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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

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.

A Câmara de Taubaté
aprovou no dia 9, a
constituição de três CEIs
(Comissões Especiais de
Inquérito) para investigar
a Prefeitura de Taubaté
quanto ao contrato com a
empresa Alexandre
Carolino Gonçalves ME,
à compra de lousas
digitais e ao fornecimento
de merendas
escolares.Presidente da
Câmara, Jeferson
Campos (PV) explicou
que a decisão de se
instaurar a CEI foi
discutida durante a tarde,
em reunião com os
demais parlamentares.
Agora, cabe a ele e aos
demais integrantes da
Mesa publicar um ato
definindo os nomes dos
integrantes de cada
comissão.O vereador
Rodrigo Luis Silva
“Digão” (PSDB), que
também havia
protocolado pedido de
CEI para investigar a
compra de fantoches,
retirou a propositura,
visto que pediu
explicações à Prefeitura
por meio de
requerimento.Ovos O
caso ficou conhecido
como “Ovos de ouro”.
Trata-se da investigação
das compras efetuadas
pela Prefeitura junto à
microempresa Alexandre
Carolino Gonçalves. De
acordo com o
requerimento, o
Executivo teria adquirido
ovos no valor de R$ 78 a
dúzia, bombons a R$ 200
a caixa de 400g, biscoitos
a R$ 195 o pacote de
154g e chá mate a R$ 75
a caixa. “Se verdadeiras,
apresentam fortes
indícios de
s u p e r f a t u r a m e n t o ” ,

apontou o requerimento,
assinado pelos vereadores
Alexandre Villela, Chico
Saad e Carlos Peixoto, do
PMDB, Ary Kara Filho
(PTB), Jeferson Campos
e Henrique Nunes, do PV,
Maria Gorete Toledo
(PMN), Orestes Vanone e
Rodrigo Luis Silva
“Digão”, do PSDB, e
Maria Teresa Paolicchi
(PSC).Lousas O pedido
de CEI para apurar
irregularidades na compra
de lousas digitais
considera a denúncia
veiculada pelo jornal O
Vale em 21 de abril. A
reportagem informou que
a Prefeitura gastou R$
891 mil na compra de 27
lousas digitais para a rede
municipal. “O valor
poderá subir para R$ 3,3
milhões, caso o projeto
inicial, de instalação de
100 equipamentos, seja
concluído”, indicaram os
vereadores que assinaram
o requerimento -
Alexandre Villela, Carlos
Peixoto, Jeferson
Campos, Henrique
Nunes, Maria Gorete,
Vanone, Digão, Ary Filho
e Chico Saad.”Segundo
essa denúncia, há casos de
dois outros municípios
paulistas sendo
investigados pelo
Ministério Público por
aquisição desses
equipamentos, por
indícios de
irregularidades e
s u p e r f a t u r a m e n t o ” ,
lembram os
vereadores.Merendas A
CEI da merenda foi
proposta pela vereadora
Pollyana Gama (PPS),
com assinatura de
Alexandre Villela, Carlos
Peixoto, Henrique Nunes,
Jeferson Campos, Maria

Gorete, Vanone, Digão,
Roderico Prata Rocha
(PSC), Mário Ortiz
(DEM).O requerimento
cita a reportagem
veiculada pelo programa
Fantástico, exibido no dia
8. “A Rede Globo de
Televisão, através do
programa, fez graves
denúncias com relação ao
processo de terceirização
da merenda escolar,
relatando casos que vão
desde a péssima qualidade
da merenda servida aos
alunos até o pagamento
de propina, citando a
Prefeitura de Taubaté”,
afirmaram os
vereadores.De acordo
com o documento, a
Prefeitura firmou
contrato com a empresa
Sistal em anos anteriores,
para fornecimento de
merenda, e desde janeiro
de 2008 mantém contrato
com a EB Alimentação,
prorrogado em 2010 pelo
valor de R$ 30 milhões.”É
notória a gravidade do
teor das denúncias
envolvendo o prefeito em
programa de televisão de
grande audiência em todo
o território nacional.
Nossa cidade foi mais
uma vez exposta em
notícias envolvendo
supostas irregularidades
no usos de recursos
públicos municipais,
causando perplexidade e
indignação em toda a
população, que clama por
uma ação investigativa da
Câmara”, concluíram os
autores.Vereadores em
exercício, Roderico e
Gorete exercem a
suplência em virtude da
licença dos vereadores
Luizinho da Farmácia
(PR) e Maria das Graças
Oliveira (PSB).

