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Jornal Regional

POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Livraria J. B. Pires -
Rua Dr. Djalma Forjaz, 211 - Capivari.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do campo de
futebol)
JAMBEIRO: Praça Almeida Gil, 19 - Centro - Papelatia Bangalo
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca de Natividade e Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
Banca Nossa Senhora de Natividade
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 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 setembro, 258 - Claudia e Goreti
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Praça - Praça Oswaldo Cruz, 18
TAUBATÉ: Irmãos Pascheta Ltda. -
Rua XV de Novembro, 504.
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: D.D.P. Distribuidora de Publicidade Costa Verde - Praça Exaltação à Santa
Cruz, 75
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do Vale do
Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e
Municipais.
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Frases e pensamentos
Se a vida fosse fácil, bebê não chorava pra nascer.

Beijo é igual a cigarro, não sustenta mas vicia.

Não se ama duas vezes a mesma pessoa.

Nada na vida é completamente errado, até um relógio quebrado,

duas vezes por dia está marcando a hora certa.

O esforço é saudável e indispensável, mas sem os resultados não
significa nada.

Tudo que o mundo precisa são de exemplos e não de opiniões.

Se caminhar fosse bom, os carteiros e os garis seriam imortais.

Convencido? Eu? Antes eu era convencido. Hoje eu sou perfeito.

O mundo precisa de gênios humildes. Hoje em dia somos poucos.

Pra que serve espingarda de dois canos? É pra matar duplas
sertanejas?

Quem cedo madruga passa o dia com mais sono.

Tempo é dinheiro e tenho tempo de sobra, então sou milionário.

Quem ri por último é quem tem o raciocínio atrasado.

A fé move montanhas, mas eu prefiro dinamite.

Cachaça faz mal, mas quando está faltando.

Cultura enriquece, senão: pergunte aos donos de escolas particulares.

Deus criou o homem antes da mulher para não ouvir palpites.

Droga faz a gente perder a memória e outra coisa que não me
lembro.

Eu indeciso? Pois eu não tenho muita certeza disso.

Evite a ressaca, mantendo-se sempre bêbado.

Extra! Extra! Gêmeo tenta se suicidar e mata o irmão por engano.

Homossexualismo não é doença, porque doença tem cura.

Mulher grávida vive reclamando de barriga cheia.

Não tem porque ser pessimista, não vai funcionar mesmo.

Para japonês, qualquer febre é amarela.

Se barba fosse respeito, bode não teria chifres.

Se ferradura desse sorte, burro não puxava carroça.

O estudo é a luz da vida... economize luz, não estude.

Homem é igual a pão de forma: quadrado, casaca dura e miolo mole.

Neste sábado, 4 de
dezembro, em período de
grandes comemorações
pelo aniversário de 365
anos da nossa cidade, o
Diário de Taubaté dá um
presente a si mesmo, à
cidade de Taubaté e a todo
o Vale do Paraíba:
inaugura, nesta data, a
Gráfica Jornalista Stipp
Júnior Ltda- Gráfica DT.
Está instalada em ponto
estratégico, na marginal
da Via Dutra, bem em
frente ao Frango Assado,
na Av. Dom Pedro I, 7017,
que já tem um totem
identificando o lugar. A
Gráfica DT vem para
atender a demanda de
impressos gráficos que,
não tendo atendimento
aqui na região de Taubaté,
migra para São Paulo,
tendo o cliente que
percorrer a congestionada
Via Dutra e pegar o
caótico trânsito de São
Paulo em busca de
serviços de qualidade. As
características da Gráfica
DT serão cumprimento
dos prazos acertados,
preço justo e excelente
qualidade. E quem
trabalhar com esta nova
gráfica, verá que isto não
é discurso. A nova gráfica
do DT está equipada com
uma máquina Zirkon, de
fabricação americana,
com poucos anos de uso
e faz impressão 4 x 4. Isto
quer dizer que faz
colorido em todas as
páginas, e não só na capa
e páginas centrais, como
a grande maioria das
gráficas e jornais. É uma
gráfica com vários
recursos e que tem forno,

