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A Famuta (Fanfarra Mu-
nicipal de Taubaté) con-
quistou a competição 
de bandas  Open Euro-
pa no último domingo ,
na cidade de Ras-
tede, Alemanha.
A equipe com 120 in-

tegrantes foi a única 
do Brasil a competir, 
vencendo nas catego-
rias banda de marchas e 
shows, segundo lugar na 
categoria bandas de con-
certo e terceiro lugar em 
parada competititva. Na 

somatória de medalhas, 
se tornou a equi-
pe campeã do torneio.
Agora, os integrantes da 
fanfarra embarcam para 
a Dinamarca, onde vão 
disputar nessa semana o 
Campeonato Mundial.

Famuta vence 
campeonato de 

fanfarras na Europa

No próximo dia 30 de ju-
nho, acontece em Pinda-
monhangaba o 2º Fórum 
Empresarial de Serviços. 
O evento será no audi-
tório do Senai e contará 
com a participação de es-
pecialistas e empresários,
que abordarão as no-
vas tendências e mo-
delos de negócios para 
a área de serviços.
O destaque está na parti-
cipação de Ana Júlia Ghi-
rello, executiva da OLX, 
um dos maiores sites de 
classificados do Brasil. A 

profissional vai falar sobre 
marketing de relaciona-
mento e novas tecnologias.
O encontro também terá 
palestra do consultor de 
marketing do Escritório 
Regional do Sebrae em 
São José dos Campos, 
José Eduar-
do Simões Santos, 
com o tema “Tendên-
cias em Serviços”.
Após as palestras, haverá 
um bate-papo com Luci-
mara Di Paula - Agencia-
dor de Negócios, Fabiana 
Araújo - consultora de 

marketing empresarial, 
e Ângelo Roberto Fi-
lho - supervisor do de-
partamento comercial da 
Faculdade Anhanguera.
O Fórum será realizado a 
partir das 18h, no auditó-
rio do Senai de Pinda (Av. 
Abel Correa Guimarães, 
971, Jardim Resende). 
As inscrições podem 
ser feitas pelo telefo-
ne (12) 3132-6777, as 
vagas são limitadas. O 
evento tem apoio do Se-
nai e ACIP (Associação 
Comercial e Industrial).

Pindamonhangaba 
recebe Fórum 

Empresarial de Serviços

Com a participação dos 
demais agentes envolvidos 
na temática do trânsito, o  
município de Tremembé 
deu partida a ações para 
efetivar a municipalização 
do setor. Convocadas pelo 
prefeito Marcelo Vaqueli 
as partes se reuniram na 
última quarta-feira  e reto-
maram a discussão, com as 
partes se comprometendo 
a acompanhar a adoção de 
medidas até o fim de pro-
cesso de municipalização.
A meta do prefeito é me-
lhorar a mobilidade ur-
bana. A adequação do 
sistema de transporte 
público (transporte co-
letivo, táxis, mototáxi), 
mudança no sistema de 
estacionamento,  sinali-
zação horizontal e ver-
tical nas ruas centrais, 
colocação de semáforos 
em vias de grande movi-
mentação, alteração de 
fluxos de veículos e ou-
tras medidas, deverão ser 
implementadas tão logo 

seja confirmada a inscri-
ção do município no Sis-
tema Nacional de Trânsito.
Além do Prefeito Marcelo 
Vaqueli, participaram do 
encontro o conselheiro do 
CETRAN Marks Ointijja, 
o Especialista em Polí-
ticas Públicas e Trânsito 
do Detran Daniel Bonat-
ti, o Chefe de Gabinete e 
Secretário de Saúde José 
Márcio Araujo Guimarães, 
o Coordenador de Trânsito 
César Augusto Marques e 
o Coordenador de Agri-
cultura Isaac do Carmo.
A municipalização do trân-
sito, exigida desde 1998 
com o Código de Trânsito 
Brasileiro, e a Lei de Mo-
bilidade Urbana, vigente 
desde abril de 2012, trazem 
diretrizes aos municípios 
para oferecer eficiência na 
gestão do trânsito, segu-
rança nos deslocamentos 
e qualidade do transporte.
A Lei de Mobilidade Ur-
bana exige que até 2015 
as cidades com mais de 

