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O destaque desse ano na
Festa do Senhor Bom Jesus
do Tremembé é um novo
espaço ao lado da Basílica
da cidade, que é tido como
uma extensão do ambiente
social, mas com um enfoque
mais voltado à família.O
chamado “Espaço Familia”
consiste em um local de
interação para todas as
idades, e traz diversas
atrações como brinquedos
para as crianças, barracas de
caldos, lanche de calabresa,
coxinha de arroz, pasteis,
panzerotti, salgados e
espetinhos e uma agenda de

shows em todas as noites
logo após a reza da missa da
novenaAs missas acontecem
todos os dias às 7h, 15h e
19h.De acordo com o
Pároco e Reitor, Padre José
Vicente, todo esse trabalho
desenvolvido visa difundir a
cultura e tradição da Basílica,
a fim de fazer valer o título
de Santuário e marcar o
início do Jubileu dos
trezentos e cinquenta anos da
presença da imagem do
Senhor Bom Jesus em
T r e m e m b é ,
que vai do dia seis de agosto
de 2012, ao dia seis de

agosto de 2013.O Espaço
Familia funciona todos os
d i a s ,
 durante a novena, a partir
das 14h. E para mais
i n f o r m a ç õ e s ,
o telefone da Basílica de
Tremembé é (12) 3672-1102
ou pelo site
www.bomjesusdetremembe.org.br.Confira
abaixo a agenda de show no
palco do Espaço Família:10
– Rafinha Acústico 21h11 -
Banda Tamarindo 21h12 -
Grupo Itaboaté (Orquestra
de Violas) 21h - 19 - Leilao
de Gados 11h,
 show com Ted Berrante.

Festa de Tremembé
ganha um novo

ambiente familiar
A Unitau firmou parceria com
a Cooperativa de Reciclagem
da Associação dos Amigos
do Santa Tereza.A
cooperativa opera há dois
anos no bairro Santa Tereza
e realiza a coleta de lixo
reciclável de bairros como
Parque Urupês,
Independência e Estiva.Com
a parceria firmada em março
com a Unitau, a entidade
passou a receber os materiais
recicláveis coletados nos

campus do Bom Conselho,
da Agronomia e da Juta. O
incremento no volume de
itens recebidos permitiu a
ampliação do trabalho da
cooperativa.As vinte e
quatro famílias que fazem
parte da entidade tinham
renda mensal estimada de
R$ 200. Após a parceria,
a renda dobrou. “Até
março, tínhamos uma renda
e, logo no mês seguinte,
com a parceria da Unitau,

a renda aumentou 100%,
beneficiando a todos que
participam da cooperativa”,
declarou um dos responsáveis
pelo, o Prof. e Dr. Paulo Fortes
Neto.Os interessados em
conhecer mais sobre o trabalho
da entidade podem visitar a
cooperativa, que está
localizada na Rua Maria
Bernardete Campos de
Almeida, 35, ou entrar em
contato no telefone (12) 3686-
2494.

Unitau faz parceria com
cooperativa de

reciclagem

O evento conta com
apresentações de danças
típicas, show musical e muita
comida italiana.Dia 18 de
agosto, a partir das 20h, o
Circolo Italiano di Taubaté
promove a 1ª Noite Italiana.
O objetivo do evento é
divulgar a associação, que
tem como missão divulgar e
manter a cultura italiana no
Vale do Paraíba e região.A
festa conta com
apresentações de danças
típicas dos grupos de
Quiririm Santa Luccia Mirim
e Mazzolin di Fiori, show
musical, sorteio de prêmios e
muita comida italiana.Na
o c a s i ã o ,
 haverá também o
lançamento da terceira

edição do livro “Os italianos
em Quiririm e minhas
memórias”, de José Indiani
(mais conhecido como Zé I).
O autor nasceu e morou no
majestoso sobrado dos
Indiani, atual Museu da
Imigração, que estará aberto
para visitação durante o
evento.O convite individual
custa R$ 60,00 e incluí
entradas, jantar e bebidas -
exceto vinhos, que são à
parte.Sobre o Circolo
Italiano di TaubatéO
Circolo Italiano di Taubaté é
uma associação de caráter
sócio-cultural, sem fins
políticos ou lucrativos, que
visa a difusão e preservação
da cultura e das tradições
italianas de Taubaté e região