podendo trabalhar com
papel couchê, off set,
LWC e papel –jornal,
entre outros. Está apta a
fazer folders, folhetos,
cartazes, panfletos,
jornais, revistas, livros- e
até Bíblia!. Sua
velocidade é de 25 mil
impressões por hora. Terá
canalização de gás para
funcionamento do forno,
sistema de eliminação de
fumaça ecologicamente
correto, torre e geladeira
para resfriamento de
água. Foi comprada no
Rio de Janeiro e
representa um
investimento de cerca de
R$ 800 mil. As máquinas
que o DT já possuía irão
se agregar ao mesmo
endereço a partir de
janeiro, assim como os
equipamentos de pré-
impressão, bancadas, etc.
Assim, a gráfica tem, para
servir aos futuros
clientes, uma máquina
plana bicolor, que é a
Planeta adquirida em
2.000 pelo jornalista
Stipp Júnior, gravadoras
de chapa para tiragem até
50 mil exemplares e
gravadoras de chapa para
tiragem maiores. A
máquina Planeta,
além de jornal e folhetos
de vários tamanhos,
poderá fabricar
embalagens que utilizem
papel de até 9 mm, o que
abre um grande leque de
serviços que poderão ser
prestados. Sendo
proprietário de todas as
máquinas gráficas, o
Diário de Taubaté fez uma
parceria com o Jornal
ADC News-Indústrias, de

São José dos Campos,
para dirigir a nova
empresa Gráfica Stipp
Júnior Ltda., já que seus
proprietários, Paulo e
Gustavo Torraca têm
disponibilidade de tempo
e conhecimento para tal.
A direção da gráfica,
assim, ficará com Iára de
Carvalho, Paulo Torraca e
Gustavo Torraca, que são
amigos há décadas. Os
planos do DT para o
futuro são: construir a
Redação na andar térreo
do prédio que hoje abriga
a gráfica, na rua Urbano
Alves de Souza Pereira, e
construir o primeiro
andar para funcionamento
da TV do DT, que será
implementada neste ano
de 2011, com
programação própria e
parcerias. Lançamento
Neste sábado, dia 4, a
partir das 10 horas da
manhã, a nova gráfica
estará sendo inaugurada, a
máquina Zirkon será
apresentada aos
convidados mas um
segundo ponto alto da
festa será o lançamento
do livro “ Diário de
Taubaté – 35 anos de
ousadia”, escrito por Iára
de Carvalho e mais 72 co-
autores que participaram,
ao longos dos anos, da
vida do DT. O livro é
também um culto à
memória do jornalista
Stipp Júnior, que
 fundou o DT e dirigiu-o
até a edição número
10.000. A festa será
encerrada com um brinde
ao Dia Mundial da
Propaganda, que se
comemora nesta data.

Taubaté em festa ganha
nova Gráfica do DT

Na última quinta feira, dia
1 de Dezembro, o
Prefeito José Antônio
recebeu a visita do
Sargento Adilson e do
Subtenente Repulho para
os últimos acertos sobre
a participação de
Tremembé no “Projeto
Chuvas Intensas”. O
Projeto foi elaborado
pelo Corpo de Bombeiros
do Estado de São Paulo
para capacitar Defesa
Civil e munícipes no
atendimento emergencial
em situações de risco. O
primeiro curso será

realizado gratuitamente
em Taubaté, ainda em
Dezembro, com o
objetivo de habilitar
Bombeiros, Defesa Civil
e voluntários
para o atendimento
emergencial em casos de
a f o g a m e n t o ,
deslizamento de terra,
s o t e r r a m e n t o ,
afogamento e orientações
de abandono de área, além
de noções de primeiros
socorros. Segundo dados
do CPTEC/INPE a
previsão para os três
próximos meses é chuvas

na categoria normal, mas
é importante ter pessoas
capacitadas para casos de
desastres como
aconteceu em São Luiz do
Paraitinga no início de
2010. Cada município
terá ao menos um
bombeiro, além da
Defesa Civil, responsável
pelas atividades e os
munícipes podem ser
voluntários neste Projeto.
Mais informações podem
ser obtidas na Vigilância
Sanitária do município
pelo telefone (12)
3607.1043.

