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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.

A Secretaria de Saúde da
Prefeitura de Ilhabela já
está preparando as
equipes das Unidades
Básicas de Saúde para
mais uma campanha de
vacinação contra a gripe.
Este ano, todas as
unidades do arquipélago
vão oferecer o
medicamento entre 25 de
abril e 13 de maio. O dia
“D” de imunização será
no dia 30 de abril,
sábado, quando todos os
municípios do país
estarão engajados em
vacinar o maior número
de pessoas. A novidade
desta campanha é que o
Ministério da Saúde vai
disponibilizar uma vacina
que protegerá contra três
tipos de vírus, entre eles,
o Influenza A,
transmissor da Gripe
H1N1. O medicamento
será oferecido a idosos
com mais de 60 anos,
crianças maiores de seis
meses e menores de 2
anos (um ano, 11 meses
e 29 dias), pessoas que

possuem doenças
crônicas (diabetes,
cardiopatas, problemas
respiratórios) e gestantes.
É importante ressaltar que
a definição dos grupos que
recebem a vacina é feita
pelo Ministério da Saúde.
A Vigilância
Epidemiológica da
Secretaria de Saúde de
Ilhabela ressalta que as
vacinas têm proteção
excelente e são toleráveis,
ou seja, não causam
efeitos adversos por
serem feitas a partir de
vírus mortos e
inalterados. A proteção
contra a doença ocorre a
partir de 15 dias após
tomar o medicamento.
“Assim, quando uma
pessoa toma a vacina e
contrai a gripe nesse
período, é normal, uma
infeliz coincidência, pois
o remédio ainda não
começou a fazer efeito”,
explica Simone Fortes,
enfermeira da Vigilância
Epidemiológica.Gripe x
ResfriadoA gripe é uma

infecção respiratória
causada pelo vírus
Influenza e ocorre com
maior frequência durante
o outono, inverno e início
da primavera. Começa
com febre, calafrios, dor
de cabeça e no corpo,
tosse, congestão nasal,
irritação na garganta e
fraqueza. É uma doença
altamente contagiosa, de
fácil transmissão e
diminui a resistência do
organismo, facilitando a
instalação de bactérias
causadoras de
pneumonias, otites,
sinusites, amigdalites e
outras doenças.á o
resfriado pode ser
causado por diversos
tipos de vírus
(rinovírus, adenovírus,
parainfluenza, entre
outros) e geralmente
apresenta sintomas mais
amenos do que
um quadro gripal.
Geralmente, provoca
coriza intensa, dor de
garganta leve e às vezes,
febre baixa.

Ilhabela prepara
Unidades de Saúde para
Campanha contra Grip

Miscelânea
Curiosidades

O Sol é uma estrela de 5ª. categoria, cujo volume supera em 1.300.000 vezes o da
Terra. Esta que depende do Sol para obter luz e calor, constitui um dos planetas que
giram em seu redor, não muito afastados em comparação a distância imensa que
existe entre eles. Estamos a cerca de 149.500.000 quilômetros do Sol. O astro-rei
constitui-se de uma enorme massa de gases inflamados, tão quente que se acredita
que a temperatura interna alcance a 20 milhões de graus centígrados e a externa a
6.000 graus. Chamas gigantes e línguas de fogo, conhecidas como protuberâncias
ou coroa solar, saltam da massa principal, atingindo a milhares de quilômetros de
distância. De tempo em tempo, manchas escuras aparecem na face do Sol, as
manchas solares, provavelmente por imensas explosões, as quais, segundo os
cientistas, provocam em nossa atmosfera modificações elétricas.

Ainda hoje, muitos confundem a utilidade dos produtos diet e light. Os nutricionistas
explicam que ambos devem possuir quantidades menores de alguns componentes
do alimento. Os classificados como light são aqueles adequados para as pessoas
que procuram consumir menos calorias e manter a forma física, já que eles devem
ter no mínimo 25% a menos de alguns de seus ingredientes. Na sua maioria, a
gordura e o açúcar são eliminados da tabela de valor nutricional, mas vale lembrar
que seu consumo deve ser moderado, já que o fato de terem menos calorias não
justifica o excesso de ingestão. Já a linha diet foi elaborada para os diabéticos, que
precisam controlar o metabolismo cortando o açúcar da dieta alimentar.