vinte mil habitantes, que 
correspondem a 29,7% 
do total, apresentem seus 
planos de mobilidade para 
receber recursos federais 
para o setor. No Brasil, 
desses 1.653 municípios 
52,9% (874) concluíram a 
municipalização do trân-
sito. A medida transmite a 
cada prefeitura a respon-
sabilidade sobre o trân-
sito da cidade. Favorece 
a atuação mais próxima 
da comunidade e ofere-
ce autonomia para gerir o 
trânsito de forma integral. 
O trânsito é dinâmico e a 
forma como as pessoas 
transitam tem influência 
direta do meio. Novos 
comércios e indústrias, 
que são polos geradores 
de tráfego, por exemplo, 
requerem que o municí-
pio planeje essas mudan-
ças e atue para oferecer 
as melhores condições de 
segurança e de ordenação 
do tráfego, por meio de 
sinalização e fiscalização.

Tremembé próximo
 de municipalizar 

trânsito e melhorar 
mobilidade urbana

A Fundacc – Fundação 
Educacional e Cultural 
de Caraguatatuba prorro-
gou até a próxima sexta-
feira (3/7) os prazos das 
inscrições para o 4º Fes-
tival de Música Raiz, 
que será realizado no dia 
19 de julho (domingo),
 a partir das 12h, na Pra-
ça da Cultura, antiga 
Praça de Eventos, no 
Centro, integrando a pro-
gramação cultural do 18º 
Festival do Camarão.
Os interessados em par-
ticipar devem realizar a 
inscrição via correio, pes-

soalmente ou pelo repre-
sentante legal, munido 
de procuração com firma 
reconhecida, na sede da 
Fundação, de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 17h.
O edital e a ficha de ins-
crição estão disponíveis 
no site www.fundacc.com.
br/portfolio/editais-e-li-
citacoes/. Poderão se ins-
crever duplas ou trios e 
os instrumentos utilizados 
deverão ser viola caipira, 
violão e acordeom, sen-
do imprescindível a utili-
zação de pelo menos um 
instrumento de cordas. A 

lista com as dez duplas e 
trios selecionados será di-
vulgada no dia 8 de julho 
no quadro de avisos ge-
rais e no site da Fundação.
Haverá premiação em di-
nheiro para os primeiros 
5 colocados: R$ 1,5 mil, 
para o primeiro; R$ 1 mil, 
para o segundo; R$ 600, 
para o terceiro; R$ 400, 
para o quarto; e R$ 300, 
para a quinto colocado.
A sede da Fundacc está 
localizada na Rua Santa 
Cruz, nº 396, no Centro 
de Caraguá. Mais infor-
mações: (12) 3897.5660. 

Fundacc prorroga
prazo das inscrições 

para 4º Festival de
Música Raiz de
Caraguatatuba
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EXPEDIENTE

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 até 
setembro 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

A Prefeitura de Cara-
guá, por meio da Se-
cretaria de Educação, 
informa aos alunos 
que utilizam o trans-
porte universitário, 
com destino às faculdades 
de São José dos Campos 
e Taubaté, que o prazo 

do recadastramento será 
entre 1º e 17 de julho.
Os usuários devem 
se dirigir à Avenida 
Rio de Janeiro, 860, 
Indaiá, das 8h30 às 
11h30 e das 14h às 
16h30 para efetuar o re-
cadastro ou a inscrição.

Caso o aluno não confirme 
novamente seu registro, 
perderá o direito de usu-
fruir o benefício. Os alu-
nos novos, que pretendem 
concorrer a uma vaga no 
transporte para universi-
tários, deverão se inscre-
ver para a lista de espera.

Recadastramento 
do transporte para 

universitários em Caraguá

A Prefeitura de Cara-
guá quer garantir sempre 
mais qualidade de vida 
aos idosos. Para isso, foi 
retomada uma área públi-
ca no bairro Pontal Santa 
Marina, de 2.856 m², onde 
será instalado o Lar Mu-
nicipal Santo Antônio. O 
objetivo é implantar um 
espaço humanizado, acon-
chegante e acolhedor. O 
local terá 60 dormitórios, 

banheiros adaptados e 
acessíveis, Academia da 
Terceira Idade (ATI), Sala 
de informática, Espaço 
gourmet, Sala multimídia, 
amplo espaço arboriza-
do com variadas espécies 
de florada e frutíferas, 
refeitório, rouparia, ad-
ministração e lavanderia.
No lar, os idosos se-
rão acompanhados por 
um fisioterapeuta, psi-

cólogo, terapeuta ocu-
pacional, enfermeiros e,
 ainda, terá um es-
paço para farmácia. 
Para o secretário adjun-
to dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência e Ido-
so, César Abboud, com a 
implantação do lar, será 
possível dobrar a capaci-
dade de acolhimento. “O 
espaço não será um abri-
go comum, queremos um 
diferencial. O idoso terá 
acesso a academia, aten-
dimentos médicos, espa-
ço gourmet, horta, pomar 
e muitas outras ativida-
des. O objetivo é tornar 
o dia deles mais produ-
tivo e, com isso, ameni-
zar a situação”, afirmou.
O projeto está em fase fina-
lização de projeto e início 
de licitação, e a inaugura-
ção está prevista para 2016.