Tremembé participa do
Projeto Chuvas Intensas

A Prefeitura de
Pindamonhangaba está
concluindo as obras de
pavimentação da estrada
de acesso à Fapi
(Faculdade de
Pindamonhangaba). Após
a instalação de guias e
sarjetas para fazer a
delimitação da área, a
Prefeitura está
despejando a manta
asfáltica nos 8 mil m² de
área. “Até o fim desta
semana, terminaremos os
trabalhos específicos de
pavimentação. Assim,
faltaram poucos serviços
a serem executados”,
comentou o secretário de
Obras e Serviços José
Antenor Correa da Silva.
Iniciada em julho deste
ano, a pavimentação da
estrada da Fapi é mais um
grande investimento no
setor de educação. “A Fapi
exerce um papel
importante na formação

de profissionais para o
mercado de trabalho e
para o desenvolvimento
da cidade. É uma melhora
significativa para a
faculdade e para
Pindamonhangaba. Isso é
uma melhoria para
centenas de alunos,
professores e pessoas que
trabalham na
 instituição – que agora
terão ainda mais motivos
para ampliar sua grade
curricular e o número de
vagas”, comentou o
prefeito João Ribeiro. Ele
lembrou que diversas
escolas receberam
melhorias no acesso.
“Nas escolas municipais,
por exemplo, realizamos
melhorias no asfalto e
construímos faixas
elevadas de pedestres,
além de reforço na
sinalização. Na zona rural,
melhoramos todas as
estradas – beneficiando

alunos e milhares de
moradores”, concluiu.
João ribeiro explicou que
há anos a Prefeitura tinha
intenção de asfaltar a
estrada, porém era
impossível devido à área
ser particular. Após a
doação do trecho de
acesso ao município e a
aprovação da Câmara
Municipal, a
Prefeitura negociou a
questão com o Governo
do Estado e
firmou convênio para
asfaltar a estrada. Os
deputados estaduais Padre
Afonso Lobato e Patrícia
Lima atuaram na
liberação de verba
estadual para parte da
obra. Dos R$ 720 mil
estimados para
pavimentação da estrada,
parte é de
responsabilidade da
Prefeitura e o restante do
Governo do Estado.

Prefeitura de Pinda deve
concluir asfalto na

estrada da Fapi nos
próximos dias

Dentre os muitos eventos
que estão acontecendo na
cidade de Taubaté, em
comemoração aos 365
anos de elevação a
condição de vila, que
acontece neste domingo,
dia 05, um marcou
especialmente como um
presente que perpetua a
história da cidade. Na
manhã de sexta-feira (03),
o prefeito Roberto
Peixoto acompanhado da
primeira dama, profª. Lú
Peixoto, com a cobertura
de toda a imprensa
regional, realizaram a
inauguração de 29
monumentos, entre novos
e restaurados, todos
ligados a fatos e pessoas
que marcaram a história
de Taubaté. Estiveram
presentes os vereadores
Chico Saad, Rodson Lima
e Alexandre Vilela.
Através de um “tour”
organizado pela
prefeitura, a imprensa e
convidados puderam
participar da inauguração
simbólica de 3