Câmara abre 3 CEIs para
investigar compras da
Prefeitura de Taubaté

A equipe de atletas do 1º
ao 4º ano do curso de
Medicina da Unitau foi
vice-campeã geral no Pré-
Intermed que aconteceu,
no final de abril, em Santa
Rita do Passo Quatro, na
mesorregião de Ribeirão
Preto.Os jogos reuniram
cerca de 4 mil alunos de
Medicina de onze
universidades do estado de
São Paulo. O torneio
classifica o campeão e o
vice-campeão geral para o
Intermed, maior
competição poliesportiva
universitária da América
Latina.A “Torcida do
Imunda”, como é
conhecida a torcida da
Faculdade de Medicina de
Taubaté, conta com espaço
para os treinos
desportivos. A Atlética
possui uma estrutura no
Campus do Bom
Conselho composta por
um campo de futebol, três
quadras poliesportivas,

uma piscina, uma
academia de musculação
com instrutores do curso
de Educação Física da
Unitau e um centro de
treinamento de
beisebol.Mais de 200
universitários da
Instituição participaram
dos jogos. A Unitau ficou
em primeiro lugar em
cinco modalidades:
atletismo feminino, tênis
masculino, tênis de mesa
masculino e
 feminino e futsal
m a s c u l i n o .
“O evento traz uma
identificação com a
faculdade. É uma emoção
muito grande, pois nós
representamos toda
Unitau”, conta o
 estudante do 4º ano de
Medicina e presidente da
Associação Atlética
Acadêmica Benedicto
Montenegro, Rafael Bittar
Ferraz – que joga nos
times de futsal, futebol de

campo e tênis da
Unitau.Intermed O
Intermed é um torneio
poliesportivo entre dez
universidades de
Medicina do estado de São
Paulo, que acontece desde
1966. Quando há mais
instituições interessadas
em participar, há uma
seleção pelo Pré-
Intermed que inclui a
primeira e a segunda
colocada no
Intermed.Muitos atletas
de carreira já passaram
pelo evento como Celso
Takashi Nakano, titular da
seleção brasileira de
beisebol, considerado no
mundial da categoria em
1994, e Rodrigo Yacubian
Fernandes, titular da
seleção brasileira de polo
aquático, medalha de prata
no pan-americano de
1995.O Intermed
acontece na Semana da
Pátria, entre os dias 5 e 9
de setembro de 2011.

Medicina da Unitau é
vice-campeã

 no Pré-Intermed

Piloto da Mini Challenge
sofreu forte acidente
durante a prova de
Ribeirão Preto.O piloto
Rolf Gemperli, que faz
sua segunda temporada na
Mini Challenge, categoria
que compõe a
programação da Stock
Car, espera ter melhor
sorte na disputa da etapa
do Velopark, quarta da
categoria, no próximo
final de semana. Após
sofrer um grave acidente
na etapa de Ribeirão
Preto, onde seu Mini
Challenge foi jogado
contra o muro e acertado
por outro competidor, o
piloto receberá um carro
novo para a disputa e
espera ter deixado sua má
sorte para trás.”Mas que
aventura tem sido a
disputa da Mini”, diz
Rolf. “Desde o começo
do ano sofri vários
problemas com o carro, o
que me prejudicou na
disputa do campeonato.
Infelizmente sofri um

toque em Ribeirão que
acabou com o meu carro,
quebrou duas costelas
minhas, mas vamos em
frente. Vou competir em
busca da minha primeira
vitória”.Com um novo
Mini Cooper à
disposição, o piloto
espera ter deixado a má
sorte para trás. “Aquele
carro realmente não
estava me trazendo sorte,
quem sabe agora com
esse novo as coisas não
mudem. O que mais
espero é ter um final de
semana livre de
problemas e que eu possa
competir de igual para
igual com os outros”.
Rolf Gemperli
comemora a volta da Mini
Challenge aos
autódromos permanentes.
“Me sinto melhor
correndo em autódromos.
Circuitos de rua são
muito perigosos e os
acidentes de Ribeirão
Preto comprovaram isso.
Felizmente ninguém se

