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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.

Miscelânea
Curiosidades

Num bairro pobre de uma cidade distante, morava uma garotinha muito bonita, que freqüentava
a escola local. Sua mãe não era muito cuidadosa e a criança quase sempre se apresentava
mal vestida. O professor a observava, sentindo-se inconformado com o estado da bela
menina. Um dia ele resolveu separar algum dinheiro do pouco que ganhava, foi a uma loja e
comprou um vestido novo para ela. Ao ver o vestido, a mãe percebeu que seria lamentável
que sua filha, com aquele traje novo, andasse descuidada. Por isso, passou a lhe dar banho
todos os dias, pentear seus cabelos, cortar suas unhas. O pai, notando a transformação,
achou que seria uma vergonha sua filha, tão bonita e bem arrumada, morar em um lugar
como aquele, caindo aos pedaços. Combinou com a mulher que, além deles mesmos se
arrumarem melhor, também iriam ajeitar a casa. Logo a casa passou a se destacar pela
beleza das flores que enchiam o jardim e pelo cuidado em todos os detalhes. Os vizinhos, por
sua vez, ficaram envergonhados e resolveram também arrumar as suas casas. Depois de
um tempo, todas as casas estavam transformadas. O prefeito da cidade, entusiasmado,
resolvei enfim dar início às obras tão necessárias. As ruas foram limpas e asfaltadas, os
esgotos canalizados e, pouco a pouco, a cidade tornou-se um local digno de se viver. E
pensar que tudo começara apenas com um vestido novo. Ele apenas fez o primeiro movimento,
que acabou levando outras pessoas a se motivarem e lutarem por melhorias. E nós? Será
que cada um está fazendo a sua parte? Sabemos que é difícil mudar o estado total das
coisas. Que é difícil reconstruir o planeta ou até mesmo transformar um bairro, mas é
possível “dar um vestido novo”.

Humor

Uma loira entra numa loja e vê uma coisa brilhando e pergunta:
- O que é isso?
- É uma garrafa térmica. Responde o vendedor.
- E pra que serve? Pergunta ela.
- Ela mantém fria as coisas frias e quente as coisas quentes. Explica o vendedor.
E a loira compra a garrafa térmica. No dia seguinte ela a leva para o trabalho e seu chefe,
estranhando aquele objeto brilhante, pergunta:
- O que é isso?
- É uma garrafa térmica. Ela mantém quente as coisas quente e fria as coisas frias. Responde
a loira.
- E o que tem dentro? Pergunta o chefe.
E a loira toda satisfeita, diz:
- Duas xícaras de café e um copo de suco.

Uma loira estava preocupada, pois acha que seu marido está tendo um caso. Vai até uma
loja de armas e compra um revólver. No dia seguinte, ela chega em casa e encontra o
marido na cama com uma ruiva espetacular. Ela aponta a arma para a própria cabeça. O
marido, apavorado, pula da cama e implora, suplica para que ela não se mate e aos berros,
a loira responde:
- Cala a boca, cretino... Pois fique sabendo que você será o próximo...

O milionário foi até o gabinete do prefeito, mas foi logo barrado pelo segurança, que diz:
- Desculpe, mas o prefeito não vai poder atendê-lo, ele está com um pessoal de Brasília.
E o milionário, responde:
- Ora, deixa de bobagem! Vá lá e diga a ele que eu estou de Mercedes.

Mensagens

Segundo a lenda chinesa, uma jovem recém-casada, se dava muito mal com a sogra.
Desesperada, pediu a um sábio, que lhe deu algumas ervas para envenenar a mulher e
recomendou para que ela fizesse um chá e que a mãe de seu marido ingerisse um pouco do
chá por dia e que, para não levantar suspeita que mantivesse uma relação cordial com ela.
A jovem assim fez o que foi sugerido. Algumas semanas depois, sua delicadeza tinha
conquistado a mulher. As duas viviam como mãe e filha. A moça voltou ao sábio pedindo um
antídoto para recuperar sua sogra. Sorrindo, ele lhe disse que as ervas eram curativas.