monumentos. Na Praça da
CTI, aconteceu a entrega
do monumento com o
busto de Félix Guisard, na
Praça Dr. Monteiro foi
reerguido o monumento a
Santos Dumont, Pai da
Aviação, através de uma
réplica do 14 BIS com 6
metros de altura e na
Praça do Rosário foi
apresentado o
Monumento à Imprensa,
homenagem ao primeiro
jornal de Taubaté, O
Taubateense. Durante o
trajeto o prefeito Roberto
Peixoto, acompanhado do
profº e historiador
Antonio Carlos Argolo de
Andrade, realizou uma
breve explanação sobre a
história de cada
monumento. Logo após a
comitiva seguiu para o
Centro Cultural
Municipal, onde foi
realizada uma explanação
ilustrada com todos os
monumentos. Todo o
trabalho de confecção e
restauro foi realizado
pelos alunos do Projeto

AMETRA (Atendimento
Múltiplo na Educação e
no Trabalho) da prefeitura
municipal, com o apoio
do Departamento de Ação
Social e Fundo Social de
Solidariedade. Fatos
marcantes da história de
Taubaté estão retratados
nesses monumentos, são
verdadeiras obras de arte
expostas ao ar livre, para
a apreciação de toda a
população e também dos
turistas. Encerrando a
cerimônia, o prefeito
falou de sua emoção ao
ver renascer parte da
história de Taubaté através
dessas obras de artes e
que todo mérito deve ser
dado aos alunos e
p r o f i s s i o n a i s
envolvidos e
comprometidos com o
projeto. Esta é uma ação
inédita em nossa cidade,
realizada pela gestão do
prefeito Roberto Peixoto,
reforçando a importância
da atual administração
para a preservação e
valorização da cultura.

Peixoto entrega 29
monumentos resgatando
a história de Taubaté nos

seus 365 anos



A GA GA GA GA GAZETAZETAZETAZETAZETAAAAA     DOSDOSDOSDOSDOS M M M M MUNICÍPIOSUNICÍPIOSUNICÍPIOSUNICÍPIOSUNICÍPIOS
CAÇAPAVA • CAMPOS DO JORDÃO • CARAGUATATUBA • CUNHA • ILHABELA • JAMBEIRO • LAGOINHA • MONTEIRO LOBATO • NATIVIDADE DA SERRA • PARAIBUNA • PINDAMONHANGABA •

REDENÇÃO DA SERRA • SANTO ANTONIO DO PINHAL  •SÃO BENTO DO SAPUCAÍ • SÃO LUIZ DO PARAITINGA • TAUBATÉ • TREMEMBÉ • UBATUBA

ANO XXI  07 DE DEZEMBRO DE 2010   Nº 9/363  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO                                                                                               R$ 1,00

A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Página  4

A GAZETA DE
TREMEMBÉ

A GAZETA DOS
MUNICÍPIOS

07  de Dezembro 2010

Resultado do sorteio de
Natal sai dia 15. São ao
todo R$ 18,1 mi em
prêmios Os
consumidores que
pediram Nota Fiscal
Paulista em suas compras
durante o mês de agosto
de 2010 já podem realizar
a consulta dos bilhetes
eletrônicos para o sorteio
especial de Natal. A
Secretaria da Fazenda de
São Paulo registrou em
seu sistema a participação
de 4.892.492
consumidores que
forneceram em suas
compras o CPF e mais
2.263 entidades de
assistência social e de
saúde, além de 2.181
condomínios, que
informaram o CNPJ. No
total, foram gerados
53.643.476 bilhetes
eletrônicos, dos quais 1,5
milhão serão premiados.
A 25ª extração da Nota
Fiscal Paulista, que marca
os dois anos da
implantação do sorteio,
distribuirá ao todo R$
18,1 milhões. O prêmio
especial de R$ 1 milhão