Humor

O sujeito estava no fundo do bar, triste e arrasado, com um copo de bebida, quando
entra um cara revoltado, quebrando tudo, gritando com todo mundo. O cara chega
até a mesa, tira o copo da sua mão, bebe a metade e ainda joga o resto no sujeito e
diz:
- Fala alguma coisa, cachorro. Fala logo, antes que eu te arrebente!
O sujeito responde, triste:
- Hoje é mesmo o meu dia de azar. Logo de manha perdi a hora porque acabou a
energia e tive que descer vinte andares de escada. Fui sair da garagem, o pneu do
carro estava furado. Perdi meia hora pra trocar o pneu, saí com muita pressa e
acabei batendo o carro. Cheguei muito atrasado no trabalho, discuti com o chefe e
fui mandado embora. Por causa disso, cheguei bem mais cedo em casa e peguei
minha mulher na cama com o amante. E pra acabar de vez com meu dia, eu estou
aqui na minha, me preparando pra me suicidar e chega um idiota feito você e ainda
toma todo o meu copo de veneno! Assim não dá!

Seu Pancrácio, um velhinho de 80 anos, volta de viagem de lua-de-mel e encontra
um amigo que pergunta:
- Então Pancrácio, como foi a lua-de-mel?
- Ótima Olegário, respondeu o velho.
E o amigo insiste:
- E o sexo, como foi?
- Maravilhoso, fizemos amor quase todos os dias!
- Como assim, quase todos os dias?
- É isso mesmo, quase fizemos no sábado, quase fizemos no domingo, quase fizemos
na segunda, quase fixemos na terça...

Anúncio publicado no jornal da minha cidade: “Homem branco, viúvo, na casa dos
sessenta, procura mulher branca, na casa dos cinqüenta, incoerente, inculta e
péssima cozinheira com personalidade difícil e situação financeira razoável. Estou
precisando de novos problemas”.

Mensagens

Às vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos tragados
pelas rotinas e tumultos da vida e desviados do caminho por orgulho, inveja ou
insegurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração torna-se uma
reação comum e normal. Não somos seres pacientes. A direção é o que importa e
não a velocidade. Se você está se tornando uma pessoa mais amorosa, menos
passional e violenta, encontra-se na direção certa. Podemos ser perturbados,
tomamos trilhas erradas e mesmo nos perdemos, mas encontraremos o caminho
de volta. Pois parece que estejamos dando dois passos pra frente e um passo pra
trás, mas é assim mesmo. O progresso é um processo lento e árduo, que requer
disciplina e dedicação. É mais natural que queiramos parar de vez em quando. Isso
não significa que estejamos regredindo, estamos consolidando, descansando. O
progresso não é linear. Podemos ter avançado muito no que diz respeito à caridade
e à compreensão, mas somos principiantes em relação à raiva e à paciência. É
importante não se exigir demais. Se não ficarmos nos julgando nem permitindo
que outros nos julguem, não nos sentiremos frustrados.

Ladeira Miranda se torna
pioneira nas certificações
ISO 9001, 14001 e
OHSAS 18001, que
validam boas práticas em
qualidade, meio ambiente,
segurança e saúde. Os
selos são a garantia de que
os clientes terão produtos
de alta performance com
respeito a todos os
envolvidos no processo
de produção.Receber uma
certificação das normas
conhecidas como “ISO” é
ter a qualidade de seus
produtos e serviços
atestada por órgãos que
seguem rígidos padrões
de análise. A ISO
( O r g a n i z a ç ã o
Internacional de
Normalização) tem sede
em Genebra e foi criada
para cuidar da
normatização de produtos
e serviços em diversos
segmentos em mais de
161 países. Esses selos
são comuns em setores
como a indústria, onde a
c o n c o r r ê n c i a
internacional exige uma
postura ainda mais
preocupada com a
eficiência.No ramo da
construção civil, poucas
empresas possuem
certificado de qualidade.
Há 30 anos no mercado, a
Ladeira Miranda
comemora as três

certificações recebidas.
Elas orientam padrões que
envolvem qualidade, meio
ambiente e saúde
ocupacional e segurança.
São os selos: ISO 14001
- referente à gestão
ambiental efetiva; ISO
9001 – garantia de melhor
qualidade estabelecida e a
OHSAS 18001
desenvolvida para atestar
a eficiência no que se
refere à saúde dos
funcionários e a
segurança da empresa.
Esta é a primeira vez que
uma construtora recebe
essas três certificações
em todo o Vale do
Paraíba. Elas são a garantia
de que o cliente adquire
produtos de uma empresa
que respeita o meio
ambiente, investe nos
melhores processos
administrativos e
produtivos que buscam
garantir um produto final
de alta qualidade e cuida
de seus colaboradores
oferecendo um ambiente
de trabalho saudável.A
avaliação das ISOs é feita
anualmente. Caso todas as
regras estejam sendo
obedecidas de forma
adequada, a empresa tem
seu selo renovado. Em
2011 a Ladeira obteve a
recertificação da ISO
9001.Para alcançar esse