O valioso tempo dos maduros

Contei meus anos e descobri que daqui pra frente tenho menos tempo para viver do que já
vivi até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que
ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras, ele chupou displicente, mas percebendo que
faltavam poucas, rói até o caroço. Já não tenho tempo de lidar com mediocridades. Inquieto-
me com invejosos tentando destruir quem eles fingem que admiram. Já não tenho tempo
para conversas intermináveis, para discutir assuntos inúteis sobre vidas alheias que nem
fazem parte da minha. Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas que
apesar da idade cronológica, são impuras. As pessoas não debatem conteúdos, apenas os
rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos, quero somente a essência,
minha alma tem pressa. Sem muitas jabuticabas na minha bacia, quero viver ao lado de
gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, não se encantam com triunfos,
não se consideram eleitas antes da hora, não fogem da sua mortalidade. Só há que caminhar
perto de coisas e pessoas de verdade. O essencial faz a vida valer à pena. Para mim, basta
o que é essencial.

Pensamentos

Para elevar-se as pessoas precisam ajoelhar-se.
Honestidade é o mesmo que fazer seguro para a paz de espírito.
Herege não é quem morre na fogueira, herege é quem a acende.
Lar doce lar, donde eu escondo todos os meus defeitos.
Os fazendeiros mais estúpidos só colhem as batatas maiores.
Um pequeno vazamento eventualmente afunda um grande navio.
Estou tão velho que nem tenho mais tipo sanguíneo.
O trabalho enobrece o homem, mas também o cansa.
Só uma grande alma pode sofrer sem se queixar.
Quem prejudica os outros, prejudica a si mesmo.
A única pessoa livre é aquela que não teme o ridículo.
Não cite o que ele diz, cite o que ele quis dizer.
Ninguém sabe o bastante para ser pessimista.
O Sol nasce para todos e a Lua para os enamorados.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
Para sua estrela brilhar não precisa apagar a minha.
Todas as flores do futuro estão nas sementes do presente.
Há três meios de se acreditar: a razão, o hábito e a inspiração.
Ninguém é bom por acaso, a virtude deve ser aprendida.
Adultério é o que une três pessoas sem uma saber.
Não acuse a natureza, ela faz a sua parte, agora faça a tua.
Quem é temido por muitos, deve temer a todos.
A perfeita razão foge de qualquer extremismo.
No idioma está a árvore genealógica de uma nação.
Jesus te ama, mas nós te achamos um cara muito chato.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Bondade em balde sempre será devolvido em barril.
Em economia a maioria está sempre enganada.

O Departamento de Meio
Ambiente está otimizando
a irrigação das plantas do
viveiro. Através de um
sistema que libera água
para todo viveiro de uma
forma que todas as plantas
possam receber a
quantidade certa de
água.Anteriormente, este
trabalho era feito por um
funcionário do

Departamento e levava
cerca de 6 horas para ser
finalizado, com o
aparelho a água chegará a
todas as plantas num único
momento e deve durar
entre 15 a 20 minutos.
Com a mudança, a
quantidade de água
utilizada para regar as
plantas será diminuída e o
funcionário que levava

meio período para regar
as plantas, terá que abrir e
fechar a válvula do
sistema. Com isto, a
economia da carga horária
chega a 200 horas.Coma
ampliação do projeto, o
Departamento de Meio
Ambiente pretende
desenvolver outras
atividades para otimizar o
trabalho.

