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A GAzetA dos Municípios

A Novelis prorrogou o 
prazo de inscrições do 
Prêmio Novelis de Susten-
tabilidade até 30 de junho. 
A iniciativa reconhecerá 
ideias e/ou projetos ino-
vadores desenvolvidos por 
universitários e empre-
endedores, que explorem 
as diversas possibilidades 
de aplicação das chapas e 
folhas de alumínio e valo-
rizem sua infinita recicla-
bilidade. O Prêmio está di-

A CCR NovaDutra reali-
za, a partir de quinta-feira 
(30), operação especial por 
conta do feriado do Dia do 
Trabalho. A operação con-
tará com equipes extras do 
SOS Usuário em pontos 
estratégicos da rodovia, 
campanha com veiculação 
de dicas de segurança e 
entrevistas ao vivo sobre 
as condições de tráfego 
na CCRFM 107,5, além 
de implantação de pista 
reversível na chegada a 
São Paulo, no retorno do 
feriado. A Concessionária 
prevê que, no trecho pau-
lista da rodovia, o tráfego 
deverá ficar intenso entre 
16h e 20h de quinta-feira 
(30/4) e entre 7h e 13h de 
sexta-feira (1/5). No re-
torno, o tráfego deve ser 
maior no domingo (3/5), 
das 16h às 20h. No trecho 
fluminense, a previsão é de 
tráfego intenso entre 14h e 
20h de quinta-feira (30/4) 
e entre 7h e 13h de sexta-
feira (1/5). No retorno, o 
tráfego deve ser maior no 
domingo (3/5), das 16h às 
20h. Devem deixar São 
Paulo pela via Dutra cerca 
de 260 mil veículos, entre 
a zero hora de quinta-fei-
ra (30/4) e a meia-noite de 

vidido em duas categorias: 
Inovação Sustentável e 
Arte na Lata. Os interes-
sados podem se inscrever 
pelo site www.premiono-
velis.com.br e utilizar o 
mesmo canal para enviar 
seus projetos, fase que vai 
até 31 de julho. Os ven-
cedores serão anunciados 
em outubro. Os prêmios 
chegam a R$ 62 mil, en-
tre certificados de barra 
de ouro e equipamentos 

sexta-feira (1/5). Operação 
Especial do SOS Usuário
Para auxiliar o usuário du-
rante a sua viagem, a via 
Dutra será inspecionada 
por mais de cem viaturas 
e 500 profissionais. Entre 
eles, médicos, agentes de 
atendimento pré-hospita-
lar e equipes de emergên-
cia, que estarão 24 horas 
à disposição dos usuários, 
em regime de revezamen-
to, distribuídos em 11 Ba-
ses Operacionais ao longo 
da via Dutra. Durante o fe-
riado do Dia do Trabalho, 
a CCR NovaDutra coloca-
rá equipes extras do SOS 
Usuário em pontos estraté-
gicos da rodovia, a fim de 
agilizar o atendimento nos 
dias com previsão de maior 
volume de tráfego, ou seja, 
na saída e no retorno do 
feriado. Na saída e no re-
torno do feriado, também 
haverá reforço operacio-
nal nas praças de pedágio 
e realização de operação 
papa-filas, quando neces-
sário, que consiste na ven-
da de cupons nas filas das 
cabines. A CCR NovaDu-
tra solicita aos motoristas 
que utilizem suas moedas 
no pagamento das tarifas 
de pedágio, a fim de fa-

didáticos para as insti-
tuições de ensino repre-
sentadas pelos inscritos. 
A iniciativa conta com 
o apoio institucional da 
Associação Brasileira do 
Alumínio (ABAL), As-
sociação Brasileira dos 
Fabricantes de Latas de 
Alta Reciclabilidade 
(ABRALATAS), Fórum 
Sustentabilidade e Go-
vernança, Fundação Dom 
Cabral e Instituto Ethos. 