resultado foi necessário
adequar todo o cotidiano
da construtora às
exigências das normas de
maneira detalhada. Ações
como campanhas de
prevenção de acidentes e
incidentes, controle
absoluto de material e
d o c u m e n t a ç ã o
administrativa e
operacional, redução de
consumo de energia,
separação e destinação
correta dos resíduos
gerados na obra e a
instalação de luminárias
feitas de garrafas pet no
canteiro de obras,
contribuem para esse
resultado, que é
reconhecido pelos órgãos
certificadores. Uma
rotina criada com a meta
de manter viva a busca
pela sustentabilidade.
Para o diretor da
construtora, Cristiano
Ladeira Miranda, todos
esses processos fazem
parte da filosofia da
empresa. “Queremos
mostrar à nossa
comunidade que é
possível crescer cuidando
da qualidade de vida de
nossos colaboradores e
oferecendo os melhores
produtos aos nossos
clientes. Isso tem relação
direta com os valores de
nossa empresa”

Vale do Paraíba tem sua
primeira construtora

certificada

Na última sexta-feira, dia
8, a Faculdade
Anhanguera de Taubaté
realizou a entrega de 500
uniformes e 100 coletes
ao projeto Quadra Viva.
Na ocasião estiveram
presentes a diretora da
unidade 2, professora
Daniela Baroni, e
Eduardo Zuppardo,
representando a diretora
da unidade 1, professora
Fernanda Jardim.O
projeto Quadra Viva é
uma iniciativa da
Prefeitura Municipal, por
meio do Departamento de
Esportes, Lazer e
Recreação, e visa levar
atividades sociais e
esportivas em vários
bairros da cidade.”A
entrega dos donativos tem
o objetivo de estimular as

crianças e adolescentes
para a prática de
esportes”, comenta
Daniela Baroni.Sobre a
Anhanguera Educacional
Participações S.A.A
Anhanguera Educacional
Participações S.A é o
maior grupo educacional
da América Latina em
número de alunos e em
valor de mercado.
Alinhada à nova
fase de desenvolvimento
do Brasil, a
I n s t i t u i ç ã o
oferece ao jovem
trabalhador conveniência
e conteúdo
compatível com o
mercado de trabalho em
seus cursos de
 graduação, pós-
graduação, extensão e
formação profissional,

contribuindo com o
projeto de vida dos alunos
de crescimento e
ascensão profissional. A
companhia é líder no uso
de novas tecnologias e
está presente em todos os
estados brasileiros, com
56 câmpus e mais de 500
unidades de educação a
distância, incluindo a
Rede LFG, maior
especialista na
preparação e qualificação
de profissionais para
atuar com excelência no
setor público.
Reconhecida pelas
melhores práticas de
governança corporativa,
ingressou na
BM&FBovespa em
março de 2007 e,
atualmente, integra o
Novo Mercado.

Faculdade Anhanguera
de Taubaté doa 500

uniformes ao projeto
Quadra Viva

A vereadora Profª Pollyana
Gama (PPS) recebeu no
plenário da Câmara de
Taubaté 46 alunos do ensino
fundamental da escola
Dinâmica Alice Nader Zarzur,
ocasião em que prestou
informações sobre os
poderes Legislativo e
Executivo. Eles
 também visitaram as
dependências da
Casa.”Precisamos de almas
mais éticas na
política, porque quem não
gosta de política acaba
 sendo dominado por quem
gosta”, afirmou a

vereadora.Os alunos
assistiram ao vídeo “O
analfabeto político”, baseado
na obra de Bertold Brecht,
dramaturgo alemão. Depois,
tiveram a oportunidade de
fazer perguntas à vereadora
Pollyana.”Eu gostei de
conhecer a Câmara, porque
dessa vez a gente pôde
sentar nas cadeiras do
plenário, e de a vereadora ter
respondido as nossas
perguntas”, ressaltou Pedro
Gabriel, 11 anos, aluno do 6°
ano.Uma das professoras
responsáveis pelos alunos,
Vera Lúcia Giunta confessou

que os alunos estavam
ansiosos pela visita à Casa.
“Nós gostamos de trazer os
alunos do 6° ano, porque
complementa o estudo que
eles têm na apostila de
História e Geografia, além de
vivenciarem o ambiente da
Câmara”, justificou.Esse
encontro faz parte do
programa Escola Vai à
Câmara, idealizado pela
própria vereadora Pollyana
Gama. As instituições
interessadas em levarem seus
alunos à Câmara devem
entrar em contato pelo
telefone 3625-9501.