Meio Ambiente otimiza
trabalho por meio de
sistema de irrigação

O Ministério da Saúde
recomendou nesta
semana que os brasileiros
que pretendem viajar ao
exterior estejam em dia
com as vacinas contra o
sarampo e a rubéola. A
recomendação é indicada
para pessoas com até 39
anos e segue uma
orientação da Opas
(Organização Pan-
Americana da Saúde),
uma vez que os vírus
causadores dessas
doenças ainda circulam
intensamente em diversos
países do mundo. Quem
tiver idade superior, não
precisa tomar as
vacinas.As doses estão
disponíveis no SUS e
devem ser aplicadas até
15 dias antes do

embarque.Desde 2000, o
Brasil está livre da
circulação autóctone do
vírus do Sarampo, isto é,
o agente causador da
doença não circula de
maneira ampla no
território nacional. Os
casos, portanto, são
‘importados’, ou seja, um
brasileiro contaminado
fora do país, fica doente
no retorno. No caso da
rubéola, desde 2008 não
há circulação autóctone
do vírus.O objetivo da
recomendação é proteger
os viajantes, que ao sair
do Brasil ficam expostos
ao risco de se contaminar,
e de evitar a reintrodução
dessas doenças no
país.CampanhaNo dia 18
de junho, o Ministério da

Saúde dá início, em
muitas regiões, à primeira
etapa da Campanha
Nacional de Vacinação
contra a Poliomielite
(paralisia infantil) de
2011 e também contra o
Sarampo. A vacinação
contra a Polio é
direcionada às crianças
menores de cinco anos de
idade (quatro anos, 11
meses e 29 dias),
enquanto a vacinação
contra o Sarampo, por sua
vez, visa imunizar
 crianças de um
ano a seis anos, 11 meses
e 29 dias. É
 importante levar a
caderneta de vacinação
das crianças para que haja
conferência de outras
doses.

Brasileiros que vão ao
exterior devem se

vacinar contra sarampo
e rubéola

Com objetivo de valorizar
as danças populares e
oferecer à população uma
atividade física prazerosa,
que pode ser praticada por
pessoas de todas as
idades, a prefeitura
municipal de Taubaté,
através da Secretaria de
Turismo e Cultura,
informa que, abriu
inscrições para Oficinas
Extensivas de Dança.As
aulas serão instruídas por
Átila Moura e terão início
a partir do dia 10 de junho.
As inscrições podem ser
feitas no Centro Cultural
Municipal, de segunda a
sexta-feira, 8hs às 12hs e,

das 14hs às 18hs.Para
participar das oficinas é
necessário ser maior de
16 anos, sendo que no
caso dos menores de 18
anos a inscrição deve ser
feita pelo responsável
legal.Com objetivo de
também inserir a ação
num contexto social, é
solicitada aos
participantes, a cada
grupo de quatro aulas, a
doação voluntária de uma
lata de leite em pó, que
será doado a entidades
assistenciais de apoio a
c r i a n ç a s . O u t r a s
informações pelo fone:
(12) 3625-5140 Confira

as oficinas: Oficina de
Samba no Pé Módulos de
12 aulas de 1 hora cada.
Toda sexta-feira, das 19hs
às 20 hs.Oficina de
fundamentos de
dançaMódulos de 12
aulas de 1 hora cada, às
sextas feiras, das 20hs às
21 hs. Movimentos
básicos de danças
populares, com
treinamento de elementos
c ê n i c o s . M a i s
informações: Centro
Cultural Municipal
Endereço: Pça Cel.
Vitoriano, 1- Centro –
Taubaté Telefone: (12)
3625 5140

Prefeitura de Taubaté
abre inscrições para
Oficinas de Dança no

Centro Cultural
Municipal
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A Campanha de Vacinação
contra Poliomielite
(paralisia infantil) e a de
seguimento contra
Sarampo será realizada
no dia 18 (sábado), das 8h
às 17h, em todo o estado
de São Paulo. A aplicação
é gratuita e estará
disponível em todas as
Unidades Básicas de
Saúde e em dez
escolas.Devem ser
vacinadas contra a
paralisia infantil crianças
de zero a quatro anos, 11
meses e 29 dias. E contra
o sarampo, de um ano a
seis anos, 11 meses e 29
dias. É importante levar a
carteira de vacinação para
registro e atualização. De
acordo com o setor de
Vigilância Sanitária da
secretaria municipal de
Saúde, a vacinação contra
o sarampo foi incluída
devido ao grande número
de ocorrências desta
doença em vários países
do mundo, inclusive no
Brasil, que já tem nove
c a s o s
identificados.Confira o
endereço das unidades
de saúde:UBS
Massaguaçu – Rua Itália
Baffi Magni, s/n – Tel.
(12) 3884-1999 UBS
Olaria – Travessa
Marginal Ipiranga, 17 –
Tel. (12) 3883-7007 UBS
Casa Branca –
Rua José Pedro de
Oliveira, 7 – Tel. (12)
3 8 8 3 - 9 0 7 7  U B S
Jaraguazinho – Rua
Benedito Silvério
Santana, 57 – Tel. (12)
3883-3500 UBS Tinga –
Rua Antonio
dos Santos, 20 – Tel. (12)
3882-6446 UBS Morro
do Algodão – Rua