desde 2007. Sua sede
encontra-se no Distrito de
Quiririm, no Sobrado onde
viveu a família Indiani entre
1903 e 1958,
atual Museu da Imigração
Italiana.O Circolooferece
aulas de italiano,
culinária, eventos típicos e
agência consular, e está
aberto aos cidadãos italianos,
descendentes e a todos os
b r a s i l e i r o s .
ServiçoData: 18 de agosto
de 2012, sábadoLocal:
 Sede do Circolo Italiano di
Taubaté -
Museu da Imigração Italiana
- QuiririmInvestimento:
R$60,00 nformações e
reservas: (12) 3686-3340/
9749-6978

Circolo Italiano di
Taubaté realiza 1ª Noite

Italiana

Renomados profissionais da
arquitetura, decoração e
design foram premiados pelo
Programa Talent Luxaflex®
– líder de cortinas, persianas
e toldos -, que visa
reconhecer e premiar os
diferentes estilos e projetos.
Em Taubaté, a vencedora foi
Patrícia Penna Nardelli
Serafim.A profissional
receberá como prêmio uma

viagem a cidade de Praga, na
República Tcheca. Patrícia e
os demais arquitetos, de
diferentes regiões, irão se
hospedar, entre os dias 5 e
11 de agosto, no magnífico
“Hotel The Augustine”. O
destino foi escolhido pelos
profissionais por meio de
uma votação, no período de
janeiro a março do ano
passado, através do site do

T a l e n t
(www2.luxaflex.com.br/
talent2012).Durante a
viagem, os arquitetos terão a
oportunidade de conhecer as
belezas arquitetônicas da
cidade. A premiação
acontecerá no dia 8 de
agosto, às 21h, no Palácio de
L o b k o w i c z ,
 com direito a coquetel e um
belo jantar.

Arquiteta de Taubaté é
premiada pelo

 Programa Talent
Internacional da Luxaflex

Com um investimento de R$
30 milhões apenas na parte
de fundação, a GV do Brasil
inicia sua instalação na
cidadeA empresa GV do
Brasil Indústria e Comércio
de Aço, que pertence ao
grupo mexicano Simec,
anunciou em 2011 o
investimento de U$ 500
milhões (cerca de R$ 1,01
bilhões) em
Pindamonhangaba. No
primeiro semestre deste ano
a empresa iniciou as obras de
construção da siderúrgica que
deve gerar, nesta fase, 500
empregos e no início da
produção - prevista para
2013, a geração deve ser em
torno de 1.200 empregos
diretos.A siderúrgica está
sendo construída em uma
área de 150 mil m², às
margens da rodovia SP-62
(Pinda/Moreira César, no
trecho Vereador Abel
Fabrício Dias), e o total da
área adquirida pela empresa
é de 1,3 milhões m².Segundo
o conselheiro de
administração do grupo
Simec, Eduardo Virgil, após
os trabalhos de
terraplanagem e de fundação,
a construção está recebendo
as vigas para a montagem dos
galpões. “Está sendo feito no
momento a montagem dos

galpões industriais, e os
equipamentos devem ser
instalados a partir de
outubro”, disse Virgil, que
afirmou também que, só na
parte de fundação para
receber a estrutura da
siderúrgica foram
investidos cerca de R$30
milhões.Ainda de acordo
com Eduardo, depois de
construída, a indústria
deverá produzir 500 mil
toneladas anuais de aço, de
vergalhões e fio máquina.
Com isso, serão gerados
mais empregos em Pinda.
“Serão 500 empregos
diretos e cerca de 1.000
indiretos nesta primeira fase
do empreendimento que
deve começar a operação
de vendas no segundo
semestre de 2013. Temos
projetos para que
futuramente seja feita uma
expansão da siderúrgica,
cuja fase deve ter um
investimento de mais U$
500 milhões”, contou o
conselheiro.De acordo
com o secretário de
D e s e n v o l v i m e n t o
Econômico da Prefeitura
de Pindamonhangaba,
Álvaro Staut Neto, as
negociações para a vinda
da empresa foram
demoradas, pois implicava

