco casos 
do tipo, ante seis no mes-
mo período de 2014. O 
interior do Estado redu-
ziu o indicador em 15%.
Recorde de produtividade
As polícias da região do 
Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte aumentaram 
a quantidade de prisões 
em 5,91% no trimestre. 
De janeiro a março deste 
ano houve 2.851 prisões, 
ante 2.692 no mesmo pe-
ríodo do ano passado.
No mês de março, o au-
mento foi de 14,7%, 
passando de 837 para 
960. Ou seja, cresci-
mento de 123 prisões. 
Os flagrantes de tráfico 
de drogas contabilizaram 
927 registros entre janeiro 
e março. Ou seja, 29,65% 
a mais que no mesmo pe-
ríodo do ano passado, 
que teve 715 flagrantes.  
Além disso, março des-
te ano registrou 295 ca-
sos, ante 215 no mesmo 
mês do ano passado. Ou 
seja, aumento de 37,21%.

Vem ai o Circuito SESC 
de Artes 2015

em Redenção da Serra

Nota da Prefeitura de 
Taubaté - Rodoviária Nova

Região do Vale do 
Paraíba tem queda de roubos, 

furtos e latrocínios