foi anunciado pelo
secretário da Fazenda,
Mauro Ricardo Costa, em
outubro, durante evento de
comemoração de três
anos do programa. Além
do primeiro prêmio,
serão distribuídos mais
dois prêmios especiais:
R$ 120 mil e R$ 80 mil.
Os usuários cadastrados
no programa concorrem
também a mais 300
prêmios de R$ 1.000; mil
de R$ 250, 15 mil de R$
50, 76.303 de R$ 20 e
1.407.394 de R$ 10. O
resultado será divulgado
pela Secretaria da Fazenda
no dia 15 de dezembro.
Para consultar seus
bilhetes ou tirar dúvidas,
o consumidor cadastrado
no programa e que aderiu
ao regulamento do
sorteio deve acessar o
s i t e
www.nfp.fazenda.sp.gov.br.
A Nota Fiscal Paulista,
criada em outubro de
2007, integra o Programa
de Estímulo à Cidadania
Fiscal do governo do
Estado de São Paulo e
reduz, de fato, a carga

tributária individual dos
cidadãos, que recebem
créditos ao efetuarem
compras de mercadorias
em São Paulo. Os
consumidores que
solicitam o documento
fiscal e informam o seu
CPF ou CNPJ recebem
até 30% do ICMS
efetivamente recolhido
pelo estabelecimento
comercial proporcional
ao valor da sua nota. O
programa conta com mais
de 9,3 milhões de
participantes cadastrados
e, desde seu início, mais
de 10,5 bilhões de
documentos fiscais foram
registrados na
 Fazenda. Até o
 momento, foram
distribuídos aos
consumidores que
acreditaram na iniciativa
do Estado mais de R$ 3,8
bilhões em créditos e
prêmios de sorteios. Nos
24 sorteios realizados
desde dezembro de 2008,
a Nota Fiscal Paulista
distribuiu o total de R$
351,8 milhões em
prêmios.

Durante o programa
Conexão Popular, exibido
pela TV Câmara Taubaté,
os vereadores Mário
Ortiz (DEM) e Rodrigo
Luis Silva “Digão”
(PSDB) opinaram sobre a
expansão urbana em
Taubaté, o remanejamento
previsto para 2011, a
criação de secretarias e a
questão do aterro
sanitário interditado
desde agosto de 2009. O
primeiro tema debatido
foi a expansão urbana que,
segundo Mário Ortiz,
deverá acontecer pela
verticalização. “Embora
não exista grandes
terrenos em Taubaté,
existe a possibilidade de
verticalização em áreas
que não aconteça um
impacto no trânsito. É
muito mais barato
verticalizar, do que levar
infraestrutura em lugares
distantes.” Em relação ao
remanejamento de 2010
orçado em 2%, Mário
Ortiz ressaltou que “não
adianta amarrar o
prefeito”. “Com 10% de
remanejamento ele
mandaria menos pedidos
para esta Casa, até porque
é difícil é orçar certinho.”
Ainda sobre a peça
orçamentária, Digão

Bilhetes da Nota Fiscal
Paulista para concorrer
ao prêmio de R$ 1 mi já

estão liberados
declarou que com 2% de
remanejamento, o
prefeito Roberto Peixoto
(PMDB) ficou
estrangulado. “Mas,
tivemos um contato maior
com remanejamento e
com menos, é possível
fiscalizar um pouco
mais”. Em audiência
pública com o diretor de
Finanças da Prefeitura,
João Carlos Barbosa, os
vereadores foram
informados que a
Administração Municipal
trabalhará com 53,5%
para gastos com folha de
pagamento e um limite
legal de 54%. Com essa
informação, Digão
opinou que se o valor
fosse de 49% sobraria
para investimentos na
cidade e para oferecer
reajuste a funcionários
público. “Mais um ano
que os funcionários não
vão receber por falta de
expectativa financeira”.
Mário Ortiz considerou
que com 54% com gasto
de pessoal, não há
margem para
investimentos e isso é um
problema em Taubaté. “O
ideal seria 45% de gasto
com o pessoal para poder
investir.” Com a possível
criação de secretarias, os

