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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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O orçamento da cidade de
P i n d a m o n h a n g a b a
cresceu 156,4% nos
últimos seis anos e
atingiu o valor de R$
336,3 milhões para o ano
de 2011 – quase três
vezes maior que os R$
131,3 milhões
encontrados pelo prefeito
João Ribeiro ao assumir
a Prefeitura em 2005.O
crescimento do
orçamento de
Pindamonhangaba se deve
a uma série de fatores
econômicos, como
aumento da produção
industrial das empresas de
base, aumento nas
exportações, chegada de
novas indústrias e
empresas, maior geração
de emprego e outros
fatores.Para o secretário
de Finanças, Rodolfo
B r o c k h o f ,
Pindamonhangaba vive um
bom momento – sejam
pelos trabalhos da
administração municipal
ou pelas atividades das
indústrias da cidade. “A
cada dia a cidade
apresenta melhoras na
arrecadação de tributos
municipais, estaduais e
federais e isso é resultado
direto das atividades que
ocorrem na
cidade”.Brockhof fez um
balanço do crescimento
do orçamento na cidade e
destacou alguns pontos.
“As receitas do município
são sujeitas às atividades
e especulações mundiais,
entretanto nosso cenário
está favorável apesar de
algumas perdas que
tivemos devido à crise

mundial em 2008”.O
secretário de
D e s e n v o l v i m e n t o
Econômico, Álvaro Staut
Neto, prevê um cenário
ainda mais favorável para
Pindamonhangaba. “A
cidade está em plena
expansão. Temos a
chegada de novas
empresas e indústrias,
temos novas transações
importantes no mercado
financeiro, temos
indústrias sólidas e o
comércio vem se
fortificando. Creio que o
orçamento deverá
apresentar números ainda
melhores nos próximos
anos”.Orçamento de
PindaEm 2005, por
exemplo, a cidade tinha
R$ 131,3 milhões para
investir na educação,
saúde, assistência social,
esportes, infraestrutura,
folha de pagamento dos
funcionários e outras
áreas. Valor que cresceu
15,5% em 2006 e saltou
para R$ 151,7 milhões.
Apesar disso, nos dois
seguintes anos o
orçamento avançou ainda
mais: R$ 176,2 milhões e
R$ 224,4 – ou seja -
16,2% e 27,4% -
respectivamente.”Foi um
período extremamente
positivo e apoiado no bom
momento econômico
mundial da época.
Aproveitamos bem a maré
alta”, comentou o
prefeito João
Ribeiro.Para 2009, a
expansão orçamentária
foi um pouco mais
discreta, porém positiva
com os R$ 243,6 milhões

– o que significava 8,5%
superior ao valor de 2008.
“Em 2009 o Brasil teve
um fator que pode ser
interpretado como ruim –
que foi a valorização do
Real perante o Dólar. Isso
trouxe menos moeda
americana ao país e
tivemos uma perda em
dólar. Isso vem sendo
sentido pelo mercado e
pelo Governo desde
então”.Para 2010, depois
da avalanche que
despencou na economia
mundial no início do ano,
os números foram mais
ponderados. “Nossa
receita foi de R$ 266,4
milhões – número 9,4%
maior que do último
ano”.O prefeito lembrou
que o orçamento é uma
expectativa de receita e
por isso a Prefeitura fica
atenta com os
movimentos financeiros
mundiais. “Qualquer ato
pode alterar o orçamento
de um municipio, por isso
fazemos e refazemos as
contas”.Com um
crescimento de 26,3%
em relação a 2010, o
orçamento 2011 de R$
336, 6 milhões é muito
significativo para a cidade.
“Teremos mais recursos
para investirmos em
diversas áreas,
principalmente saúde,
educação e obras de
infraestrutura. Fico feliz
com a aprovação do
orçamento e, mais ainda,
em podermos aplicar
nossas receitas no
desenvolvimento da
cidade”, finalizou João
Ribeiro.