cilitar o troco e colaborar 
com a fluidez do tráfe-
go. Programe seu retorno
A CCR NovaDutra aler-
ta os motoristas que, para 
maior conforto, evitem 
trafegar no domingo (3/5), 
entre 16h e 20h, horário 
de maior volume de ve-
ículos na rodovia. Para 
aumentar a fluidez de 
tráfego no retorno do fe-
riado, a Concessionária 
programou a implantação 
de pistas reversíveis na 
chegada à capital paulis-
ta. Na tarde de domingo 
(3/5), a pista expressa no 
sentido Rio de Janeiro, 
na região de Guarulhos, 
entre o km 211 (Bairro 
Bonsucesso) e o km 216 
(bairro Cumbica), terá o 
fluxo de tráfego invertido 
para o sentido São Paulo. 
Controle de velocidade
Com o objetivo de com-
plementar a fiscalização 
de velocidade realizada 
pela Polícia Rodoviária 
Federal com radares mó-
veis, estão implantados 
58 pontos de controle com 
radares fixos na rodovia, 
que apóiam a ação policial 
(veja relação dos locais 
no site http://www.gru-
poccr.com.br/novadutra)

Prêmio Novelis de
Sustentabilidade tem

inscrições prorrogadas

CCR Nova Dutra realiza
operação especial para

feriado do Dia do Trabalho

A Prefeitura de Tauba-
té informa que nes-
ta quarta-feira, 29, 
a partir das 6h, o trânsito 
estará parcialmente in-
terditado no cruzamento 
da rua XV de Novembro 
com a rua Conselheiro 
Moreira de Barros, Cen-
tro da cidade, para repa-
ros no sistema de esgoto. 
O trânsito da XV de no-

O Hospital Regional do 
Vale do Paraíba, localiza-
do em Taubaté, vai pro-
mover na próxima quin-
ta-feira, 30/04, o início da 
edição 2015 do Programa 
Saúde na Comunidade. A 
entrada é gratuita. O tema 
deste ano é “Infarto agu-
do do miocárdio e Hiper-
tensão”.  Na programação 
do evento consta uma aula 
prática da nutricionista do 
HR, Bruna Bogdanov, e 
uma palestra com o car-
diologista do HR, Dr. Re-
nato Santos Ferreira Lei-
te. O médico ensinará os 

vembro será interditado 
somente para o tráfego de 
ônibus, sendo assim, os 
veículos do transporte 
público que passam por 
esta via deverão seguir 
pela rua Visconde do Rio 
Branco. Já a rua Conse-
lheiro Moreira de Barros 
terá o trânsito totalmente 
fechado no cruzamento 
com a av. Nove de Julho, 

participantes a reconhece-
rem os sintomas do Infar-
to, além de tirar dúvidas 
e orientá-los sobre o que 
fazer para se prevenir.  “A 
hipertensão é a principal 
causa modificável desses 
fatores não somente em 
virtude do infarto, como 
também do AVC ou o co-
nhecido derrame. Juntas 
essas são as principais 
causas de morte na popu-
lação”, explica o cardio-
logista. Bruna Bogdanov, 
por sua vez, dará dicas de 
alimentação saudável e 
ensinará a receita do ‘sal 

sendo permitido somen-
te para o tráfego local. 
Os ônibus que acessam 
esta via farão o desvio 
pela rua Jacques Félix. 
A obra de responsabili-
dade da SABESP está 
prevista para encerrar até 
final desta terça-feira. Os 
agentes de trânsito vão dar 
apoio e os locais estarão 
devidamente sinalizados.

de ervas’ aos participantes.  
Por ter baixa concentração 
de sódio e utilizar ervas 
aromáticas e medicinais, o 
sal de ervas é uma opção 
mais saudável, até mes-
mo para os hipertensos. 
“Todas as pessoas, mas 
principalmente as hiper-
tensas, devem se alimentar 
de forma mais saudável”, 
disse a nutricionista. O 
evento terá debates para 
tirar dúvidas da população 
de modo e promover uma 
cultura de precaução e mu-
dança de hábitos alimenta-
res, entre outros assuntos.  
O Programa Saúde na 
Comunidade acontece no 
Salão Nobre do HR e será 
dividido em duas fases: às 
16h30 com a aula prática e 
distribuição de receitas, e 
às 17h com a palestra.  O 
Hospital Regional fica à 
Av. Tiradentes, 280 – Cen-
tro. Será necessária uma 
inscrição previa através do 
telefone (12) 3634-2013. 