vereadores consideraram
que nada mudou do
primeiro projeto criado
pela Prefeitura para o
novo, que deve ser votado
em dezembro. Segundo
Mário Ortiz, seriam
necessárias algumas
emendas, mas o projeto é
bom. “Acho
d e s n e c e s s á r i o
secretarias, se não mudou
nada do primeiro projeto,
está ótimo.” Já Digão
disse que como não houve
alteração, “as secretarias
oferecerão autonomia
para algumas pessoas
voltarem oficialmente
para a Prefeitura”.  O
vereador Digão apontou
que, desde que foi
interditado, a obrigação
de Taubaté era “correr
atrás da adequação”.
“Tinha que batalhar o mais
rápido possível para não
ter o prejuízo de R$ 400
mil mensais que pagamos
para Tremembé. Com esse
valor dava para adequar o
aterro interditado.” O
programa será reprisado
nos dias 4 e 5 na TV
Câmara Taubaté, pelos
canais 98 analógico ou 17
digital da operadora de TV
a cabo Net, e também na
i n t e r n e t :
tv.camarataubate.sp.gov.br.

Mário Ortiz e Digão falam
de orçamento expansão
urbana e aterro sanitário

na TV Câmara

Por cinco votos a três, foi
aprovada pela Câmara de
Taubaté no dia 2 a
convocação dos diretores
dos departamentos de
Administração, Educação
e Finanças da Prefeitura.
O objetivo é reunir, além
de vereadores e diretores,
professores municipais
para discutir os motivos
que impedem a revisão
salarial e a forma como
está sendo utilizado o
Fundeb (Fundo de
Manutenção e
Desenvolvimento da
Educação Básica e de
Valorização dos
Profissionais da
Educação). Autora do
requerimento de
convocação, Pollyana
Gama (PPS) frisou que
não há dificuldade em
obter informações dos
diretores de Educação
(Ivo Salinas) e de Finanças
(João Carlos Barbosa),
porém, o diretor de
Administração, Júlio
César de Oliveira, não
retorna as ligações dos
vereadores. Pollyana
disse que há informações
que somente Júlio César
poderia disponibilizar aos
parlamentares, o que a
motivou a apresentar a
propositura. “Nós
convidamos [os
diretores], mas parece
que existe uma ordem
acima de todos, e eles não
podem atender os
contatos telefônicos e
ofícios. Então, usamos a
convocação, o que
compete à Câmara. A
gente responde cada uma
das perguntas dos
servidores, mas ouvimos
os funcionários
perguntarem onde estão
os diretores da
Prefeitura. Estamos
começando a criar uma
cultura de validação, para
confirmar se o dado é
real. Quando a pessoa
questiona, acho ótimo”,
afirmou Pollyana. Mário
Ortiz (DEM) se colocou
favorável à convocação,
mas destacou que solução
é o melhor
aproveitamento dos
investimentos. “Não tem
nada demais convocar
diretor, ele vai dar as
explicações que puder

dar, mas eu acho que vai
refrescar pouco ou nada.
Estamos discutindo
política de governo, que é
dada pelo prefeito. O
prefeito de Taubaté
adotou uma política de
chegar muito próximo do
limite que pode gastar
com pessoal, é um erro, e
é um erro esta Casa
insistir em gastar mais do
que ele está gastando. Ele
tem que diminuir o gasto
com pessoal e dar
aumento de forma que
permita investimentos.”
Vereadora em exercício,
Maria Gorete Toledo
(PMN) afirmou ser
favorável à convocação, já
que os diretores não
atenderam ao convite que
foi feito. “A gente sabe
que através de convite
infelizmente não se
consegue [a reunião com
os diretores]. Quando se
fala que vai expor o
diretor, discordo
plenamente, acho que é
uma oportunidade de
esclarecer tanto os
vereadores quanto os
interessados.” Orestes
Vanone (PSDB) citou que
não houve revisão salarial
dos professores porque o
prefeito tinha
compromisso com
coletores de lixo – em
janeiro, todos os
funcionários de
referência 18 a 31 tiveram
o salário elevado e
passaram a receber o piso
de R$ 790. “Para honrar
esse compromisso, a
única fórmula que o
prefeito conseguiu foi dar
promoção das referências
18 a 31. Ele ‘estourou’ o
caixa, a princípio
ultrapassou 54% do gasto
do orçamento.” Rodrigo
Luis Silva “Digão”
(PSDB) lembrou
que a convocação é
importante por uma
questão de transparência.
“Precisamos dar
esclarecimentos para os
professores que
estiveram nesta Casa e
nos questionaram sobre
um assunto que nós não
poderíamos esclarecer.
Não tenho nada a dizer
quanto aos diretores,
sempre que preciso de
informação eu peço, o