Em Pindamonhangaba
Orçamento cresce

156,4% em seis anos e
chega a R$ 336,3

milhões

A Prefeitura de Taubaté
deve concluir na próxima
semana as obras de
reformulação da rotatória
de acesso à Avenida Faria
Lima. As modificações
promovidas por
determinação do prefeito
Roberto Peixoto têm
como principal objetivo
aumentar a segurança para
o tráfego no local.Entre
as mudanças
determinadas por Peixoto
estão a inversão de mão da
Rua do Correa – que
passou a ser no sentido da
Travessa Rafael, e do
trecho final da Rua José
Marcelino de Moraes,
que passou a ser mão
única no sentido da
Avenida Faria
Lima.Segundo o

Departamento de Obras
Públicas (DOP) da
Prefeitura de Taubaté, até
o próximo sábado devem
ser concluídas as obras de
implantação de guias,
sarjetas e bocas de lobo.
O recapeamento asfáltico
será realizado
na próxima semana.A
rotatória da Avenida Faria
Lima é uma das mais
movimentadas da cidade,
por ser um
entroncamento de vias
que praticamente cortam
a cidade, como as
Avenidas Rafael Braga e
Benedito Elias de Souza
(acessos a bairros como
Ana Rosa e Jaraguá), Juca
Esteves e Desembargador
Paulo de Oliveira Costa
(acessos à região central,

a bairros como Campos
Elíseos e Belém e
também às rodovias
Presidente Dutra e
Oswaldo Cruz –Taubaté/
Ubatuba).Em função das
obras, o DOP salienta que
os motoristas devem
buscar alternativas,
evitando transitar pela
rotatória até o término
dos trabalhos.
Algumas das opções são
a Avenida Santa Luiza de
Marillac (que liga a
Avenida Marechal
Deodoro à Rodovia
Presidente Dutra) e
a Rua José Pedro da
Cunha (que liga a Avenida
Faria Lima com o Largo
do Chafariz, nas
imediações do Mercado
Municipal).

Rotatória na
Faria Lima passa por

reforma
Desde a sua implantação,
na primeira gestão do
prefeito Roberto Peixoto,
até o 3º trimestre de 2010,
através de exames de
mamografia realizados na
Carreta, 48 mulheres
tiveram confirmados o
diagnóstico de câncer de
mama, recebendo
tratamento a tempo de
salvarem suas vidas. A
Carreta da Saúde da
Mulher encerra o ano de
2010 com 28.805 mil
atendimentos realizados
desde sua implantação.
Desde total, 14.831 de
Prevenção do Câncer
Ginecológico e 13.974
foram exames de
mamografia.Só no ano de
2010 a carreta realizou
2.137 exames de
mamografia e 2.684
preventivos, totalizando
4.821 atendimentos, com
a previsão de encerrar o
ano com mais de 5 mil
atendimentos em 2010.A
carreta da Saúde da
Mulher percorre os

bairros da cidade,
realizando exames de
mamografia e preventivo
do câncer do colo do
útero que são agendados
na própria carreta,
facilitando a realização de
exames preventivos dos
tipos de câncer mais
comuns entre as
mulheres. Os resultados
dos exames ficam
disponíveis a paciente no
departamento de saúde ou
no postinho mais
próximo de sua
residência.A carreta é
uma inovação na atenção
da saúde da mulher,
proporcionando cada vez
mais, uma qualidade de
vida melhor para a
população de nossa
cidade. Para o prefeito
Roberto Peixoto, “não
existe maior e melhor
investimento do que
promover saúde e
qualidade de vida,
principalmente quando
esses investimentos
resultam em salvar vidas,

isso não tem preço”.Ate o
dia 23 de dezembro a
Carreta da Saúde realiza
atendimento no Parque
Aeroporto, entre os dias
24/12 e 02 de janeiro
estará parada para
manutenção, retornando
no dia 03 de janeiro com
atendimento no bairro da
Estiva. Serviço:
Mamografia A
mamografia é um tipo de
radiografia especial, com
baixa dose de raio x,
realizada em aparelhos
específicos para avaliação
das mamas, sendo, ainda,
o mais eficaz método de
diagnóstico para a
detecção de câncer de
mama. Câncer do Colo do
Útero A principal
estratégia utilizada para
detecção precoce do
Câncer do Colo do Útero
no Brasil é através da
realização do exame
preventivo do câncer do
colo do útero (conhecido
popularmente como
exame de Papanicolaou).