Prefeitura informa
interdição de trânsito
no Centro de Taubaté

Hospital Regional
realiza evento sobre o
Infarto e orientações

para hipertensos
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Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
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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

Lavar, passar, cozinhar, 
deixar a casa limpa e or-
ganizada. O trabalho de 
dona de casa não é fácil. O 
que muita gente não sabe 
é que, mesmo sem receber 
uma renda, elas também 
podem se aposentar e re-
ceber o benefício mensal. 
Basta estarem inscritas 
no Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) e 
pagar as contribuições. 
Segundo o Ministério da 
Previdência Social, as 
donas de casa podem se 
inscrever no INSS como 
contribuintes facultativas, 
desde que não exerçam 
outra atividade que as tor-
nem contribuintes obri-
gatórias da Previdência. 
Além delas, são conside-
radas facultativas todas as 
pessoas com mais de 16 
anos que não têm renda 
própria, como estudantes, 
síndicos de condomínio 
não remunerado, entre 
outros. No caso de contri-
buinte facultativo, a dona 
de casa pode optar por re-
colher o valor de 11% do 
salário mínimo, no cha-
mado plano simplificado, 
ou, no plano completo, 
com 20% de valores que 
variam entre um salário 
mínimo e o teto de reco-
lhimento da Previdência, 
que hoje é de R$ 4.663,75. 
Nas duas opções, 
o valor do benefício que 
será pago varia com o his-
tórico de contribuição da 
pessoa. A advogada es-
pecialista em direito pre-
videnciário Ligia Pasco-
te explica que, além dos 
valores, existem algumas 
diferenças entre as duas 
contribuições. Quando o 
pagamento é baseado na 
alíquota mais baixa, para 
receber o benefício é pre-
ciso ter 60 anos e também 
ter 15 anos de contribui-
ção. “Se ela contribuir com 
11%, [a aposentadoria] 
será sempre por idade. A 
dona de casa que tem mais 
dinheiro pode contribuir 

com 20% e se aposentar 
por tempo de contribuição, 
que são 30 anos.”  Outra 
opção prevista no INSS é a 
categoria de facultativo de 
baixa renda e que atende 
exclusivamente as donas 
de casa. Criada em 2011 
pela Lei 12.470, a alíquota 
é reduzida, 5% do salário 
mínimo, o que hoje repre-
senta um valor mensal de 
R$ 39,40. Mas existem 
algumas regras a serem 
seguidas para poder rece-
ber o benefício. Segundo 
o Ministério da Previdên-
cia Social, além de não ter 
nenhuma renda, a soma da 
renda familiar deve ser de 
até dois salários mínimos. 
A família precisa também 
estar inscrita no Cadas-
tro Único para Progra-
mas Sociais (CadÚnico). 
Outro ponto importante é 
que se em algum momento 
o valor da renda familiar 
for alterado e passar a ser 
superior é preciso pagar 
a diferença. “Perder essa 
contribuição ela não per-
de. Ela vai complementar 
até chegar aos 11% desse 
período que pode estar fal-
tando e daí ela consegue 
a aposentadoria tendo os 
15 anos de contribuição e 
a idade”, explica Pascote. 
Ao pedir o benefício, a 
contribuinte passa então 
a receber o valor de um 
salário mínimo mensal e, 
entre os direitos, es-
tão previstos a aposen-
tadoria por invalidez, 
o auxílio-doença, o salá-
rio-maternidade, a pensão 
por morte e o auxílio-re-
clusão. E já que tanto para 
o facultativo de baixa ren-
da como para quem opta 
pela contribuição de 11%, 
a idade e o tempo de con-
tribuição contam para o 
resgate do benefício, a 
advogada sugere que as 
donas de casa comecem 
a contribuir a partir dos 
45 anos. “Porque quando 
completar 60, você fechou 
15 anos de contribuição. 