machucou seriamente,
mas poderia ter
acontecido”, avalia o
piloto.”Estou pronto para
a corrida e espero que
seja um bom final de
semana. A pista do
Velopark é muito boa e
divertida, então torço para
que tudo ocorra bem e que
as pessoas que estiverem
lá conosco apreciem uma
grande prova livre de
acidentes. E que eu
vença”, encerra Rolf.
Confira a programação da
quarta etapa da Mini
Challenge: Quinta-feira -
12 de Maio 12h00 -
13h30: Shakedown Sexta-
feira - 13 de Maio 08h00
- 08h45: 1º Treino Livre
10h45 - 11h30: 2º Treino
Livre 13h20 - 13h30:
Classificação - 1ª Bateria
15h30 - 15h40:
Classificação - 2ª Bateria
Sábado - 14 de Maio
11h00 - Largada - 1ª
Bateria Domingo - 15 de
Maio 10h00 - Largada -
2ª Bateria

Rolf Gemperli espera ter
melhor sorte no Velopark
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No dia 11 de maio, a festa
de lançamento do Via Vale
Garden Shopping,
e m p r e e n d i m e n t o
desenvolvido pela Tenco
Realty, foi marcada por
uma surpresa para os 500
convidados que
compareceram ao evento.
Além de conhecerem
melhor o conceito do
novo empreendimento da
região e curtirem o show
da cantora Babi Xavier
com o músico Leonel
Villar, os presentes
assistiram a uma ação de
flash mob, organizada
pela academia Eliane
Indiani.Caracterizados
como garçons, 15
bailarinos surpreenderam
o público ao dançarem,
sem qualquer tipo de
aviso, no meio dos
presentes. A música
utilizada homenageava
dois dos grandes nomes
nascidos e criados na
cidade de Taubaté. O
primeiro, autor Monteiro
Lobato, com o clássico
que faz menção a seu mais

famoso livro, Sítio do
Picapau Amarelo, na
versão de Gilberto Gil. A
outra homenagem foi à
cantora Celly Campello
com a música “Estúpido
Cúpido”. Para finalizar,
bailarinos dançaram ao
som do grupo Black Eyed
Peas com a música
“Time”. Segundo o
coreógrafo Cícero de
Paulo, a ideia foi
homenagear a cidade, nas
músicas, e celebrar este
novo momento para
Taubaté com a chegada
deste novo shopping
center.Não é a primeira
vez que a Tenco Realty,
empresa responsável pelo
d e s e n v o l v i m e n t o ,
g e r e n c i a m e n t o ,
comercialização e
administração do Via Vale
Garden Shopping utiliza a
ação flash mob em seus
eventos. Em junho de
2009, para celebrar o Dia
Mundial do Meio
Ambiente a Tenco
realizou o Dia Garden.
Centenas de pessoas se

reuniram em locais
previamente combinado
pela internet e cantaram a
música Sal da Terra,
composta por Beto
Guedes e Renato Bastos
pela preservação do Meio
Ambiente. A ação
a c o n t e c e u
simultaneamente em Belo
Horizonte (MG), Juazeiro
do Norte (CE) e Macaé
(RJ).Para Adriana Gribel,
diretora da Tenco Realty,
e ideia do flash mob,
durante o evento de
lançamento do Via Vale
Garden Shoping, foi de
integrar as pessoas e
mobilizá-las para o novo
empreendimento. “Foi
muito bacana perceber a
reação dos convidados
que interagiram com a
música e os bailarinos.
Este é o espírito do
evento e do Via Vale
Garden Shopping: um
espaço de integração,
relacionamento e
convivência para a
população da cidade!”,
ressalta Gribel.

Ação flash mob
surpreende convidados

do evento de lançamento
do Via Vale Garden

Shopping

Já está em obras, no
Bairro da Gurilândia, uma
rotatória entre as
principais vias Av. José
Bento Monteiro Lobato,
Av.Shalon e a rua Dona
Benta, que foi solicitada
por abaixo assinado de
moradores. O suplente de
vereador Gilson Bilard,
que exercendo a função na
época, fez um
requerimento que
solicitava ao Prefeito
Municipal Roberto
Peixoto essa melhoria.
Assim que recebeu dos
moradores o abaixo
assinado, com

aproximadamente 500
assinaturas, anexou ao
ofício que encaminhou ao
executivo e as obras já
estão em
andamento.”Essa obra irá
beneficiar todos que
trafegam por lá. Esse
cruzamento é muito
perigoso e sempre vem
acontecendo colisões de
veículos, até com
vítimas”, disse Bilard. O
presidente da Associação
de Moradores do Bairro
da Gurilândia, Benedito
Vicente, esteve
acompanhado todo o
desenrolar deste

processo que irá
beneficiar os moradores e
trazer mais segurança aos
usuários do local.Gilson
vem trabalhando em
outros projetos de
melhorias para este
bairro. Ele conta que
também já protocolou
vários requerimentos,
enquanto que
 exercia a vereança, entre
eles o recapeamento
 de algumas vias: Av.
Cinderela, Av.
Oswaldo Barbosa
Guisard, Dona Benta e
José bento Monteiro
Lobato.