Exames realizados na Carreta
da Saúde da Mulher

conseguem detectar e tratar
48 casos de câncer

Curiosidades

Como parar de soluçar Uma crise de soluços é algo bem desagradável,
principalmente quando se está em meio ao trabalho e não há nada que
interrompa esse espasmo repetido. Talvez, em virtude disso é que
existem as crendices populares. Acompanhe algumas das simpatias mais
usadas para interromper esta incômoda tarefa de nosso corpo:
Objeto na testa: Você coloca um pedaço de linha enrolado no centro da
testa da pessoa que está soluçando. Ela vai parar de soluçar? Pode até
ser que sim, se a fé falar mais alto! Não há nenhum embasamento
científico relacionado ao ato de fixar algo na testa como sendo um
procedimento eficaz no sentido de eliminar o soluço.

Prender a respiração: Você prende a respiração até quando suportar e
desta forma, seus soluços terão fim. Resultado: Momentaneamente você
fica com uma enorme falta de ar e seus soluços continuam insistentes. É
evidente que esta ação não passa de mais uma tentativa frustrada de
solucionar o problema.

Tomar água: Uma das simpatias mais usadas. Esta pode ser realizada
de infinitos modos, vejamos alguns: Tomar água flexionando o pescoço
para baixo; falar “Maria” por três vezes, intercalando com um gole de
água; tapar os ouvidos e tomar um copo de água sem parar, entre outras.
Agora, a próxima notícia: Na maioria dos casos, não há simpatia que
resolva o problema. Erguer os braços, levar um susto, tomar água de
ponta-cabeça, etc., nada disso adianta quando o assunto é soluçar.
Então, resta saber qual é a origem dos soluços. O soluço nada mais é
do que uma resposta do organismo às contrações súbitas do diafragma
(músculo localizado acima do estômago e responsável pela expansão
de nossos pulmões mediante o ato de respirar). O soluço surge quando
o diafragma, após se expandir, se contrai rapidamente. Esta ação força
a entrada de ar dos pulmões e ao mesmo instante, a glote fecha. A glote
é uma saliência que se encontra no alto da garganta, cuja função é
produzir sons. O som característico dos soluços é resultado do
fechamento repentino da glote e interrupção da entrada do ar. A boa
notícia é que, a menos que você sofra de algum distúrbio (soluço
permanente), seus soluços vão parar naturalmente, após alguns instantes.
Portanto, não se apavore diante de uma crise de soluços, o melhor é
relaxar e esperar.

Humor

O sujeito era tão exagerado que dizia que seu are de terra era uma
fazenda. Sua vaca deitada e o rabo sobrava para o quintal do vizinho.
Uma manhã ele me falou que havia perdido uma vaca na noite anterior.
Eu perguntei como foi que aconteceu e ele me respondeu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
Aí eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitarmos a carne?
E ele respondeu:
- E o bicho da goiaba deixou?

Dois alentejanos andavam à caça no meio dos montes. De repente,
avistam um jovem que fazia Asa Delta. Um dos alentejanos levanta a
espingarda e dá um tiro e outro caçador pergunta:
- Compadre, que pássaro era aquele?
- Não sei compadre, mas que ele largou o homem que levava, largou.