Mas se estiver faltando 
[tempo de contribuição], 
ela contribui até completar 
o prazo de 15 anos e pede 
aposentadoria por idade”. 
E para aquelas pessoas que 
um dia já trabalharam em 
outra atividade? O Minis-
tério da Previdência infor-
mou que não é necessário 
fazer uma nova inscrição 
no INSS. A advogada lem-
bra também que é possível 
aproveitar a contribuição 
já feita enquanto estava 
empregada. A diferença é 
que, ao se tornar facultati-
va, ela não poderá se apo-
sentar por tempo de con-
tribuição e sim pela idade. 
Quem nunca contribuiu, 
pode fazer a inscrição pelo 
telefone 135, pelo site da 
previdência ou em uma 
das agências do INSS. 
E não são só as mulheres 
que podem receber o be-
nefício. “O homem que 
se declara como dono de 
casa, e mesmo dono de 
casa de baixa renda, ele 
também pode fazer a ins-
crição. Mas para o ho-
mem, a idade é 65 anos 
para aposentadoria. É o 
mesmo prazo de contribui-
ção [15 anos]. Só aumenta 
a idade”, explica Pascote. 
Segundo dados do Minis-
tério da Previdência, em 
2013 mais de 592 mil pes-
soas estavam inscritas na 
categoria de baixa renda. 
Dessas, 552.524 eram mu-
lheres e 16.650, homens. 
O número aumentou em 
relação ao ano anterior. 
Em 2012, dos 481.767 
contribuintes na categoria 
exclusiva para donas e do-
nos de casa, 450.273 eram 
mulheres e pouco mais de 
12.100, homens. Em 2013, 
mais de 1,810 milhão de 
pessoas se inscreveram 
em uma das categorias 
de contribuinte facultati-
vo. Dessas, sejam donas 
de cada ou não, mais de 
440 mil optaram pela alí-
quota de 20% e mais de 
777 mil, pela de 11%.

Donas de casa também
podem ter aposentadoria

Com o apoio da Prefeitu-
ra Municipal de Tauba-
té, supermercadistas da 
cidade se unem e traçam 
ações estratégicas com 
o propósito de ajudar 
no combate a dengue. 
A primeira reunião acon-
teceu no último dia 10 
de abril, no Auditório do 
Supermercado Shibata 
e contou com a presen-
ça da representante do 
Supermercado Nagumo, 
além de vários funcio-
nários do Shibata. Neste 
dia, foram traçadas ações 

como: entrega de material 
gráfico do “Xô Dengue” 
pelos funcionários do 
caixa, impressão de di-
cas de combate a dengue 
no jornal promocional 
dos supermercados, uti-
lização de “Botons do 
Xô Dengue” nos unifor-
mes, indicação nas gôn-
dolas onde se encontram 
os produtos que ajudam 
na prevenção, tais como, 
água sanitária e sal grosso, 
e ainda uma gravação com 
informações de prevenção 
e combate ao Aedes Ae-

gypti que é executada de 
hora em hora no sistema 
de áudio do supermerca-
do, o que possibilita aos 
clientes ouvirem a campa-
nha ao mesmo tempo em 
que fazem suas compras. 
As ações foram bem re-
cebidas por clientes e ou-
tros supermercadistas, 
e uma nova reunião foi 
marcada para a próxima 
quarta-feira, 29, as 19h30, 
no Auditório do Super-
mercado Shibata – Av. 
Bandeirantes, 808, Jar-
dim Maria Augusta.

Supermercadistas de
Taubaté unem forças no 

combate a dengue

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 

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-

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%.

Região do Vale do 
Paraíba tem queda de roubos, 

furtos e latrocínios
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Analistas e investido-
res do mercado financei-
ro preveem que a infla-
ção, medida pelo Índice 
de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA), fe-
che o ano em 8,25%. 
A estimativa está no bo-
letim Focus divulgado se-
manalmente pelo Banco 

Central. Para o Produto In-
terno Bruto (PIB) – soma 
das riquezas produzidas 
no país –, a perspectiva 
permanece pessimista, 
com queda de 1,1% e 
diminuição na produ-
ção industrial de 2,5%.
Para o câmbio, 
a projeção até o fim do ano 