Caraguá tem novo 
projeto para idosos
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A Capital Nacional da 
Vela estará em festa em 
julho. Afinal é o mês das 
férias escolares e a Pre-
feitura preparou uma série 
de atrações para fomentar 
o turismo, movimentar a 
economia e assim garan-
tir os empregos na cidade.
A programação é a cha-
mada “Férias de Julho na 
Ilha vai dar Praia” e inclui 
exposições, competições 
esportivas, feira literária, 
festival gastronômico e 
muito mais. “São vários 
eventos que proporcionam 
entretenimento e lazer 
para a população da cidade 
e atraem muitos turistas, 
afinal, a nossa indústria é o 
turismo e precisamos sem-
pre fomentá-la para aque-
cer a economia e assim 
garantir os empregos gera-
dos na cidade”, destacou o 
prefeito Toninho Colucci.
Os eventos já começam 
nesta sexta-feira (3/7), 
com a abertura da 42ª Se-
mana Internacional de Vela 
de Ilhabela, às 20h, na Vila, 
e que terá a participação da 
Banda de Fuzileiros Na-
vais, Orquestra Popular de 
Ilhabela, e show da banda 
Tom Cats. O evento, rea-
lizado numa parceria da 
Prefeitura e Yacht Club 
Ilhabela, promete atrações 
em terra, com grandes 
shows musicais e espetá-
culos culturais até o dia 
12 de julho, e no mar, com 
as tradicionais regatas.
No dia 4 de julho (sábado), 
às 22h, show com a can-
tora Paula Toller (ex-Kid 
Abelha). Já no dia 5 de ju-
lho (domingo) serão dois 
shows, um às 16h com a 
banda Pequeno Cidadão, 
formada pelos músicos 
Antonio Pinto, Edgard 
Scandurra e Ticiana Bar-
ros acompanhados de seus 
filhos; e às 21h, o músico 

ilhabelense Felipe Blues.
No dia 6 de julho (segunda) 
tem Legião Urbana Cover, 
às 21h. Para o dia 7 de ju-
lho (terça), estão previstos 
entrega de prêmios de re-
gatas às 20h e show com 
Helena Serena, às 21h.
Ainda na programação 
cultural, no dia 8 de ju-
lho (quarta), às 21h, show 
com a banda Biquini Ca-
vadão. Os dias 9 e 10 de 
julho (quinta e sexta) 
estão reservados para a 
12ª Mostra de Dança da 
Fundaci, a partir das 20h.
Já no dia 11 de julho (sá-
bado), às 20h, será rea-
lizada a premiação final 
da Semana Internacional 
de Vela, seguida do show 
do músico Simoninha. A 
programação termina no 
dia 12 (domingo), às 19h, 
com Dani Mattos Quarte-
to, e às 21h, jazz e tango 
com Scalandrum Piazzola.
1º Ilhabela Boat Week
No mesmo período da 42ª 
Semana Internacional de 
Vela, a Prefeitura também 
promoverá o 1º Ilhabe-
la Boat Week (2 a 12 de 
julho), no Parque Muni-
cipal Fazenda Engenho 
D’Água. O salão náutico 
reunirá expositores que 
apresentarão desde aces-
sórios, equipamentos de 
alta tecnologia e embarca-
ções sofisticadas até carros 
de luxo e motocicletas.
O evento estará aber-
to ao público entre os 
dias 2 e 5 de julho e dos 
dias 10 a 12 de julho, 
sempre a partir das 10h.  
O convite para acesso ao 
1º Ilhabela Boat Week 
poderá ser retirado nas 
marinas, iate clubes, lo-
jas náuticas ou pelo site: 
www.ilhabelaboatweek.
com.br. Todos os estan-
des serão montados no 
Parque Municipal Fa-