vários estudos técnicos. “Eles
estudaram várias cidades de
todo o país e escolheram
Pindamonhangaba devido a
uma séria de fatores positivos
do município, como a lei de
incentivos fiscais da Prefeitura,
a infraestrutura, facilidade para
receber e escoar mercadorias,
crescentes números
econômicos, mão de obra
qualificada, dentre outros”,
explicou o secretário.Para o
prefeito João Ribeiro, esta é
mais uma conquista do
município que trará diversos
benefícios e desenvolvimento
para a região. “As condições
criadas pelo município foram
determinantes para a escolha do
grupo. Com uma siderúrgica de
porte, como a da GV do Brasil,
serão gerados mais empregos
para a população, estimulando
a renda, proporcionando o
desenvolvimento de
P i n d a m o n h a n g a b a ” ,
finalizou.O grupo Simec
produz, anualmente, 5 milhões
de toneladas de aço, que são
exportados para países da
Europa, Ásia, América do
Norte, América Central e
América do Sul.
 Sua sede central está situada
no México,
e possui mais unidades fabris
nos Estados Unidos e no
Canadá.

Siderúrgica mexicana inicia
construção
de sede em

Pindamonhangaba

A Prefeitura de Taubaté está
divulgando a abertura de
licitação, na modalidade
chamamento, para a compra
de gêneros alimentícios junto
a cooperativas da agricultura
familiar e do empreendedor
familiar rural. A abertura dos
envelopes será realizada às 9
horas do próximo dia 15 de
agosto, no Departamento de
Compras.De acordo com o
edital, serão gastos até R$
1.066.838,08 para a compra
de produtos hortifrútis. Para

participar, as cooperativas
de produtores devem
possuir a DAP –
Declaração de Aptidão do
Pronaf (Programa
Nacional de Agricultura
Familiar).A licitação segue
o que determina a lei
11.947/2009 e a
Resolução FNDE 38/
2009, para atendimento ao
Programa Nacional de
Alimentação Escolar
( P N A E ) .
O edital completo pode ser

obtido no site oficial da
Prefeitura de Taubaté –
 www.taubate.sp.gov.br, ou ser
retirado gratuitamente no
Departamento de Compras,
localizado no prédio do relógio
da CTI –
Praça Félix Guisard, 11, 1º
andar, das 8h às 12h e das 14h
às 18h.
Os envelopes com as
propostas devem ser entregues
no Departamento de Compras
da Prefeitura de Taubaté até às
8h30 do dia 15 de agosto.

Prefeitura de Taubaté abre
licitação para compra de

produtos de agricultura familiar
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. Abernessia
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do
campo de futebol)
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - Centro
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Natividade e
Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
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
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 Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:
Av Iperoigue e no Itaguá
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 pianista e
maestro Marcelo Bratke, ao
lado da Camerata Brasil
(orquestra de jovens músicos
vindos de áreas
desprivilegiadas da
sociedade brasileira), realiza
entre os meses de julho e
dezembro a turnê nacional do
projeto TOM JOBIM
PLURAL, idealizado pelo
próprio Bratke e pela artista
plástica Mariannita Luzzati,
que assina também o filme/
cenário do espetáculo. O
musical, cuja entrada custa
R$1, conta com o patrocínio
exclusivo da mineiradora
Vale e chegará ao Rio de
Janeiro  para uma única
apresentação, dia 19 de
agosto, às 11h, no Theatro
Municipal, que realiza aos
domingos o projeto
“Domingo no
Municipal”. Após o concerto