é que o dólar chegue a R$ 
3,20, e a taxa básica de 
juros fique em 13,25% ao 
ano. Houve leve elevação 
na estimativa para os pre-
ços administrados, aqueles 
monitorados pelo governo 
como luz e combustíveis,
 que passou de 13% para 
13,1%, em 2015. A ex-
pectativa para a dívida 
líquida do setor públi-
co em proporção ao PIB 
foi mantida em 38%.
Nas contas externas, a ex-
pectativa para o déficit em 
conta-corrente aumentou 
de US$ 77 bilhões para 
US$ 78 bilhões, com o sal-
do da balança comercial 
em US$ 4,17 bilhões. Os 
investimentos estrangeiros 
diretos estão estimados em 
US$ 57 bilhões, de acor-
do com o boletim Focus. 

Mercado financeiro 
estima inflação de 

8,25%até o fim do ano

Nesta sexta e sábado (1 
e 2/5/2015), a Operação 
Bota-Fora passará pe-
los bairros Benfica, Jar-
dim Aruan e Jaraguádas
8h às 16h. Promovida nos 
bairros de Caraguá des-
de o início de fevereiro 
para eliminar criadouros 
do mosquito da Dengue, 
a operação já coletou 467 
caminhões de materiais 
que acumulam água em 
todo município. A região 
Sul é a mais atingida pela 
doença com 44, 94% dos 
casos positivos; segui-
da da região Central com 
38, 08% e Norte com 16, 
88%. O município segue 
em estado de emergên-
cia e calamidade pública 
para execução de ações 
necessárias à prevenção 
e ao combate da Dengue. 

A partir de terça-feira, 28 
de abril, vão estar abertas 
as inscrições do concurso 
público para vagas em car-
gos de níveis alfabetizado, 
fundamentais completo e 
incompleto, ensinos mé-
dio e superior para a ad-
ministração do Município 
de Caçapava. As remu-
nerações chegam até R$ 
2.799,08. As inscrições 
terminam dia 24 de maio 
e devem ser feitas exclu-
sivamente via internet no 
site www.consesp.com.br
As taxas variam de R$ 
15,90 a 31,80, de acordo 
com o cargo escolhido. As 
provas objetivas (escritas) 
serão aplicadas no dia 28 
de junho de 2015 em dois 
horários (às 9h e às 14h30) 
em locais a serem divul-
gados. As provas práticas 

A cidade registrou 5.739 
notificações da doença até 
a última quinta-feira (23); 
destas 2.915 foram positivas, 
2.548 negativas e 276 
seguem em investiga-
ção de acordo com a 
secretaria de Saúde. 
Operação Bota-Fora - No 
mês de fevereiro, a opera-
ção percorreu os bairros 
Perequê-Mirim, Jaragua-
zinho e Olaria/Casa Bran-
ca dias 6 e 7. Nos dias 13 
e 14, por Massaguaçu, 
Martim de Sá e Travessão. 
Já nos dias 20 e 21, a ação 
passou pelo Morro do Al-
godão e Pegorelli. Nos 
dias 27 e 28, foi a vez dos 
bairros Rio do Ouro, Jara-
guazinho e Jetuba. Dias 6 
e 7/3, a ação passou pelos 
bairros Travessão, Tinga e 
Praia das Palmeira.   Nos 

serão realizadas em data, 
locais e horários a serem 
estabelecidos no edital 
que vai publicar o resul-
tado das provas escritas.
Vagas - As vagas 
para nível alfabetiza-
do são para carpintei-
ro, eletricista e pedreiro. 
Os cargos para nível fun-
damental incompleto são 
para inspetor de alunos, 
mecânico e merendeira. 
Agente de campo e agentes 
comunitários de saúde são 
para o ensino fundamen-
tal completo. As funções 
de ensino médio completo 
são para auxiliar de con-
sultório dentário, escritu-
rários, fiscais de serviços 
urbanos e de transporte 
público, secretário de es-
cola, técnicos de higiene 
dental e de informática.