Gurilândia ganha
rotatória em cruzamento

de vias públicas

A Unitau promove o V
Seminário de Ética em
Pesquisa Científica, no
dia 19, das 8h às 12h. O
objetivo é dar suporte a
pesquisadores e a
inventores, apresentando-
lhes novas ferramentas e
orientações no que se
refere ao registro de
patentes.Em sua quinta
edição, o seminário irá
contar com a presença de
professores e
pesquisadores da Unitau,
inclusive do reitor, Prof.
Dr. José Rui Camargo,
para discutir o tema
“Patente: a marca da
pesquisa” – abordado pela
primeira vez no evento.”A
Universidade tem muitos
pesquisadores com
resultados finais, que são
invenções ou
descobertas, o que facilita
o plágio. Por isso, nossa
intenção é auxiliá-los a
registrarem essas
pesquisas para que não as
percam”, explicou o
coordenador do Comitê
de Ética na Pesquisa
(CEP) da Unitau e
coordenador do evento,
Prof. Robison
Baroni.Após a abertura do
Seminário, a primeira
palestra, ministrada pelo
Prof. Dr. Rockeffeler
Peçanha, discute o tema

“Patente: um instrumento
contra o plágio”. Em
seguida, o Prof. Dr.
Evandro Luis Nohara,
membro da comissão do
Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação
Científica (PIBIC),
apresenta o papel do
Núcleo de Propriedade
Intelectual (NUPI) da
U n i v e r s i d a d e . M a i s
informações sobre a
propriedade intelectual
serão tratadas pela Profa.
Dra. Naira Correa Cusma
Peloggia. Já o Prof. Ms.
João Rangel Marcelo
abordará o tema
“Socializar o
conhecimento significa
respeitar a criação
intelectual”. Os
resultados de pesquisa
pela internet também
entram em pauta no
Seminário com a Profa.
Dra. Maria Dolores Alves
Cocco. Para finalizar,
será feita uma mesa
redonda com os
palestrantes, discutindo
os temas abordados
durante o
evento.Inscrição de
t r a b a l h o s
científicos.Além de
assistir às palestras do
Seminário, o participante
pode inscrever um
trabalho científico para

avaliação de uma
comissão especial. Com o
intuito de incentivar a
obtenção de patentes, a
Unitau irá premiar o
trabalho que melhor
preencher as
necessidades da
instituição, assumindo as
despesas de
encaminhamento ao
Instituto Nacional de
Pesquisa Intelectual
(INPI).Aberto a
estudantes, professores,
pesquisadores e
interessados por pesquisa
de toda a região, o evento
será realizado no
auditório do
Departamento de
Engenharia Civil da
Unitau. As inscrições são
gratuitas e podem ser
efetuadas até o dia do
evento no site
www.unitau.br.SERVIÇO
V Seminário de Ética em
Pesquisa Científica Data:
19 de maio Horário: 8h às
12h Local: auditório do
Departamento de
Engenharia Civil da
Unitau Endereço: Rua
Expedicionário Ernesto
Pereira, 99, Centro
Inscrições: até o dia do
evento, no site
www.unitau.br Mais
informações: (12) 3635-
1233

Unitau debate patente em pesquisa
durante seminário

Em seu primeiro
encontro com
c o m u n i d a d e
internacional, diretoria da
empresa apresenta
resultados do primeiro
trimestre e contratação de
linha de US$ 800
milhões.A diretoria da
Fibria, maior fabricante
mundial de celulose de
fibra curta, reuniu-se no
dia  11 de maio, com
aproximadamente 100
analistas e investidores
estrangeiros em Nova
York, no primeiro Fibria
Day organizado pela
empresa. Além de
apresentar os resultados
do primeiro trimestre e
detalhes de sua atuação
global para a comunidade
internacional, os
executivos da companhia
também anunciaram a
contratação de uma
operação financeira no
valor total de US$ 800
milhões, dividida em duas
tranches. A primeira, no
valor de US$ 300
milhões, são linhas de Pré