Júlio é mais difícil, mas
nunca tive problema. Mas
a convocação é
importante para que não
fiquem dúvidas.” Entre os
vereadores que votaram
contra o requerimento,
Chico Saad (PMDB)
citou que o vereador tem
o direito de buscar
informações, mas ele
considerou injusta a
convocação. “Estamos
convocando, dentre os
três, os dois que mais vêm
a esta Casa. Se a Pollyana
quiser, eu chamo os três
para fazer uma reunião. Os
funcionários precisam ter
aumento, mas precisar e
ter condições de dar é
diferente. A Prefeitura
conseguiu abaixar a folha
para menos de 54%, eles
têm que fechar assim o
ano, senão dá problemas
com o Tribunal de
Contas.” Luizinho da
Farmácia (PR) disse que
proposta é legítima, mas
defendeu os diretores, os
quais classificou como
solícitos. “São diretores
pelos quais a gente tem
admiração, nunca
deixaram de nos atender,
na medida do possível. A
gente sabe que as coisas
não estão boas e também
não dependem só do
diretor para responder.
Mas tem diretor que não
fala com ninguém, não dá
entrevista e não trabalha.
Acho que seria uma
injustiça de nossa parte
fazer essa convocação, a
gente deveria fazer um
convite.” Ary Kara Filho
(PTB) corroborou o
discurso. “São três
diretores que sempre
estiveram abertos
 a esta Câmara, à
disposição para
esclarecer todas as
d ú v i d a s ,
independentemente de
briga com prefeito.
Nunca fui favorável a esse
tipo de convocação.
Apesar disso, sabemos
que os diretores serão
convocados, mas isso não
vai refrescar, porque
quem ‘tem a caneta’ não
são eles, é o prefeito. Os
diretores cumprem
apenas ordem. Vamos
expô-los, e nada será
solucionado.”

Câmara aprova
convocação de

diretores para discutir
reajuste

A vereadora Pollyana
Gama (PPS) prestou
contas do seu trabalho em
prol da população na
cidade. Durante sessão da
Câmara Municipal, vídeos
foram mostrados pela TV
Câmara Taubaté relatando
problemas em alguns
bairros, como o lixo
espalhado. Além disso,
fotos ilustraram os feitos
da parlamentar no
município. Pollyana e sua
assessoria estiveram na
Vila São José para
conhecer a obra da avenida
Benedito Lolito Elias de
Souza. A via foi duplicada
recentemente e recebeu
calçadas no seu
prolongamento. Outro

problema no local é o
depósito de lixo e entulho
nas margens do córrego,
ao lado da avenida. Um
morador apontou a
necessidade de um
projeto ambiental que
implantasse cercas,
iluminação adequada e
placas orientando a
população a não jogar lixo
no córrego. Além disso,
ele pediu a construção de
uma pista de caminhada
para as pessoas que
praticam exercício no
local e reivindicou a
instalação de redutores e
placas indicadoras de
velocidade na avenida. A
vereadora abordou o
despejo de lixo em vários

pontos inapropriados do
município, como praças e
terrenos baldios. Pollyana
apontou esses problemas
na praça Vila Olímpia e em
pontos dos bairros
Hércules Masson e
Gurilândia. Ainda em
terrenos da rua Ana Lúcia
de Oliveira Campos, no
loteamento Bardan, ela
constatou que persiste a
sujeira, mesmo com a
limpeza e colocação de
cercas separando os
terrenos. Um munícipe
pediu a retirada do lixo e
fiscalização intensa da
Prefeitura. Ele se
mostrou preocupado com
o risco de transmissão de
doenças.