Mensagens

Avance sempre: Na vida as coisas às vezes, andam muito devagar. Mas
é importante não parar. Mesmo um pequeno avanço na direção certa já
é um progresso, é qualquer um pode fazer um pequeno progresso. Se
você não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje, faça alguma coisa
pequena. Pequenos riachos acabam convertendo-se em grandes rios.
Continue andando e fazendo. O que parece fora de  alcance esta manhã
vai parecer um pouco mais próximo amanhã ao anoitecer se você
continuar movendo-se para frente. A cada momento intenso e apaixonado
que você dedica a seu objetivo, um pouquinho mais você se aproxima
dele. Se você pára completamente é muito mais difícil começar tudo de
novo. Então, continue andando e fazendo. Não desperdice a base que
você já construiu. Existe alguma coisa que você pode fazer agora mesmo,
hoje, neste exato instante. Pode não ser muito, mas vai mantê-lo no
jogo. Vá rápido quando puder. Vá devagar quando for obrigado. Mas,
seja lá o que for, continue. O importante é não parar!

Miscelânea



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  14 DE DEZEMBRO DE 2010   Nº 9/369  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO                                                                                               R$ 1,00

A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Página  4

A GAZETA DE
TREMEMBÉ

A GAZETA DOS
MUNICÍPIOS

14  de Dezembro 2010

A Campos do Jordão
Associação de Hotelaria e
Gastronomia (Asstur)
promove no próximo dia 15/
12, às 20h 30, mais uma
edição da Cozinha de
Bistrô.O jantar de
confraternização brinda o
sucesso de 2010, que
marcou pela 100ª edição do
evento. Iniciado em 1999,
pela jornalista Malu Alencar
e vem reunindo amigos e
apreciadores da boa
gastronomia, uma vez por
mês para saborear as delícias
elaboradas nas montanhas de
Campos do Jordão.O
encontro desse mês de
dezembro acontecerá no
Restaurante Só Queijo, que
receberá os convidados com

tradicional couvert (patê de
funghi, cebola, pimentão,
alho, ervas, roquefort,
acompanhado de
baguete).Para entrada (Le
Entrée) será oferecida Mini
founde savoyarde - queijo
emeerthal, gruyére, gouda
fundidos, acompanha cubos
de pão e batata noisette. Já
o prato principal (Le
Poisson) será servida Truta
Sun Flower  - truta grelhada
ao molho de avelãs,
acompanhada de
risoto sete grãos e vegetais.
Fechando a noite de
comemoração a sobremesa
(Le dessert) será Cheese-
cake light com sopa de frutas
vermelhas.Os convites
custam R$ 48,90/ pessoa,

que poderão optar por
pacote de bebidas não
alcoólicas R$ 12,00 (águas,
sucos e refrigerantes) ou de
bebidas alcoólicas (águas,
sucos, refrigerantes, cerveja
e vinhos).A Cozinha de
Bistrô é uma realização da
Asstur com
apoio da Associação
Brasileira Ind. de Hotéis
(ABIH), dos portais
CamposdoJordao.com.br e
PortaldeCampos.com.br
Reservas e informações na
Asstur pelo
telefone (12) 3664-1532 ou
e-mail asstur@terra.com.br
Restaurante Só Queijo fica na
Av. Macedo Soares, 642 –
Vila Capivari  - Tel: (12)
3663-7585.

Cozinha de Bistrô
prepara seu jantar de

Natal

O vereador Carlos
Peixoto definiu padre
Márlon Múcio Corrêa
Silveira como “um
incansável pela
evangelização”, durante
solenidade do dia da
cidade, realizada 6 de
dezembro, em que
homenageou o religioso
com a comenda Jacques
Felix. “Ousadia tem sido
a sua marca. Sua palavra
corre veloz pela missão
de evangelizar”,
completou. Carlos
Peixoto enumerou as
atividades realizadas pelo
padre em Taubaté, cidade
em que chegou em 1999
e onde foi ordenado em
2000. Ressaltou a
participação no
movimento da RCC
(Renovação Carismática
Católica) desde 1988.
“Padre Márlon escreve
mensalmente para a
revista Vencer na Oração,
que chega a 16 países, é
idealizador do Espaço