Antonio dos Santos, 27 –
Tel. (12) 3887-9100 UBS
Porto Novo – Avenida
José Herculano, 6.560 –
Tel. (12) 3887-6131 UBS
Perequê Mirim – Avenida
José da Costa Pinheiro
Junior, 1.527 – Tel. (12)
3887-8181 Centro de
Saúde – Avenida Anchieta,
475 – Centro – Tel. (12)
3 8 8 2 - 2 2 0 0 E s c o l a s :
EMEF Maria Aparecida
Ujio (Porto Novo)-
Avenida 1º de maio,
285EMEF Masako Sone
(Pegorelli) - Rua Abra de
Dentro, s/nEMEF
Ricardo Luques Marco
Serra (Praia das
Palmeiras)- Rua Aldo
Marcucci, 300EMEF
Carlos Almeida
Rodrigues (Indaiá) -
Avenida Pernambuco,
1101EMEF Ainda
Almeida C. Grazioli (Rio
do Ouro) - Rua Francisco
Ribeiro, 80EMEF João
Batista Gardelim
(Poiares) - Avenida
Joaquim da Silva Xavier,
180EMEI Messias
Mendes de Souza
(Ipiranga) - Avenida
Brasil, 1350CEI/EMEI
Prof. Santina Nardi
Marques (Estrela D’Alva)
- Rua Antonio Nardi, 200
EMEF Prof. Luiz Ribeiro
Muniz (Martim de Sá) -
Rua Analândia,
355 EE Vereador
Benedito Paes Sobrinho
(Perequê Mirim) - Rua
José da Cota
Pinheiro Jr, 2161 Casa de
Saúde Stella Maris –
Posto Volante 1 Estrada
do Canta Galo (Canta
Galo) – Posto Volante 2
Horto Florestal – (Rio do
Ouro) – Posto Volante 2
– das 13h às 17h

Vacinação contra
Sarampo e Pólio

será dia 18

Campos do Jordão entra
no clima oriental a partir
do dia 30 de julho, quando
começa a 43ª Festa da
Cerejeira em Flor, que se
estende entre os dias 31/
07, 06, 07, 13 e 14 de
agosto, no Parque da
Cerejeira. O Parque com
bosque dessa árvore
símbolo da cultura
japonesa recebe barracas
aonde o público poderá
saborear a culinária
japonesa como o sushi,
sashimi, bento, tempurá,
yakissoba, além de doces
e artesanatos e
lembranças da região.
Para animar a festa uma
programação com
apresentações de danças
típicas e musicais.A
tradicional festa de
Campos do Jordão
relembra o “hanami”, as
festividades do Japão para
a florada das cerejeiras
que marcam o ciclo de
“renovação” de seu povo,
já que é nessa época que
ocorre os casamentos, à
volta a aula e a busca do
primeiro emprego pelos
jovens nipônicos. Ao
mesmo tempo em que se
homenageia essa flor que
dura apenas 3 dias e, que