no Rio de Janeiro, o grupo
faz uma pausa na turnê e se
apresenta em Londres, no
Queen Elizabeth Hall, e em
Roma, no Parco della
Musica.Idealizado por
Bratke e Mariannita, o
projeto passará ao todo por
dez cidades, de oito estados
brasileiros. A turnê teve início
em Itabira (MG), no último
dia 17 de julho e, após a
capital carioca, visitará ainda
Belém (PA), Paraupebas
(PA), Aracaju (SE), São Luís
(MA) e São Paulo (SP), em
setembro; Vitória (ES), Belo
Horizonte (MG), em
novembro; e Corumbá (MS),
em dezembro.Homenagem
ao compositor carioca
Antonio Carlos Jobim (1927
– 1994), o projeto enfoca os
elementos de caráter
sinfônico e a temática
ambiental presentes em sua

obra, com ênfase em uma de
suas principais fontes de
inspiração: a natureza.Assim,
enquanto Marcelo Bratke e
a Camerata Brasil
interpretam um repertório
repleto de obras memoráveis
de Tom Jobim,
como Modinha, Saudades
do Brasil, Choro, As Praias
D e s e r t a s ,  E s t r a d a
Branca, Sabiá, Wave, Luiza e Samba
de Avião,
o filme/cenário da artista
plástica Mariannita Luzzati
será projetado em uma tela
no fundo do palco, com
imagens em movimento
enfocando a natureza
brasileira.”A proposta é
levar o público a uma
viagem imaginária sonora
e visual através da natureza
brasileira, a maior fonte de
inspiração de Jobim” afirma
Marcelo Bratke.

 ”TOM JOBIM PLURAL” FAZ
ÚNICA APRESENTAÇÃO NO

RJ

Iniciativa da Secretaria
Municipal de Educação
beneficia cerca de 100
professores da rede
municipal de
ensino Preocupada com a
qualidade da educação na
rede pública, a Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Educação,
investe constantemente na
capacitação de seus
professores. Um exemplo
disso é o Programa de
Formação de Educadores
em Aprendizagem Sistêmica,
que beneficia professores de
quatro escolas municipais. O
método de ensino está
presente nas escolas do
município desde 2010.Os
encontros do segundo
semestre letivo começaram
nesta primeira semana de
agosto e acontecem na sede
da Secretaria Municipal de
Educação. A estrutura do
programa tem por objetivo
continuar capacitando os
professores a utilizar a
Aprendizagem Sistêmica
junto a seus alunos. É
importante ressaltar que o
trabalho do educador na sala
de aula é acompanhado por
um mediador do
programa.”Hoje, temos

cinco turmas de formação de
educadores em
Aprendizagem Sistêmica,
com aproximadamente 100
professores. É um avanço
muito grande para o
município de
Pindamonhangaba. No ano
passado tínhamos apenas
uma turma, com 25. Ou seja,
aumentamos em 300% o
nosso quadro de
participantes na formação”,
conta Adreiton Ferreira,
Coordenador do Programa
Aprendizagem Sistêmica da
Planeta Educação em
Pindamonhangaba .Os
professores já estão
aplicando as estruturas e
aprendizado em sala de aula
e estão satisfeitos com a
realização da formação.”O
curso é muito prático e
realmente conseguimos
colocar em prática as
estruturas da Aprendizagem
Sistêmica em sala de aula.
Acrescentou muito a minha
prática pedagógica”, diz a
professora Elaine Prolungatti
da Escola Municipal Dr.
Ângelo Paz da Silva. “A
metodologia realmente tem
trazido muitos benefícios. Os
meus alunos, agora, elogiam
uns aos outros, coisa que não

acontecia antes”, diz a
professora Patricia Black da
Escola Municipal Prof.
Manoel Cesar
Ribeiro.Sobre a
Aprendizagem SistêmicaA
Aprendizagem Sistêmica é
uma metodologia que tem
como principal objetivo
proporcionar aos alunos
melhor aprendizado dos
conteúdos acadêmicos, por
meio da aquisição de
habilidades socioemocionais,
transformando o ambiente
escolar num espaço de
cooperação. Através das
atividades desenvolvidas na
sala de aula, com foco na
interação estruturada, o
programa possibilita a
melhoria do desempenho
escolar de todos os alunos.
Sua metodologia oferece
experiências para o
desenvolvimento social,
psicológico e cognitivo dos
estudantes.O Programa de
Aprendizagem Sistêmica em
Pindamonhangaba é uma
iniciativa da Secretaria de
Educação, em parceria com
a Planeta Educação, empresa
especializada no
desenvolvimento e
implantação de soluções
educacionais.