Vida, missa que celebra há
sete anos na Associação
de Taubaté e chega a
reunir três mil pessoas.
Diariamente, apresenta
programas na rádio
Cultura e TV Cidade, já
escreveu 19 livros, lançou
CDs religiosos e ainda faz
palestras e retiros por
todo o país.” O vereador
ressaltou a atuação do
padre à frente da
comunidade Missão Sede
Santos desde 2002 e da
obra social Casa João
Paulo II, além da Casa
Santa Tereza D’Ávila para
recuperação de
d e p e n d e n t e s
químicos. “Para um futuro
próximo, duas
obras de grande
envergadura estão
nascendo: uma casa para
tratamento de
dependentes químicos no
Pinheirinho e um centro
de promoção da vida em
Quiririm”, acrescentou. O
papel da família no

sacerdócio de padre
Márlon foi colocado em
evidência por Carlos
Peixoto, principalmente
dos pais, Múcio e Maria
do Carmo, que atuam nas
obras sociais fundadas
pelo homenageado.
Familiares e amigos do
padre deram depoimentos
em um vídeo produzido
pelo Memorial da
Câmara, exibido durante a
solenidade. Padre Márlon
fez agradecimentos aos
vereadores pela
homenagem, em especial
a Carlos Peixoto, a quem
agradeceu pelo apoio às
suas obras sociais.
Dedicou a comenda à
Missão Sede Santos.
“Não faço nada
 sozinho”, afirmou e
considerou como “nova
missão” o título de
comendador. “Ser
comendador, para mim, é
um chamado, minha
responsabilidade que
cresce.”

Padre Márlon é um
incansável pela

evangelização diz Carlos
Peixoto

Ministério da Cultura já
investiu R$ 9 milhões no
restauro e na reconstrução do
Centro Histórico, após a
enchente O Conselho
Consultivo do Patrimônio
Cultural aprovou na última
sexta-feira, dia 10, a inclusão
do Centro Histórico de São
Luiz do Paraitinga na Lista do
Patrimônio Cultural
Brasileiro. O tombamento é
um passo importante no
esforço de preservação do
local empreendido pelo
Ministério da Cultura (MinC),
que, após a enchente do início
do ano, repassou R$ 9
milhões para a cidade. Na
tarde de domingo, dia 19, a
cidade vai comemorar o título
de patrimônio com muita
música, numa festa popular.
“É uma cidade que tem um
generoso patrimônio, que foi
ameaçado no início do ano
pelas enchentes. O ministério
se sensibilizou e conseguimos
arrecadar no Governo
Federal R$ 10 milhões,
sendo R$ 9 milhões do
Ministério da Cultura e R$ 1

milhão do BNDES. O Iphan
tem cuidado de São Luiz do
Paraitinga, no sentido da
recuperação desses bens”,
salientou o ministro Juca
Ferreira. “O Conselho e o
Iphan estão de parabéns por
terem reconhecido a riqueza
e a importância cultural da
cidade”, comemorou. No
início do ano, logo após a
histórica enchente que causou
prejuízo estimado em R$ 100
milhões, o Governo Federal
repassou R$ 10 milhões para
o escoramento de imóveis,
limpeza dos terrenos,
restauro dos santos e a
preparação do Inventário
Nacional de Referências
Culturais. Agora, com o
tombamento, os recursos
serão empregados na
reconstrução da Capela das
Mercês, no restauro da
Igreja do Rosário, no
restauro e no projeto
paisagístico na Casa
Oswaldo Cruz e na compra
de um imóvel na Praça
Matriz, para abrigar a Casa
do Patrimônio. Tombamento

O dossiê de tombamento foi
finalizado em 2009 pelo
Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional
(Iphan), mas precisou ser
atualizado após a enchente
do início do ano, que agora
faz parte da história da
cidade. Entre os valores
apontados no estudo, estão
as características
arquitetônicas e o traçado
urbano singular dos períodos
colonial e imperial. O
documento aprovado prevê
a proteção de mais de 450
imóveis, numa área superior
a 6,5 milhões de metros
quadrados, e a construção da
Casa do Patrimônio, um
centro de referência em
preservação de todo o Vale
do Paraíba. Será um espaço
para realização de atividades
educativas e culturais, como
oficinas, seminários,
palestras, conversas,
orientação técnica,
exposições e eventos em
geral, com o objetivo de
aproximar a população e o
Iphan.