traz em sua pétalas a lenda
da princesa Kono-hana-
sakuya-hime que caiu do
céu sob uma cerejeira, no
Monte Fuji.Em Campos
do Jordão a Festa da
Cerejeira além de
reforçar a cultura
japonesa aos seus
descendentes no Brasil e
apresentá-la a
jordanenses e turistas,
possui os seus lados
sociais, de arrecadar
fundos para a Casa de
Repouso Sakura Home,
que atende japoneses e
descendentes que
precisam de cuidados
médicos específicos e
prolongados.As primeiras
mudas de cerejeira
chegaram à cidade em
1936, com a criação do
Sanatório Dojinkai, mas
foi em 1937, que colonos
japoneses moradores do
Lajeado começaram a
cultivar três tipos de
cerejeira, que se
adaptaram ao solo da
Mantiqueira. Mas em
1967, o Palácio Boa Vista
ganhou um jardim com
500 mudas de cerejeiras
do tipo Some Yoshino,
vindas diretas do Japão. E
com as proximidades de

sua florada, japoneses e
descendentes de várias
regiões do estado vinham
a Campos do Jordão para
conferir o espetáculo da
natureza. Com o
crescente número de
visitantes, surgiu o
interesse de promover um
evento que ressaltasse a
beleza e a importância da
planta para os japoneses e,
em 05 de outubro de
1965, o então prefeito em
exercício, Arakaki
Masakazu, sancionou a
Lei da Câmara Municipal
instituído a Festa da
Cerejeira em Flor em
Campos do Jordão.A 43ª
Festa da Cerejeira
em Flor acontece das 10h
às 16h 30, com entrada
franca, sendo uma
realização da
Benificência Nipo-
Brasileira de São Paulo,
Clube Cultural e
Recreativo Cerejeira,
com apoio da Prefeitura
da Estância de Campos do
Jordão e da Secretaria
Municipal de Turismo. O
Clube Cerejeira fica na
Rua Tassaburo Yamagushi,
2173 – Vila Albertina.
Informações pelo
telefone (12) 3662-2911.

43ª Festa da Cerejeira
em Flor começa

dia 30/07

No último dia 01/06 foi
apresentada a
programação do 42º
Festival Internacional de
Inverno de Campos do
Jordão “Dr. Luís Arrobas
Martins”, que nesse ano
acontecerá entre os dias
02 a 24 de julho. No ano
de 2011, o evento traz
como tema “Contraste”,
dando continuidade a
proposta iniciada na
edição anterior “Música e
seus Diálogos” e, para
isso trará as diversidades
de música construídas em
uma mesma época, bem
como as nuances de um
mesmo compositor.
Além de levar a música
aos diversos públicos que
contemplam o
evento.”Será possível
apreciar obras de
diferentes períodos de
um mesmo compositor,
como Stravinsky, de quem
o Festival apresenta
Petrushka (1911),
Sagração da Primavera
(1913) e A História do
Soldado (1918), obras do
período russo do
compositor, e também
Octeto (1923), uma das
composições inaugurais
de seu período
neoclássico”, exemplifica
Paulo Zuben, Diretor
Artístico-pedagógico do
Festival.A programação
será formada por 55
apresentações, sendo que
neste ano a capital paulista
recebe seis concertos:
quatro no Grande
Auditório do MASP, um
na Igreja São Luiz
Gonzaga (Av. Paulista) e

o último na Sala São
Paulo, onde ocorre o
encerramento oficial do
evento. E a novidade
também está que o
Festival de Inverno fará
apresentações itinerantes,
na última semana, com
sua Orquestra formada por
músicos e bolsistas
passando pelas cidades de
Santo André, Jundiaí,
Piracicaba e Santos.Em
Campos do Jordão, os
palcos do Festival serão o
Auditório Cláudio
Santoro, a Capela de São
Pedro (Palácio Boa
Vista), Praça do Capivari
e as igrejas de São
Benedito (Capivari), de
Santa Terezinha
(Abernéssia) e de Nossa
Senhora de Saúde. Além
dos concorridos
espetáculos, haverá
apresentações gratuitas e
com preços populares. Os
ingressos vão desde R$
30,00 até R$
100,00.Entre as atrações
nacionais que se
apresentarão na cidade
estão OSESP, Orquestra
Jovem do Estado,
Orquestra Petrobras
Sinfônica, Orquestra de
Ribeirão Preto,
Filarmônica de Minas
Gerais, a Família Jobim
participa de homenagem à
Orquestra Jovem Tom
Jobim, Orquestra
Sinfônica Municipal de
São Paulo, com a
participação da pianista
Cristina Ortiz e regida por
Abel Rocha e a Banda
Sinfônica do Estado que
receberá Kid Vinil e a