Vereadora Pollyana diz a
crianças que é preciso gostar

de política
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O prefeito de Taubaté,
Roberto Peixoto,
entregou na quarta-feira,
13 de abril, o Centro
Comunitário do bairro
Santa Fé. Com 1.480
metros quadrados de área
construída, o centro será
referência para a
realização de atividades
de entretenimento e
cursos, com a
coordenação da
associação de moradores
local.Durante seu
pronunciamento, o
prefeito destacou que a
realização da obra atendeu
solicitação da
comunidade do bairro. “O
mais importante no
homem público não são
apenas as realizações,
mas ouvir a população
para definir o que vai
realizar”, afirmou o
prefeito. Por isso,
completou, “tenho
orgulho de estar aqui
hoje”.O presidente da
Associação de Moradores
da Santa Fé, Benedito Ivan

Antunes agradeceu “ao
prefeito e à primeira-
dama Lú Peixoto pela
realização dessa obra” e
informou que a entidade
pediu que o local receba
a denominação de Centro
Comunitário Osmar
Flores, em homenagem
ao pai da primeira-dama.
Juntamente com toda a
diretoria da associação,
Peixoto e Antunes
descerraram a placa
inaugural do Centro
C o m u n i t á r i o . O
 Centro Comunitário da
Santa Fé é
formado por duas
estruturas principais.
Uma é voltada
para lazer e esportes e
possui 863 metros
quadrados. Ela é
composta de ginásio
poliesportivo (com
vestiários, arquibancadas
com grades de proteção
laterais e cantina) e de um
espaço para atividades
recreativas (com rampa
de acesso para portadores

de necessidades
especiais, uma sala de
apoio e sanitários).A
outra área do centro
possui 350 metros
quadrados e é formada por
um amplo salão para
eventos com palco, quatro
salas para cursos e uma
cozinha. Na área externa,
o centro ainda possui dois
banheiros, quatro
quiosques, um playground
com tanque de areia e uma
residência para o caseiro
(que conta com dois
quartos, sala, cozinha e
banheiro). A Prefeitura
investiu cerca de R$ 970
mil na realização da
obra.No local
acontecerão aulas de
basquete, capoeira, vôlei,
handebol, luta livre,
ginástica, dança de salão,
culinária e artesanato,
entre outras. O Centro
Comunitário da Santa Fé
está localizado na Avenida
do Pinhão, 243, Vila Santa
Fé (atrás do
Supermercado Tenda).

Peixoto inaugura o
Centro Comunitário da

Santa Fé

A Prefeitura de Taubaté
realiza no próximo
sábado, 16 de abril, mais
uma Operação Cata
Treco. A ação será
realizada, das 8h às 13h,
nas Chácaras Reunidas
São Judas Tadeu, nas
proximidades do
Comando de Aviação do
Exército (CAvEx).O
objetivo é recolher das
residências todo material
que possa acumular água
e, assim, servir como
criadouro do mosquito
transmissor da dengue, o
Aedes Aegypti.Os

moradores deverão deixar
nas calçadas de suas
residências todo material
que poderá ser recolhido,
como latas, garrafas, pias,
vasos sanitários e pneus
velhos, por exemplo.A
operação será realizada
em conjunto pelas
Secretárias de Serviços
Municipais e Saúde,
envolvendo também a
V i g i l â n c i a
E p i d e m i o l ó g i c a
municipal. A ação visa
intensificar o conjunto de
atividades que a prefeitura
vem desenvolvendo com

o objetivo de combater a
dengue em Taubaté.A
Operação Cata Treco é
uma ação prioritária para
o combate à dengue no
município. A Prefeitura
de Taubaté já realizou a
operação nos bairros
Jardim Humaitá, Jardim
Russi, Chácara Dr.
Hipólito, centro, Jardim
Mourisco, Esplanada
Santa Terezinha, Jaraguá,
Gurilândia, Jardim Ana
Rosa, Parque Urupês,
Chácara Silvestre,
Independência, Vila São
José e Parque Paduan.