dias 13 e 14, a ação per-
correu o Centro, Estrela 
D’Alva, Sumaré e Porto 
Novo; dias 20 e 21, Indaiá, 
Poiares e Barranco Alto. 
Entre os dias 27, 28, a ope-
ração percorreu os bairros 
Casa Branca, Olaria e 
Perequê-Mirim;1 e 2/4, 
a ação passou por Mar-
tim de Sá e Morro do 
Algodão. Nos dias 10 e 
11, a operação percor-
reu os bairros Britânia, 
Pontal Santa Marina e In-
daiá e nos dias 17 e 18, a 
ação passou pelo Tinga, 
Gaivotas e Golfinho. No 
último final de semana 
(24 e 25), a operação es-
teve nos bairros Massa-
guaçu, Jardim Tarumã e 
Cidade Jardim. Serviço
Disque denúncia do 
CCZ: (12) 3887-6888

Professores de edu-
cação infantil e ensi-
no médio fundamental
Analista de informática, 
assistente social, edu-
cador de trânsito, enfer-
meiro, fisioterapeuta, 
fonoaudiólogo, médicos, 
nutricionista, professores 
de educação especial, ar-
tes, educação física, his-
tória, inglês, matemática e 
português, além de psicó-
logos e terapeutas são os 
candidatos que devem ter 
nível superior completo 
específico. O edital com-
pleto do concurso público 
nº 001/2015 do Municí-
pio de Caçapava poder 
ser obtido pelo: http://
www.cacapava.sp.gov.br/
portal/images/arquivos/
concursos /001-2015_
e d i t a l _ c o n c u r s o . p d f

 Operação Bota-Fora em 
Caraguatatuba 

Inscrições para concurso 
público do Município de 

Caçapava abrem 28 de abril 
e terminam 24 de maio

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - PROC. ADMIN.
Nº024/2015 - CONCORRENCIA PÚBLICA Nº001/2015 - Objeto: Obra de requalifica-
ção urbanística do Centro Histórico – 2ª Fase – Rua Monsenhor Ignácio Gióia, Rua Cel. 
Domingues de Castro e Rua Cônego Costa Bueno, conforme CT nº 0424.031-37/2013 
– Firmado entre a Prefeitura de S. L. Paraitinga e o IPHAN. A Comissão Permanente De 
Licitação, designada pela Portaria nº 45/2015, através de seu Presidente, torna público e 
para conhecimento e intimação dos licitantes que, em sessão pública da mesma, datada de 
27/04/2015, às 9:30horas, após o exame da documentação apresentada pelos concorrentes, 
foi proferido o seguinte julgamento: LICITANTE HABILITADO: Eletrolex Engenharia 
Ltda.; LICITANTES INABILITADOS: Consitec Engenharia e Tecnologia Ltda. por não 
atender ao Item 7.3 do Edital, não apresentando o Credenciamento na Elektro; Giga Cons-
trutora Ltda., por não atender ao Item 7.3 do Edital, não apresentando o Credenciamento 
na Elektro, por não apresentar em seu quadro de equipe técnica o responsável técnico de 
Engenharia Elétrica bem como em seu acervo técnico não apresentar execução de obra 
semelhante ao solicitado no Edital (Rede subterrânea processo não destrutível e Execução 
de Fiação Subterrânea). São Luiz do Paraitinga, 27 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 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 segun-
da-feira os contratos 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

O Município de Reden-
ção da Serra recebe no 
dia 10 de maio de 2015 o 
Circuito Sesc de Artes e 
a programação já foi di-
vulgada e é a seguinte:
LITERATURA: Banho 
de Literatura MUDA Prá-
ticas de Literatura - SP
CINEMA: Cine Susto

ARTEMÍDIA: IJO - 
Dança Conectando Pes-
soas Vitor Freire - BA
DANÇA: Os Trans-
tornos Passam, a Dan-
ça Fica Cia d Fora - RJ
MÚSICA Ôncalo - SP
CIRCO: Piccolo Cir-
co Piccolo Circo Teatro 
de Variedades - SP Vale 

a pena estar presente e 
apreciar a cultura!!! O 
CIRCUITO Sesc de AR-
TES é realizado pelo 
SESC - SP em parce-
ria com o Governo Mu-
nicipal de Redenção da 
Serra por meio do apoio 
da Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo.

Vem ai o Circuito SESC
de Artes 2015

em Redenção da Serra

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.