zenda Engenho D’Água.
Mais eventos em julho
Entre os dias 16 e 19 de 
julho, a cidade terá o 1º 
Vento Festival. O fim de 
semana dos dias 24 a 26 
de julho, mais shows mu-
sicais na Vila e fechando 
o mês (31 de julho a 2 de 
agosto) o tradicional Fes-
tival da Tainha, na Praia 
Grande, região sul da cida-
de. Ou seja, “Férias de Ju-
lho na Ilha vai dar praia!”.
Competições esportivas
Este ano, a Semana Inter-
nacional de Vela traz de 
volta os barcos da classe 
Bico de Proa e ainda en-
volverá a Semana de Mo-
notipos, unificando os dois 
campeonatos e privile-
giando os competidores de 
ambas as disputas. Os mo-
notipos correrão de 3 a 5 de 
julho, enquanto a Ilhabela 
Sailing Week (competição 
de vela oceânica) seguirá 
até o dia 11. A tradicional 
Regata Alcatrazes por Bo-
reste este ano homenageia 
à Marinha do Brasil pelos 
150 anos da Batalha do 
Riachuelo e terá largada no 
sábado (4/7) ao meio-dia.
Mais informações sobre as 
regatas no site: www.ilha-
belasw.com.br/inscricoes. 
As regatas serão disputa-
das de 3 a 11 de julho, com 
sede no Yacht Club de Ilha-
bela. Estão convidadas as 
classes: ORC, IRC, BRA
-RGS, RGS Cruiser, S40, 
Star, HPE 25, C30, Mini e 
Clássicos, além do retorno 
da Bico de Proa e da es-
treia da HPE 30. As larga-
das em todos os dias estão 
previstas para meio-dia. 
A 42ª Ilhabela Sailing 
Week tem o patrocínio 
de Mitsubishi Motors. 
Os apoios são de Nor-
th Sails, CBVela, Mari-
nha do Brasil, Yacht Club 
Argentino e Full Time.

Férias de Julho em 
Ilhabela

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Esportes e Lazer, entre-
ga nesta quinta-feira, 2, a 
revitalização Ginásio do 
Complexo Esportivo Fe-
lix Guisard (CTI). O local 
irá receber partidas du-
rante os Jogos Regionais.
O ginásio recebeu refor-
mas nos banheiros, na 
parte hidráulica e elétrica, 
pintura geral, iluminação 
noturna, grades e alambra-
dos novos, além de toda a 
preparação estrutural de 

O COI (Centro de Ope-
rações Integradas) com-
pletou, um ano de sua 
implantação e a Secre-
taria de Segurança Pú-
blica de Taubaté divulga 
dados que comprovam a 
redução nos índices de 
criminalidade na cidade.
O  COI  iniciou suas ativi-
dades com 100 câmeras e 
em menos de um ano já teve 
seu sistema ampliado. No 
período foram registradas 
quase 3.400 ocorrências.
Hoje com 102 câmeras de 
altíssima tecnologia que 
vigiam 24h diversos pon-
tos da cidade, o COI é uma 
central de monitoramento 
que integra o trabalho das 
forças de segurança (Polí-
cia Militar, Guarda Muni-
cipal, Bombeiros, Defesa 
Civil), além da Secretaria 
de Mobilidade Urbana, 
que acompanha as ques-
tões relacionadas ao trân-
sito; a Fiscalização de 
Posturas, que verifica 
principalmente o descar-

uma quadra poliesportiva.
A reforma faz parte de 
um pacote de quadras que 
serão revitalizadas nos 
bairros. O investimen-
to vem de uma empresa, 
que foi beneficiada com 
a doação de área para sua 
instalação no município. 
Em contrapartida, a em-
presa vai investir R$ 1,8 
milhão nas reformas das 
praças esportivas, sem 
custos aos cofres públicos.
Além da CTI, já foram 
entregues os ginásios: 

te irregular de lixo e en-
tulho; e ainda auxilia no 
chamado às ambulâncias 
em ocasiões de acidentes.
A Prefeitura já deu iní-
cio à instalação de novos 
equipamentos, restando 
mais 28 unidades já em 
processo de implantação.
Os prédios públicos, 
entre Parques Mu-
nicipais, Cemitério, 
Mercado Municipal, 
Ginásios Poliesportivos, 
e outros também fo-
ram contemplados com 
200 novas câmeras 
que já estão operando,
 sendo monitoradas pela 
Guarda, e também fa-
zem parte deste sistema.
Das quase 3.400 ocorrên-
cias registradas neste pri-
meiro ano, 1.831 tiveram 
a Polícia Militar acionada 
para deflagrar operações 
e abordagens que culmi-
naram com 114 apreen-
sões, por motivos como: 
vandalismo, invasão de 
prédio público, captura 