Combate à dengue:
Prefeitura de Taubaté
realiza Operação Cata
Treco nas Chácaras
Reunidas São Judas

Tadeu

O prefeito de Taubaté,
Roberto Peixoto, se
reuniu na última terça-
feira, 12 de abril, com o
comandante do CPI -1
(Comando de
Policiamento de Interior
– 1), Coronel Manoel
Messias Mello, para
avaliar as ações realizadas
recentemente para
melhorar a segurança
pública no município.O
encontro teve também as
participações do Tenente-
Coronel Marco Antonio

Monteiro, comandante do
5o Batalhão de Polícia
Militar do Interior (5o
BPM/I) e do secretário de
Segurança Pública da
Prefeitura de Taubaté,
Tenente Orlando Lima.Na
ocasião, o prefeito foi
informado das principais
ações da PM na cidade,
especialmente com
relação à implantação das
Unidades Avançadas de
Polícia Cidadã (UAPC),
que já ocorreu nos bairros
Esplanada Santa Terezinha

e Água Quente e que está
prevista para o bairro São
Gonçalo.Peixoto frisou
que a administração
municipal continuará
apoiando as ações da
polícia militar,
visando elevar os índices
de segurança
pública do município.
“Vamos apoiar a PM,
como sempre
fizemos, para garantir a
segurança de nossa
população”, finalizou o
prefeito.

Peixoto avalia segurança
pública com o comando

da PM na região
Os três primeiros meses
de 2011 apresentaram
aumento de 13,12% nas
inclusões realizadas no
cadastro de devedores do
Serviço Central de
Proteção ao Crédito
(SCPC), segundo
levantamento realizado
pela Associação
Comercial e Industrial de
Taubaté (ACIT). O mês de
março fechou com
aumento de 3,17% em
relação ao mesmo mês de
2010. Esse foi o menor
aumento do
trimestre.Março de 2011
registrou 6.802 inclusões
de devedores no cadastro
do SCPC, contra 6.593
inlcusões realizadas em
2010. No trimestre,
foram incluídos 16.550
devedores em 2011. No

mesmo período de 2010,
14.631 pessoas tiveram o
nome inserido no
cadastro de
devedores.Apesar do
aumento de março, a
economia já dá sinais de
r e c u p e r a ç ã o .
O índice de devedores
deste mês foi o menor do
ano, que registrou alta de
18,77% em janeiro e
23,68% em
fevereiro.Recuperação do
crédito O primeiro
trimestre de 2011
mostrou um aumento de
18,30% na exclusão de
devedores, em relação aos
três primeiros meses de
2010. A limpeza do nome
na praça tirou 9.039
pessoas do cadastro do
SCPC em 2011, contra
7.640 nomes limpos em

2010.Março de 2011
apresentou alta de
13,82% no índice de
exclusões do cadastro do
SCPC, com 3,697
pessoas limpando o
nome. O mesmo mês, em
2010, teve 3.248 nomes
retirados do SCPC.Essa
melhora confirmada no
último mês do trimestre
ratifica a previsão
da ACIT que uma parte
dos quase
R$ 14 milhões injetados
na economia local no
início de março,
originadas do
adiantamento da primeira
parcela do 13º salário nas
indústrias da cidade, seria
utilizado para pagamento
de contas e equilíbrio da
economia doméstica do
consumidor.

Inadimplência aumenta
13,12% no primeiro

trimestre

O Senac Taubaté está com
as inscrições abertas para
os cursos de capacitação
do Programa Senac de
Gratuidade, que tem
como objetivo facilitar o
acesso à educação de
qualidade as pessoas de
baixa renda. A unidade vai
oferecer três títulos:
Empreendedor em
Pequenos Negócios,
Programa Educação para
o Trabalho – Novas
Conexões e Vendedor. O
curso Empreendedor em
Pequenos Negócios é
voltado ao público com
perfil empreendedor e
demais interessados em
abrir o próprio negócio.
Os participantes
aprendem a elaborar e
estruturar um plano de
negócio, a partir de
conceitos e práticas de
marketing e gestão
financeira. No Programa
Educação para o Trabalho
– Novas Conexões, a

proposta é contribuir para
a inclusão de jovens
s o c i a l m e n t e
desfavorecidos no
mercado de trabalho por
meio do desenvolvimento
de competências pessoais
e profissionais. Durante
as aulas são abordados
temas como
desenvolvimento humano
e pessoal, comunicação,
atitude empreendedora,
sistemas e processos
o r g a n i z a c i o n a i s ,
atendimento e
relacionamento com o
cliente, atividade cultural
e visitas orientadas.Já no
curso de Vendedor os
participantes aprendem a
elaborar um plano de
vendas, abrangendo o
comportamento do
consumidor, atendimento
ao cliente, varejo e vendas
empresariais, a partir de
técnicas de vendas e
negociação, com foco na
fidelização dos