São Luiz do Paraitinga é
Patrimônio Cultural

Brasileiro

O programa é uma
excelente oportunidade
para quem deseja
trabalhar na área de
geração de energia A
Alstom está com as
inscrições abertas para
seu Programa de Trainees,
que terá início em abril de
2011, com duração de 18
meses. O programa faz
parte de uma iniciativa do
setor de Energia da
Empresa (business
Hydro) e sua estrutura
consiste em períodos
alternados de job rotation,
treinamento on the job e
missão no exterior. Tem
por objetivo atrair e
recrutar jovens recém-
formados para integrar o
banco de talentos da
empresa, proporcionando
o desenvolvimento de
p r o f i s s i o n a i s
multifuncionais que
ocupem, no futuro,
funções importantes. No
total são 9 vagas para a
unidade de Taubaté, no
interior de São Paulo,
destinadas a recém-
formados nos cursos de
Engenharia (Mecânica/
Elétrica/ Produção/

Mecatrônica/ Materiais),
como também nos cursos
voltados para área
f i n a n c e i r a
(Administração/ Ciências
Contábeis/ Economia).
Para participar do
processo seletivo, é
preciso ter inglês
avançado/ fluente,
graduação entre
dezembro de 2008 até
dezembro de 2010,
mobilidade nacional e
internacional e interesse
em trabalhar em uma
multinacional de grande
porte. A Alstom oferece
benefícios aos
candidatos, como
assistência médica e
odontológica, seguro de
vida, ônibus
f r e t a d o ,
vale transporte e
 refeição, auxílio
m e d i c a m e n t o ,
participação nos
resultados e salário
compatível com o
mercado. As inscrições
devem ser feitas pelo site
www.ciadetalentos.com.br/
traineealstom até o dia 18
de janeiro de 2011. Sobre
a Alstom A Alstom é líder

mundial em infraestrutura
para geração e
transmissão de energia e
transporte ferroviário, e
referência em tecnologias
inovadoras que respeitam
o meio ambiente. A
Alstom constrói os trens
mais rápidos e os metrôs
automatizados de maior
capacidade do mundo,
fornece usinas integradas
para a geração de energia,
serviços associados para
diferentes fontes de
energia, como
hidreletricidade, gás,
carvão, nuclear e eólica, e
também desenvolve
equipamentos em ultra-
alta tensão,
interconexões em
corrente contínua, além
do gerenciamento das
redes elétricas e da
integração de fontes de
energia renováveis à rede.
O Grupo emprega 96.000
pessoas em 70 países e
registrou vendas de 23
bilhões de Euros em
2009/2010 (sem
considerar o setor de
Transmissão de Energia,
recentemente agregado
ao Grupo).

Alstom recruta recém-
formados para Programa

de Trainees 2011

Por meio de requerimento
aprovado pela Câmara de
Taubaté, o vereador Mário
Ortiz (DEM) questionou
a Prefeitura sobre a
contratação do cantor
Daniel, que fez show na
parte coberta da avenida
Prof. Walter
Thaumaturgo, a Avenida
do Povo, dia 5 de
dezembro. A notícia do
evento, para “boa
surpresa” do vereador, foi
veiculada na imprensa
informando que os
taubateanos assistiram ao
show gratuitamente. “Essa
contratação muito nos
agrada, pois,

apresentando-se no
aniversário da cidade, o
cantor Daniel
proporcionará momentos
de grande deleite ao
público de todas as
idades”, afirmou Mário
Ortiz, acrescentando que
“apesar de considerar
positiva” a presença do
cantor, tem o dever de
fiscalizar a contratação. O
documento questiona o
prefeito sobre como se
deu a contratação de
Daniel, o valor pago e o a
ser pago ao Ecad
(Escritório Central de
Arrecadação e
Distribuição), demais

despesas a serem
custeadas pela Prefeitura
(som, iluminação,
montagem de palco,
propaganda, promoção,
estadas em hotéis,
refeições e outras).
Mário Ortiz pediu ao
prefeito que enviasse à
Câmara o processo
administrativo que deu
origem à contratação do
artista e demais
processos que passam a
dar origem a outros
pagamentos referentes ao
evento, além de informar
se o município fez
parceria para o
empreendimento.