Educadores de Pinda
participam de

 programa de formação em
Aprendizagem Sistêmica

Leia e Anuncie
A Gazeta dos Municípios
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Seis sessões trazem
indicados e premiados filmes
da última premiação do
cinema Neste mês de agosto,
as sessões do Cineclube
Araucária ganham mais
glamour com filmes que
estiveram na lista do Oscar
2012, entre eles O Artista,
Albert Nobbs,  A Dama de
Ferro, A Invenção de Hugo
Cabret, As Aventuras de Tin
Tim e Gato de Botas. A
programação começa dia 10/
08, sexta-feira, com O Artista
que conta a história do ator
de cinema mudo George
Valentin que se vê ameaçado
com a chegada do cinema
falado. Mas a situação ainda
se complica mais, quando a
bela Peppy Miller, uma
dançarina por quem se sente
atraído é convidada para
integrar esse novo segmento.
O enredo que se passa entre
os anos  de 1927 e 32, é uma
produção franco-belga, com
direção de Michel
Hazanavicius, com um elenco
composto por Jean Dujardin,
Bérénice Bejo, James
Cromwell, Missi Pyle,
Penelope Ann Miller eJohn
Goodman. O filme será
exibido às 19h 30, com
duração de 100 minutos e

classificação 12 anos.O
sábado terá o drama Albert
Nobbs estrelado pela atriz
Glenn Close, que traz a
história de Albert Nobbs, um
mordomo de refinado hotel
na Irlanda do século XIX.
Durante 30 anos, esse
homem introspectivo e muito
dedicado ao seu serviço
esconde um grande segredo,
é uma mulher em roupas
masculinas, que se esforça
nesse ofício a fim de
concretizar seu sonho: ser
dona de uma tabacaria.
Porém seus planos podem
ser ameaçados com a
chegada do pintor Hubert
Page, com quem dividirá o
dormitório no hotel aonde
trabalham. O filme tem
direção de Rodrigo Garcia,
que conta ainda com nomes
como  Mia Wasikowska,
Aaron Johnson, Antonia C
Hughes, Pauline Collins, com
exibição as 19h 30, duração
de 113 minutos e
classificação 14 anos.O
domingo, a sessão infantil traz
“O Gato de Botas”, porém
esse parceiro do Shrek vem
em sua primeira aventura bem
antes de encontrar o ogro,
mas ao lado de seu mentor 
Humpty Dumpty e da sagaz

Kitty Pata Mansa, o trio tem
verdadeiras intenções em
roubar os feijões mágicos do
casal de  foras da lei Jack e
Jill, porém o interesse maior
é pela gansa que bota ovos.
Mas essa aventura vai levar
a essa personagem a
descobrir tardiamente, que
precisará recuperar o seu
bem maior:
a honra. Com direção de
Chris Miller e vozes
brasileiras de Alexandre
Moreno, Miriam Fischer e
Marcelo Garcia, é uma
animação daDreamWorks. O
filme será exibido às 15h, com
duração de 90 minutos e
classificação etária Livre.
O Cineclube Araucária
acontece no Espaço Cultural
Dr. Além (Av. Dr.
Januário Miráglia, 1582 -
A b e r n é s s i a ) ,
 com entrada franca. Os
ingressos estarão disponíveis
no dia de cada sessão,
 a partir das 14h,
na bilheteria do local.
Informações pelo telefone
(12) 3664-3524.
P R Ó X I M A S
ATRAÇÕES24/08 – A
Dama de Ferro 25/08 – A
Invenção de Hugo Cabret 26/
08 – As Aventuras de Tin Tim