clientes.Os cursos
Empreendedor em
Pequenos Negócios e
Programa Educação para
o Trabalho – Novas
Conexões serão
realizados na Escola
Municipal do Trabalho,
no bairro Cecap, em
Taubaté, que participa do
Programa de
Desenvolvimento Local,
ação que busca induzir o
desenvolvimento nas
localidades em que o
Senac São Paulo está
presente e atua.Os
interessados em
participar devem
preencher os requisitos
da Política
 Senac de Concessão de
Bolsas e efetuar a
inscrição com
 até cinco dias uteis de
antecedência ao início do
curso, pelo site
www.sp.senac.br/taubate
ou na unidade do Senac
Taubaté.

Senac Taubaté oferece
cursos gratuitos de

capacitação

Os moradores do bairro Cruz
Pequena, em
Pindamonhangaba, estão
ganhando várias melhorias no
local. Além da nova
pavimentação na estrada
Jesus Antonio de Miranda e
de lombadas para garantir
segurança de todos, o bairro
agora também recebe
serviços no centro
comunitário.A Prefeitura de
Pindamonhangaba, está
instalando telas de proteção

em volta do campo. A medida
evita que a bola bata nos
vidros do centro comunitário
e ainda auxilia na segurança
dos esportistas, principalmente
crianças. “Com as telas, fica
mais difícil da bola sair
da área do campo – evitando
a saída das crianças para
buscar a bola”, comentou o
diretor de Obras e Viação,
Antonio Elias Fialho
Cronemberger.O morador
José Alves Fonseca aprovou

o serviço. “Assim fica melhor
para todos, porque a bola não
vai mais quebrar os vidros e
as crianças podem jogar com
segurança – o que também
deixa os pais mais
tranquilos”.Assim como ele,
Josivaldo Inácio dos Santos, de
14 anos, elogiou o serviço da
Prefeitura. “A gente não vai
precisar ficar saindo para
pegar a bola. Isso vai melhorar
o jogo para todo mundo”,
concluiu

Prefeitura de Pinda melhora
condições do campo

no Cruz Pequena

O Professor da Unitau
Luiz Fernando de Almeida
Candelária Júnior
participa da 1ª Mostra
Fotográfica a ser
realizada na
Mírian Badaró Galeria de
Arte – a coletiva
“ F o t o g r a f i a
Contemporânea do Vale”,

em Taubaté.Entre as
fotografias expostas
estará a “La Résistance”,
classificada no Concurso
SOS Mata Atlântica de
Fotografia 2009/2010 e
publicada na
última edição da
 Revista Photomagazine –
Edição Especial Preto e

Branco.A mostra segue
exposta na galeria até o
dia 13 de maio, de terça a
sexta-feira, das 14h às
20h, com entrada
 franca. A Mírian Badaró
Galeria de
 Arte está localizada na Av.
Charles Schneider, 1400,
Loja 6.

Professor da Unitau
participa de exposição

em Taubaté

Os três primeiros meses
de 2011 apresentaram
aumento de 13,12% nas
inclusões realizadas no
cadastro de devedores do
Serviço Central de
Proteção ao Crédito
(SCPC), segundo
levantamento realizado
pela Associação
Comercial e Industrial de
Taubaté (ACIT). O mês de
março fechou com
aumento de 3,17% em
relação ao mesmo mês de
2010. Esse foi o menor

aumento do
trimestre.Março de 2011
registrou 6.802 inclusões
de devedores no cadastro
do SCPC, contra 6.593
inlcusões realizadas em
2010. No trimestre,
foram incluídos
16.550 devedores em
2011. Apesar do aumento
de março, a
economia já dá sinais de
recuperação. O índice de
devedores deste mês foi
o menor do ano, que
registrou alta de 18,77%

em janeiro e 23,68% em
fevereiro.A limpeza do
nome na praça tirou 9.039
pessoas do cadastro do
SCPC em 2011, contra
7.640 nomes limpos em
2010. Março de 2011
apresentou alta de
13,82% no
índice de exclusões do
cadastro do
SCPC, com 3,697
pessoas limpando o
nome. O mesmo mês, em
2010, teve 3.248 nomes
retirados do SCPC.

Primeiro trimestre de 2011
apresenta aumento de

13,12% na inadimplência