Pagamento de Exportação
com prazo de 8 anos, e a
segunda, de US$ 500
milhões, são linhas de
crédito rotativo
(revolving credit facility)
com prazo de 4 anos.A
operação foi contratada
junto a um sindicato
composto por 11 bancos
comerciais globais:
Deutsche Bank, Sovereign
Bank (Santander), Credit
Agricole, JPMorgan,
HSBC, Bank of America,
The Royal Bank of
Scotland, Citibank,
Nordea, WestLB e ING. O
diretor de relações com
investidores da Fibria,
João Elek, destacou que “a
operação reforça a
liquidez da empresa e
consequentemente nosso
comprometimento para
atingir o grau de
investimento”. O
presidente da Fibria,
Carlos Aguiar, também
informou que a empresa
está investindo no
aumento de sua
capacidade de produção.

“Pretendemos dobrar a
produção até 2025,
alcançando 10 milhões de
tonelada por ano”. As
estimativas são de que,
mundialmente, a demanda
de celulose continue
crescendo em torno de
2,5% ao ano, equivalente
a 1,8 milhão de
toneladas.Sobre a Fibria.
A Fibria possui
capacidade produtiva de
5,25 milhões de
toneladas anuais de
celulose. Sua operação,
integralmente baseada em
plantios florestais
renováveis, inclui também
a produção anual de 179
mil toneladas de papel.
Com áreas florestais nos
Estados do Rio
Grande do Sul, São Paulo,
Minas Gerais,
Rio de Janeiro, Espírito
Santo, Mato Grosso do
Sul e Bahia, a Fibria tem
uma base florestal total de
875 mil hectares, dos
quais 323 mil são
destinados à preservação
permanente.

Fibria se reúne com
investidores e analistas

em Nova York

O programa Conexão
Popular, exibido ao vivo
pela TV Câmara Taubaté
na quarta-feira, 11,
discutiu a situação da
segurança pública em
Taubaté com a
participação do promotor
criminal Antônio Carlos
Osório Nunes e do
vereador Rodrigo Luis
Silva “Digão” (PSDB),
que foram entrevistados
pelo apresentador Miguel
Kater e pelo assessor de
imprensa Luiz Carlos
Batista.Digão falou sobre
criação do Fórum
Permanente de Segurança
e explicou seu objetivo.
“A Câmara criou o Fórum
Permanente de Segurança
para que possamos fazer
algo para beneficiar e dar
mais segurança para a
população. Juntos,
podemos batalhar e
minimizar esses
problemas.”Sobre o
encontro com o
secretário de Segurança
do Estado, o parlamentar
disse que a Prefeitura não

apresentou nenhum
projeto para combater a
violência na cidade. Por
esse motivo, ele irá
recusar convites para
outras reuniões entre o
prefeito e o secretário.
“Algumas pessoas
acharam minha opinião
meio severa quando falei
que, se houvesse outra
reunião daquela, eu não
iria.” Osório Nunes
ressaltou a importância de
políticas públicas no
município e salientou que
é necessário trabalhar
com a estrutura e a base
familiar dos jovens que
vivem na cidade. “Temos
diversos problemas, um
deles é a falta de políticas
públicas em bairros, então
um jovem desocupado é
apto a ir para
c r i m i n a l i d a d e .
Precisamos de políticas
públicas, cursos
p r o f i s s i o n a l i z a n t e s ,
locais de lazer e de
atendimento para esses
jovens e seus
familiares.”Questionado

pelo assessor de imprensa
sobre as mudanças
ocorridas no Ministério
Público após o advento da
Constituição, em 1988, o
promotor explicou que o
MP passou a agir em
diversas frentes. “Com a
Constituição, o MP
passou a ter mais poder e
assumiu novas frentes,
como a cidadania, direitos
humanos, urbanismo,
entre outras áreas. A
principal atuação é na área
criminal.”Osório Nunes
elogiou o vereador Digão
e afirmou que o município
precisa de homens
públicos como o
parlamentar. “Considero o
vereador Digão um
homem público exemplar,
e precisamos de
pessoas assim.”O
Conexão será
reapresentado no sábado e
no domingo, a partir das
12h, dentro da
programação da TV
Câmara, sintonizada pelos
canais 17 digital e 98
analógico da Net

Segurança pública:

 é tema de debate no Conexão Popular

Em um evento promovido
pelo Grupo Convivência
de Apoio à Adoção e à
Infância e Juventude de
Taubaté e com apoio da
Câmara de Taubaté, a IV
Semana Municipal de
Adoção acontece nos dias
20 e 21 de maio, a partir
das 19h30, no plenário do
L e g i s l a t i v o
taubateano.No dia 20, a
palestra “Falando sobre
abrigos” será ministrada
pelo coordenador da Casa
Lar Ebenézer em Santo
André, Antônio Fernando
de Souza. Ele é
conselheiro no CMDCA

(Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e
Adolescente) de Santo
André.No sábado, 21, a
palestrante será a
advogada e presidente da
Comissão de Infância e
Juventude da 38º
subsecção da OAB
(Ordem dos
Advogados do Brasil),
Shirley Van Der
 Zwaan. Jornalista
e filha por adoção, ela
abordará o tema “Em
busca da origem”.A
semana de adoção foi
instituída em Taubaté por
meio da Lei nº 4.164, de

2 de junho de 2008, de
autoria do vereador
Jeferson Campos (PV). O
objetivo da proposta é
estimular em Taubaté as
pessoas para que,
voluntariamente, se
proponham a desenvolver
o trabalho de
esclarecimento e
estímulo à adoção.O
evento tem apoio também
da faculdade Anhanguera
e da OAB de Taubaté. A
participação é gratuita. A
Câmara fica na avenida
Prof. Walter
Thaumaturgo, 208,
centro.

Semana da adoção
começa dia 20
 em Taubaté

O prefeito de Taubaté,
Roberto Peixoto,
concedeu entrevista
coletiva à imprensa no dia
11 de maio, a respeito de
denúncias feitas contra a
sua administração. Para o
prefeito, tratam-se de
afirmações “infundadas”
feitas pela “oposição
política” e que têm o
único objetivo de
“prejudicar Taubaté”.”Não
há qualquer ato ilícito na
nossa administração e
estamos muito tranqüilos
com relação às denúncias
feitas por esses grupos
políticos”, afirmou o
prefeito. Durante a
coletiva, o prefeito
esclareceu todas as
denúncias feitas contra a
s u a
administração.Segundo
ele, erros de digitação
com relação aos preços
de produtos como ovos e
chá já foram corrigidos no
site da Prefeitura. “Houve
uma falha de digitação e
não uma falha financeira
e, por isso, não houve
prejuízo para o dinheiro
público”, afirmou.O
prefeito afirmou, ainda,
que o edital que resultou

na contratação da atual
empresa fornecedora de
merenda para o município
contou com o aval da
promotoria Pública e do
Juiz da Vara da Fazenda.
“Tudo foi monitorado de
perto pelo promotor e
pelo juiz e a licitação foi
feita dentro do que
determina a legislação”,
completou.De acordo
com o prefeito, ao longo
dos últimos anos a rede
municipal de ensino
cresceu em número de
alunos, o que elevou
também o número de
merendas fornecidas. Em
função disso, afirmou,
“houve um reajuste nos
valores que eram pagos
antes à empresa, pois ela
passou a fornecer mais
merenda e isso não é
superfaturamento”.Com
relação à chácara de sua
propriedade em São
Bento do Sapucaí,
Peixoto destacou que ele
foi quitado em várias
parcelas e encontra-se
devidamente registrado,
inclusive na sua
declaração de imposto de
renda. “Tenho todos os
documentos para

comprovar a compra
totalmente regular deste
imóvel”, frisou.Já sobre a
casa noturna pertencente
a seu genro, o prefeito
afirmou que trata-se de
uma empresa em que
figuram dois sócios
como proprietários, com
os quais não tem qualquer
vínculo empresarial. “O
imóvel onde a casa
noturna funciona,
inclusive, é alugado”,
destacou.A respeito da
compra de lousas digitais
o prefeito reafirmou o
que já havia sido
informado pelo
secretário de Governo,
Adair Loredo Santos. A
compra foi suspensa e foi
criada uma sindicância
para verificar se os
valores apresentados pela
empresa vencedora são
compatíveis com os de
m e r c a d o . ” To m a m o s
todas as providências
necessárias para
demonstrar transparência
e com elas vamos
colaborar com a Câmara
Municipal na averiguação
dessas denúncias que
consideramos levianas”,
disse Peixoto.

Em Taubaté Peixoto faz
coletiva para explicar

denúncias