Belém, Baronesa, Parque 
São Luís, Gurilândia, Vila 
Marly, Quiririm, Bonfim 
e Emecal. Os ginásios 
Imaculada, Itaím e Vila 
Aparecida estão em obras.
S e r v i ç o
Reinauguração: Giná-
sio - Complexo Esporti-
vo Felix Guisard (CTI)
Data: Quinta-fei-
ra (02/07/15)
Horário: 10h
Endereço: Rua Jose Ro-
berto Bueno de Mat-
tos, 50 – Vila Edmundo.

de foragidos, encaminha-
mento de suspeitos aos 
distritos policiais, brigas, 
furtos, posse de armas e 
entorpecentes, embria-
guez, resistência à abor-
dagem policial, tráfico de 
drogas e crime eleitoral.
Nas demais, elas foram 
dirigidas ao Corpo de 
Bombeiros (255), trân-
sito (452), Defesa Civil 
(23), ambulâncias muni-
cipais (46), Guarda Mu-
nicipal (574), fiscaliza-
ção de posturas (81) e 
naturezas diversas (228).
Dados fornecidos pela 
Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de São 
Paulo indicam a redução 
de 38% no número de 
roubos de veículos, 42% 
de queda na modalidade 
tráfico de entorpecentes, 
25% de diminuição nos 
casos de homicídio e 83% 
nas situações e latrocínio. 
Esta estatística compara 
os números apresentados 
nos anos de 2012 e 2014.

Prefeitura de Taubaté 
entrega revitalização 

do ginásio da CTI

COI de Taubaté completa
 um ano de atuação e 

Prefeitura divulga balanço
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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 

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 

O nível de emprego no 
setor da construção ci-
vil no estado de São 
Paulo registrou que-
da de 1,23% no mês de 
maio em relação a abril, 
com o saldo entre contra-
tações e demissões nega-
tivo em 10.284 trabalha-
dores. Os números são 
do pelo SindusCon-SP 
(Sindicato da Indústria da 
Construção Civil do Es-
tado de São Paulo), em 
parceria com a FGV (Fun-
dação Getulio Vargas). 
Nos primeiros cinco meses 
do ano, o indicador apre-
senta saldo negativo de 
12.024 vagas, com retra-
ção de 1,43% em relação a 
dezembro. No acumulado 
do ano em relação ao mes-
mo período do ano ante-
rior, o indicador registrou 
retração de 6,27%, com 
o fechamento de 55.965 
vagas. Em relação a maio 
de 2014, a queda foi de 
7,27% (-64.828 vagas).
Nas  cinco maiores cida-
des - No Vale do Paraíba, 
o levantamento realizado 
pelo SindusCon nas cinco 
cidades mais populosas 

da região revela que em 
maio de 2015, o nível de 
emprego na construção em 
São José dos Campos teve 
queda de 1,73% se com-
parado  com abril. Foram 
fechados 252 postos de 
trabalho na cidade. Com-
parado a maio de 2014, 
o indicador foi negativo 
em 9,54% - com redução 
de 1.513 postos. No acu-
mulado do ano contra o 
mesmo período de 2014 
a retração foi de 8,25%, 
menos 1.314 empregos.
Em Taubaté, houve eleva-
ção do índice de emprego 
no setor com a contratação 
de 48 trabalhadores. O re-
sultado está 2,60% acima 
do registrado no mesmo 
mês em 2014, equivalen-
te a 146 empregos. No 
acumulado do ano, con-
tra o mesmo período de 
2014, o indicador apre-
senta queda de 5,04%, ne-
gativo em 293 empregos.
Na terceira maior cidade 
da região, Jacareí, hou-
ve variação positiva de 
0,45% entre abril e maio, 
com acréscimo de 10 pos-
tos. O indicador é positivo 