Cineclube Araucária traz filmes
do Oscar 2012

Paralelo à época de volta às
aulas, o Museu Monteiro
Lobato retoma sua
programação no mês de
agosto com oficinas, saraus
e um espaço especial para o
Dia dos Pais.São oficinas
como “Marca página do Saci
e Yara”, que visa desenvolver
as habilidades manuais das
crianças através da produção
de marcadores de páginas
com o desenho dos
personagens.Para mais
informações, o Sítio do
Picapau Amarelo funciona de
terça a domingo das 9h às
17h, e o telefone para
contato é o (12) 3625-
5062.Confira um pouco mais
sobre as oficinas e o sarau
deste mês:4 e 5 –
AgostoFantoche da
CucaObjetivo: Estimular a
coordenação motora da
criança, a criatividade, a
percepção visual, o resgate
do folclore e da cultura
popular e reutilização de
material reciclável.Materiais:
saco de pão, lápis de cor,
papel crepom, folha com o
desenho da cuca, tesoura,
cola.Sinopse: O monitor
entregará a criança um saco
de pão, e a folha desenhada
da cuca para enfeitar, após
isso as crianças irão colar o
desenho no saco de pão,
pronto está feito fantoche,
agora é só fazer a sua história
com a nossa personagem

ilustre.11 e 12-
AgostoMarca página do Saci
e YaraObjetivo: Estimular a
criatividade, coordenação
motora, visual e habilidade
manual.Materiais: Papéis
com os desenhos dos marca
páginas, tesoura e lápis de
cor.Sinopse: O monitor
entregará as folhas para as
crianças com o desenho do
marca página. Elas deverão
pintar e depois
recortar.Colorindo com o
PapaiObjetivo: Estimular a
criatividade, coordenação
motora, visual e habilidade
manual.Materiais: Papel com
desenho do dia dos pais,
lápis de cor, tesoura, papel
crepom, texturas para
enfeitar o desenho.Sinopse:
O monitor entregará as
folhas para as crianças com
o desenho. Elas deverão
enfeitar e colorir. Pronto!
Está feito um lindo desenho
para o papai.18 e 19
AgostoBumba meu
boiObjetivo: Estimular a
percepção visual, a
criatividade, a sensibilidade
e gosto pelo folclore
brasileiro.Materiais: lápis de
cor, glitter, purpurina e
cola.Sinopse: O monitor
entregará uma folha com o
desenho do Bumba Meu Boi
e sua história para as
crianças. Elas deverão pintar
e decorar da melhor forma
possível, e se possível utilizar

texturas.25 e 26
AGOSTOVamos caçar o
saciObjetivo: Estimular a
criatividade, coordenação
motora, percepção visual e
trabalhos manuais.Materiais:
garrafinhas, folhas com o
desenho do saci, barbante,
lápis de cor, cola e
tesoura.Sinopse: O monitor
entregará uma folha com o
desenho do saci para cada
criança que deverá pintá-lo
e recortá-lo. Depois será
colada em um pedaço de
barbante amarrado a garrafa
e colocado por dentro da
mesma. O saci ficará dentro
da garrafa, pendurado.Sarau
Filosófico25 AGOSTO
(Domingo)Noite para
compartilhar diversas
manifestações artísticas
(dança poesia,
 artes plásticas, música,
encenação teatral).
Se você tem um talento ou
habilidade e quer apresentar-
se, entre em contato.
Aberto também para quem
quiser apenas
assistir.Participem!Local:
Museu Histórico,
Folclórico e Pedagógico
Monteiro Lobato (Av.
Monteiro Lobato,
s/n, Chácara do Visconde,
Taubaté/SP) Horário:
 19h às 22h Informações:
(12) 3625-5062 / 3635-
3234 Entrada:
Gratuita