banda “Dr. Sin” para
realizar um concerto
sobre a história do
rock.Já as internacionais
são Imani Winds Quintet,
pela primeira vez no país;
Zukerman Chamber
Players, o conjunto de
cordas Arditti Quartet,
Mozart Piano Quartet, o
quinteto belga Het
Collectief, o quinteto
alemão de música
contemporânea Ma’Alot e
a Orquestra Sinfônica do
Porto Casa da MúsicaA
42ª edição do Festival
Internacional de Inverno
de Campos do Jordão “Dr.
Luís Arrobas Martins” é
uma realização do
Ministério da Cultura, por
meio da Lei Rouanet, e
pelo Governo do Estado
de São Paulo, por meio da
Secretaria de Estado da
Cultura. A Direção
Artístico-pedagógica é da
EMESP Tom Jobim
(Escola de Música do
Estado de São Paulo),
gerida pela Organização
Social Santa Marcelina
Cultura. Conta ainda com
o apoio institucional da
Prefeitura de Campos do
Jordão, bem como das
Prefeituras das cidades de
Jundiaí, Piracicaba, Santo
André e Santos, assim
como parcerias com:
Conservatório de
Paris, Unesp, Cozinha da
M o n t a n h a ,
Telefonica, Rádio e TV
Cultura, Melhoramentos,
Burti e diversas
organizações da área
social e cultural de
Campos do Jordão.

42º Festival de Inverno
apresenta sua
programação

A Prefeitura de Taubaté
ampliou o número de vias
públicas beneficiadas com a
implantação de pastilhas
refletoras. O recurso
proporciona maior segurança
ao trânsito durante o período
noturno, já que as pastilhas
refletem a luz em 360
graus.Dessa forma, segundo
o Departamento de Trânsito
de Taubaté, as pastilhas
demarcam com nitidez as
faixas de rolamento,
melhorando a orientação para
os motoristas. A Prefeitura de
Taubaté é a primeira da região
a utilizar esse
recurso.Novidade na área de
sinalização, a colocação das
pastilhas refletoras começou
há cerca de um mês, pela
Avenida Itália, no bairro
Independência. Na seqüência,

também foram instaladas nas
Avenidas Benedito Elias de
Souza, Rafael Braga, Juca
Esteves e Professora
Escolástica Maria de
Jesus.Novos semáforosOutra
tecnologia que está sendo
usada para a melhoria no
trânsito de Taubaté são os
semáforos numéricos
instalados, recentemente, na
Avenida Faria Lima e na ruas
Gastão Câmara
Leal e capitão Cirilo
Lobato.No total, a Prefeitura
de Taubaté adquiriu
 19 novos semáforos
numéricos. Os equipamentos
são formados por painéis
numéricos que
 aumentam a visualização por
parte de motoristas e
pedestres, além
de possuírem pintura refletiva,

que permite que sejam bem
vistos, principalmente no
período noturno.Uma das
vantagens deste tipo de
semáforo é que, ao medir o
tempo, ele permite ao
motorista saber se deve
reduzir a velocidade antes da
luz vermelha se acender.
Assim, o equipamento reduz
a possibilidade de acidentes,
oferecendo maior segurança
aos motoristas e aos pedestres
que circulam pela cidade.A
Prefeitura programou para os
próximos dias a instalação
desses novos semáforos nas
imediações do Taubaté
Shopping. Segundo o prefeito
Roberto Peixoto, essas
melhorias foram adotadas
para “aumentar a segurança
e proporcionar maior agilidade
ao trânsito da cidade”.

Prefeitura de Taubaté amplia
colocação de pastilhas refletoras em

vias da cidade