em 8,79%, se compara-
do com o mesmo mês de 
2014. A pesquisa apre-
senta saldo de 8,90%, po-
sitivo em 183 postos no 
acumulado do ano contra 
o mesmo período de 2014.
Pindamonhangaba, quar-
ta maior economia do 
Vale, registrou queda de 
3,23%, com perda de 
71 postos. Se compara-
do com o mesmo mês de 
2014, o indicador também 
é negativo em 18,37%, o 
equivalente a menos 479 
empregos. No acumulado 
do ano contra o mesmo 
período de 2014 a pes-
quisa também apresenta 
saldo negativo de 21,65%, 
com perda de 610 postos.
A variação no período 
foi negativa em 0,18% 
em Guaratinguetá, onde 
houve perda de 4 postos. 
CPor outro lado, no com-
parativo a maio de 2014, 
o indicador ficou posi-
tivo em 11 vagas, uma 
variação de 0,49%. No 
acumulado do ano con-
tra o mesmo período de 
2014, há saldo positivo 
de 2,50% (56 empregos). 

Construção Civil 
São José, Taubaté e 

Pinda registram queda 
no nível de emprego

O Sesc Taubaté exibe títu-
los do cinema alemão na ci-
dade de Campos do Jordão,
nos dias 2 e 16, na Bi-
blioteca Prof. Har-
ry Mauritz Lewin.
No dia 4, às 19h30, 
o filme em cartaz será 
“Bem-vindo à Alemanha”, 
de Yasemin Samdereli. O 
filme se passa no ano de 
1964, quando Hüseyin Yil-
maz sai da Turquia e vai 

para a Alemanha. Mais tar-
de, traz a esposa e os filhos.
Agora, sua neta relata 
com afeto e humor a his-
tória da família durante 
a viagem de férias do clã 
a seu lugar de origem.
Qual é sua verdadei-
ra pátria é a questão 
que cada um deverá co-
locar para si mesmo. 
Classificação 14 anos.
No dia 16, às 19h30, será 

exibida a produção “4 
Dias em Maio”, do diretor 
Achim Von Borries. Qua-
tro dias antes do término 
da Segunda Guerra Mun-
dial, tanto os soldados 
russos quanto os alemães 
estão cansados da batalha. 
Apenas um órfão de 13 
anos quer virar herói e ten-
ta provocar um confronto. 
Classificação 14 anos.
O evnto faz parte da pro-
gramação de cinema do 
Sesc Taubaté em parce-
ria com algumas cidades 
da região, com objetivo 
de popularizar a lingua-
gem e oferecer ao público 
acesso a filmes que es-
tão fora  do circuito co-
mercial. Todas as apre-
sentações são gratuitas.
A Biblioteca Prof. Harry 
Mauritz Lewin fica na rua 
Dr. Altino Arantes nº 80.

Sesc promove exibição 
de filmes da Alemanha 
em Campos do Jordão

A Prefeitura de Tremem-
bé através da Secretaria 
de Educação iniciou essa 
semana a instalação de 
concertinas, popularmente 
conhecida como “ouriço” 
nas escolas da Rede Mu-
nicipal de Ensino. A ação 
foi tomada a fim de solu-
cionar de vez um gran-
de problema encontrado 
nas escolas da cidade, a 
grande quantidade de in-
vasões e furtos existente 
nas instituições. Com a 
concertina é possível criar 
barreiras com espirais que 
podem variar de 30 centí-
metros até quase 1 metro 

– 980mm – de diâmetro. 
Fabricada com galvaniza-
ção pesada, o material tem 
longa durabilidade, resis-
tindo-a às intempéries, 
umidade ou calor excessi-
vo com baixa manutenção.
A primeira escola a ganhar 
este tipo de segurança foi 
o Centro Educacional lo-
calizado no bairro Alberto 
Ronconi. Nesta primei-
ra etapa, às escolas José 
Inocêncio Monteiro no 
Poço Grande, Anna Mon-
teiro Pereira na Vila da 
Juta e Jerônimo de Souza 
Filho no Vera Cruz tam-
bém receberão esse be-

nefício. Para a segunda 
etapa ficarão às escolas 
Maria Dulce no Parque 
das Fontes, Pequeno Prín-
cipe no Nossa Senhora da 
Guia,  Anna Queiróz de 
Almeida e Silva no Jara-
guá e Emília de Moura 
Marcondes no Eldorado.
A prefeitura pretende com  
a instalação das cercas de 
proteção inibir quase que 
100% dos furtos e atos de 
vandalismos. Mesmo com 
a presença de um vigia, 
algumas escolas não fo-
ram planejadas para pro-
porcionar uma seguran-
ça adequada aos alunos.

Prefeitura de Tremembé 
inicia instalação de cercas 

de proteção em escolas para 
segurança dos alunos