Sítio do Picapau Amarelo
retoma programação
normal com oficinas e

saraus
Na sessão que marcou o
retorno do recesso
parlamentar, dia 1º de
agosto, os vereadores de
Taubaté aprovaram projeto
de lei que cria o cartão de
estacionamento gratuito aos
idosos com mais de 65 anos
de idade na zona azul. A
iniciativa é do vereador
Jeferson Campos (PV).O
cartão, que tem prazo de
validade de cinco anos,
deverá ser colocado em
local de fácil visualização e
poderá ser recolhido se for
emprestado a terceiros,
copiado, rasurado ou
danificado. “É preciso dar
mais dignidade para idosos,
oferecendo melhores
condições para sua
locomoção”, justificou o
autor, lembrando a perda do
poder de compra, causado
pelo achatamento da
aposen t ado r i a .Ou t ro
projeto aprovado durante a
sessão, de autoria do
prefeito, altera a composição
do Comdemat (Conselho
Municipal de Meio
Ambiente de Taubaté). Foi
reduzido de dois para um o
número de representantes da
Cetesb (Companhia de
Tecnologia de Saneamento
Ambiental), retirado um
representante do DEPRN
(Departamento Estadual de
Proteção de Recursos
Naturais), o grupo Tropeiros
do Vale substituirá o
Sindicato Rural, a ONG Una
Vale substituirá a APM
(Associação Paulista de
Medicina), foi reduzido de
três para dois os
representantes da Secretaria
de Meio Ambiente e
acrescentado um
representante da Secretaria
de Turismo.Os projetos
foram apreciados em
primeira votação e devem
passar por nova discussão
antes de serem enviados para

sanção do prefeito.Veto
derrubadoOs vereadores
derrubaram o veto do
prefeito ao projeto de lei
do vereador Orestes
Vanone (PSDB), que inclui
a festa de Santa Rita, da
Vila Marli, no calendário
de eventos. A festa é
realizada em maio.Chico
Saad (PMDB) salientou
que os vereadores são
favoráveis ao projeto, mas
a Prefeitura entende que
há uma “restrição
constitucional”. Na
mensagem de veto, o
prefeito apontou a
inconstitucionalidade da
proposta com base no
artigo 19 da Constituição
Federal. O artigo proíbe a
administração pública de
subvencionar ou manter
relações de dependência
ou aliança com
igrejas.Carlos Peixoto
(PMDB) disse que o
Estado é laico e que todas
as festas religiosas
deveriam ser prestigiadas
pela Prefeitura. “Se não
estou enganado, a festa de
São João Batista, que fica
na porta da casa do
prefeito, está no
calendário de eventos”,
comparou.Vereador em
exercício, Noilton Ramos
(PSD) avaliou que será
benéfica para o município
a ajuda da Prefeitura aos
eventos da igreja. “Sei da
importância social que a
igreja cumpre na
s o c i e d a d e ” ,
defendeu.Rodrigo Luis
Silva “Digão” (PSDB)
avaliou que investimentos
da Prefeitura são
“pequenos frente à
grandiosidade” dos
eventos promovidos pelas
igrejas. “O município deve
dar continuidade a esses
e v e n t o s ,
o jovem só sai de casa

quando tem atrativos”,
afirmou.Autor do projeto,
Vanone observou que só
quem participa da festa “sente
a grandeza do evento, que
envolve e emociona [os
participantes]”.Na presidência
dos trabalhos, Luizinho da
Farmácia (PR) parabenizou os
moradores da Vila Marli, que
acompanhavam a sessão. “É
assim que se faz política,
quando as pessoas se
apresentam com respeito por
esta Casa.”AdiadosDuas
proposituras que estavam na
ordem do dia tiveram a
votação adiada. Carlos
Peixoto, coautor da proposta
de criação do Conselho
Municipal da Juventude,
explicou que haverá uma
audiência pública no dia 10 de
agosto para debater o projeto
com jovens interessados na
composição do conselho. Por
esse motivo, pediu o
adiamento da votação da
proposta, que ainda tem como
autores Jeferson Campos e
Luizinho da Farmácia.O
segundo adiamento teve
iniciativa do presidente da
C a s a .
 Luizinho da Farmácia sugeriu
aos demais parlamentares um
prazo para estudar melhor o
projeto de lei que autoriza a
Prefeitura a leiloar lotes no
Taubaté Village.Digão sugeriu
uma emenda ao projeto,
de forma que o valor
arrecadado durante o leilão
seja aplicado na reforma do
P r o n t o - S o c o r r o .
 Chico Saad avaliou que não
é possível ser tão específico,
mas apenas destinar o valor à
saúde.No entanto,
Luizinho lembrou que tais
a p l i c a ç õ e s ,
para serem efetivas, só
poderiam ser feitas se incluídas
no orçamento para 2013.
A votação do projeto foi
adiada por tempo
indeterminado.