Pollyana Gama reclama
de lixo em pontos

inapropriados da cidade

O fisiculturista José Luis
Camilo (Grilo) sagrou-se
campeão em mais uma
disputa do esporte neste fim-
de-semana.No último sábado
(4), Grilo venceu o 56º Mister
Santos de Culturismo, Fitness

e Bodyfitness, na cidade
paulista de Santos. O atleta
concorreu na categoria 75kg
com mais oito participantes.No
total, o campeonato contou
com mais de 150 atletas.Grilo
agora se prepara para a última

competição do ano, a 8º Copa
de Culturismo Work Iron, onde
tenta ser bi-campeão.O
fisiculturista tem o apoio de
Grilo Suplemento,
Churrascaria Gramado e
Academia Tayoba. 

Atleta fisiculturista de Pinda é
campeão do Mister Santos

Pindamonhangaba realiza
uma linda festa de Natal.
Para comemorar a data
diversas atrações
acontecem na cidade com
o intuito de celebrar a
época mais esperada do
ano, além de despertar o
espírito natalino na
população, afim de que a
união permaneça viva.A
programação começou no
dia 26 com a apresentação
da Orquestra Sinfônica
Heliópolis que
emocionou e envolveu o
público que esteve
presente na Igreja
Matriz. O projeto
“Música no Museu” busca
celebrar, de uma forma
diferente, a festa natalina.
Apresentações de corais e
cantos acontecem na
janela do Museu, onde a
população poderá
contemplar as
a p r e s e n t a ç õ e s .
“Acreditamos que o
número de pessoas que
irão assistir aos
espetáculos na sacada do
museu vai ultrapassar o
número do ano passado.
Em 2009, quem assistiu

as apresentações, foi
porque estava passando
pela rua, e depois quem
não pode assistir nos
cobrou para uma segunda
apresentação”, lembra o
diretor de Patrimônio
Histórico Paulo
Tarcísio.Além de
promover um momento
de interação entre a
população, os espetáculos
têm por objetivo
despertar a importância
do Natal. “É o resgate do
espírito cristão. É
importante que todos
compreendam o
verdadeiro significado do
Natal”, ressalta o diretor.
Para o maestro da
Corporação Musical
Euterpe, Marcos Roberto
de Souza, o evento
desperta para o
nascimento de Jesus
Cristo e busca emanar paz.
“Os cânticos que serão
cantados pelas crianças
chegarão com muita
intensidade aos corações
dos adultos, levando
tranqüilidade, para que
possamos celebrar um
natal com muita alegria,

por meio da música”.
Todos os eventos
começam a partir das 20
horas.  Formada por 120
crianças, que
compreendem a faixa
etária dos 7 aos 12 anos,
o coral tem o intuito de
promover a inclusão
social da criança na
sociedade. “É possível
sim dar uma oportunidade
a essas crianças, acreditar
nelas e ter a esperança de
um futuro mais
promissor. O coral tem o
objetivo de mostrar, por
meio desses jovens, que
Natal não é um comércio
e sim é o renascimento de
um mundo melhor”,
finaliza a irmã Ema e o
regente Luis
Cláudio.Segue a
p r o g r a m a ç ã o
do projeto “Música no
Museu” que acontece
 em dois finais de
 semana. Fique atento na
agenda./12 – Cantos
Sagrados18/12 - Coral
Casas Pia, com
participação da
Corporação Musical
Euterpe

Em Pinda Museu vira
palco de apresentações

natalinas