Mário Ortiz questiona
“espetacular

contratação” do cantor
Daniel

Com a intenção de
melhorar o tráfego em
diversos bairros de
Taubaté, o vereador
Alexandre Villela
(PMDB) sugeriu à
administração municipal
diversas melhorias. Em
relação ao asfalto, o
parlamentar requereu o
recapeamento nas ruas
Benedito Oberdan
Fernandes Lobo, no
Portal da Mantiqueira,
Simão Botossi, na Vila
Prosperidade, e Luiz
Otávio, no Parque
Aeroporto. Segundo
Alexandre, as vias estão
em “péssimas condições
de tráfego, com um

grande número de
buracos, podendo a
qualquer momento, em
virtude do estado
da pista, vir a ocorrer
acidente de graves
proporções”. Para a rua
Comendador Costa
Guimarães, no Bosque da
Saúde, o parlamentar
pediu a manutenção das
calçadas, a instalação de
lombada e sinalização e
pintura de solo no
cruzamento da avenida
Brasília com a rua. Na
estrada do Barreiro,
Alexandre Villela afirmou
que os motoristas andam
em alta velocidade, e por
isso requereu a instalação

de uma lombada próxima
ao número 7900 da
estrada, com também a
manutenção da
 lombada existente na
altura do número 8800,
nas proximidades da
Comgás. O vereador
solicitou a instalação
 de lombadas na rua
Pedrinho, próximo ao
número 196 no Jardim
Gurilândia, e na rua
Projetada 2, na Vila Bela.
Alexandre justificou que
a medida pode ajudar a
evitar acidentes. “Os
motoristas trafegam em
alta velocidade nos locais,
onde já aconteceram
vários acidentes.”

Alexandre Villela aponta
melhorias para o tráfego

De 14 a 17 de dezembro,
o Sesc Taubaté oferece
várias oficinas digitais.
Todas são gratuitas e
realizadas por instrutores
do Sesc, no espaço
Internet Livre. Confira!
Dia 14, das 15h às 16h30
- Ideias malucas, grandes
invenções! Da fotografia
à internet, veja algumas
invenções que mudaram o
mundo e outras que
poderão mudar. Uma
delas pode ser a sua!
Conheça um movimento
virtual onde todas as
ideias são possíveis e
colabore. Dia 15 das 15h
às 17h - Natal na web...

Quer impressionar seus
amigos enviando belos
cartões de Natal? Venha
ao nosso espaço aprender
a criar e personalizar
fotografias, cartões e
convites. Aí é só enviar
para seus amigos e
familiares, confira!
Voltado para Terceira
Idade. Dia 16, das 15h às
17h - Customize na web!
Quer deixar suas imagens
com a sua cara? Venha
aprender a mudar cores,
acrescentar textos,
adesivos, criar mosaicos
e molduras em suas fotos.
Solte a imaginação e salve
a obra no seu computador.

Dia 17, das 15h às 16h30
- Make a pôster Escolha
imagens de seu filme ou
banda preferido e crie um
pôster do tamanho que
desejar utilizando
software livre. Inscrições
no espaço Internet Livre,
de terça a sexta, das 14h
às 21h30. Sábados,
domingos e feriados, das
10h às 18h. Vagas
limitadas. Grátis.
Serviços O Sesc
 Taubaté está localizado na
Avenida Milton de
Alvarenga Peixoto, 1264,
Esplanada Santa
Terezinha. Informações
36344000.

Internet livre Sesc
Taubaté oferece diversas

oficinas digitais