Taubaté: Câmara aprova
estacionamento gratuito para

idoso

Pinda:Biblioteca do
Bosque retoma suas

atividades com feira de
livros

A Biblioteca Municipal
Vereador Rômulo Campos
D’Arace retornou as suas
atividades na quarta-feira (1),
após ficar o mês de julho sem
atendimento ao público, para
organização do acervo. Neste
sábado (4) e domingo (5), será
realizada uma feira de livros
usados.Na feira de livros, os
moradores poderão fazer a
troca e compra de livros
usados. O objetivo da feira é
fazer com que as pessoas
comprem os livros e tenham
maior contato com leitura,
ampliando os conhecimentos.
A feira será na biblioteca, das

8 às 17 horas.Organização do
AcervoNo primeiro dia de
atendimento, após o recesso,
a biblioteca contou com a
presença da secretária de
Educação, Bárbara França
Macedo, e recebeu mais de
100 clientes, que responderam
um questionário referente à
organização da biblioteca.No
questionário, a maioria dos
clientes aprovou a nova
organização da biblioteca e,
segundo a coordenadora de
bibliotecas, Carmem Lídia
Pamplim, foram feitos vários
elogios. “A organização foi
árdua, mas realizada com

carinho. A equipe da biblioteca
agradece o reconhecimento
dos clientes”, finalizou.A
organização contou com a
colaboração de 10
funcionários da biblioteca.
Atualmente, a biblioteca conta
com um acervo de 36.098
livros, além de periódicos,
livros didáticos, obras em
braile e DVDs.A Biblioteca
Municipal Vereador Rômulo
Campos D´Arace funciona de
segunda a sexta-feira, das 8
às 17 horas. Mais
informações poderão ser
obtidas pelo telefone 3645-
1701.

O Senac, referência em
educação profissional,
renova sua identidade visual
e adota nova logomarca. A
mudança reforça o
compromisso da instituição
com a qualidade. Mesmo
buscando atender às
diferentes demandas do
mercado de trabalho de
acordo com a realidade das
regiões onde atua, o Senac
assegura a excelência de seus
serviços e produtos em todo
o território nacional.Durante
o processo de criação da
nova logomarca, pesquisas
realizadas com alunos e
empregados da instituição em

diferentes estados revelaram
que o Senac é reconhecido
como uma instituição que
pensa no ensino do futuro e
inova pela transformação do
Brasil.A partir daí, o conceito
de inovação permeou todo o
desenvolvimento da nova
identidade visual. “A
logomarca traz um avião de
papel estilizado formado pela
junção de triângulos que,
como uma seta, aponta em
direção ao novo,
ao futuro. A educação
profissional é o veículo dessa
transformação de vidas,
possibilitando a ascensão
pessoal e profissional dos

b r a s i l e i r o s ,
que acompanham a trajetória
de sucesso econômico e
social do país”, afirma Sidney
C u n h a ,
d i r e t o r -
geral do Senac Nacional
.Desenvolvida pelo escritório
de design Packaging Brands,
 a nova identidade visual
fortalecerá nacionalmente o
compromisso do Senac em
promover a inclusão social
por meio da educação
p r o f i s s i o n a l ,
alavancando o
desenvolvimento social e
econômico das regiões em
que atua.

Nova marca Senac é
lançada em todo o país


