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Presente no estádio
Joaquim de Moraes Filho
(Joaquinzão), na tarde da
última quarta-feira, dia 11,
o prefeito Roberto
Peixoto, considerado pé-
quente pelos torcedores
do alvi-azul, acompanhou
a vitória do Taubaté de
virada sobre o Vasco da
Gama do Rio de Janeiro,
pelo placar de 2 a 1.Muito
emocionado o prefeito
Peixoto, através da
imprensa parabenizou os
jogadores, a torcida e a
comissão técnica, pelo
resultado que levou o
Esporte Clube Taubaté
para a próxima fase da
edição da Copa São de
Futebol Júnior, evento de

nível nacional organizado
pela Federação Paulista
de Futebol
(FPF).Segundo o prefeito
de Taubaté, o
comparecimento maciço
do público nos jogos
mostra o envolvimento
dos munícipes
taubateanos com esta
c o m p e t i ç ã o
que busca revelar novos
talentos para o futebol
brasileiro e
mundial.”Estamos muito
felizes, pois nossa torcida
dá exemplo positivo de
como recepcionar as
delegações visitantes
mantendo sempre o
respeito com os
adversários do burrinho da

central”, aborda
Peixoto.Segundo o
secretário de Esportes,
Lazer e Recreação,
professor Geraldo Faria,
essa ação de toda cidade
com o esporte
amador especialmente
com a Copa
São Paulo de
Futebol Júnior, tem
apresentado imagem
positiva do município
pelos principais e
verdadeiros meios de
c o m u n i c a ç ã o . A
organização do evento
através da Prefeitura de
Taubaté recebeu elogios
de todos os clubes
concentrados nesta

primeira fase na cidade.

Prefeito de Taubaté
Roberto Peixoto

parabeniza jogadores
torcida e comissão

técnica pela
classificação do Taubaté

na Copa São Paulo

Mesmo sem repasse da
subvenção em 2011,
Mocidade Alegre
desfilou com garra e
beleza no asfalto da
Avenida Presidente
Vargas, em
Guaratinguetá
Em Guaratinquetá, a
responsabilidade pela
organização dos desfiles
de carnaval está sob a
responsabilidade da
OESG (Organização das
Escolas de Samba de
Guaratinguetá)  que
elabora o cronograma,
sorteio, contratação de
jurados, com apoio da
Secretaria de Turismo da

cidade. José Severino
dos Santos, presidente
da OESG
O presidente da OESG,
José Severino dos
Santos, está à frente da
liga há quatro anos.
Segundo ele, as escolas
de samba reivindicam
melhoras da verba para o
carnaval. Santos diz que
a OESG trabalha junto às
escolas de samba com
um projeto para a Lei
Ruanet, para que possa
impulsionar de vez o
carnaval de rua de
Guaratinguetá. Quanto
ao problema enfrentado
pela Mocidade Alegre,

escola do bairro
Pedregulho, a OESG
acredita que a escola já
foi penalizada e sua
presença é fundamental
nos desfiles de rua. “A
situação da Mocidade
Alegre se arrasta há
dois anos. Isso
entristece a gente
porque é uma coirmã,
que já fez o carnaval do
ano passado sem
verba...Esperamos que
a Mocidade receba em
breve  essa verba, até
mesmo a retroativa, e
estar novamente com
toda força no
carnaval.”

Carnaval 2012: OESG
afirma que Mocidade

Alegre faz falta no
carnaval de Guara

A Empresa Viva
Transporte Coletivo Ltda,
concessionária do
transporte coletivo em
P i n d a m o n h a n g a b a
comunica aos seus
usuários que conforme
determina o Decreto nº
4795 de 11/01/2012, fará
o reajuste da tarifa para R$
2,75, de acordo com a
variação IPC FIPE
Dezembro de 2010 a
Dezembro de 2011, a

partir do dia 16/01/
2012.Segundo palavras
do Gerente da empresa Sr.
João Machado, o reajuste
representa a
inflação do período, e não
se trata de
desequilíbrio financeiro
do contrato. Ainda
segundo o Gerente da
Viva, a tarifa
em Pinda, mesmo com o
reajuste, ainda é a menor
da região, ficando abaixo

de cidades como
Guaratinguetá, Taubaté e
São José dos Campos,
entre outras.O mesmo
finalizou dizendo, “que
temos em Pinda um
transporte 100% com
acessibilidade, e a
empresa é a única do Vale
do Paraíba com ISO 9001
e 14001, o que atesta a
ótima qualidade dos
serviços e a preocupação
com o Meio Ambiente”.

Empresa Viva Pinda comunica

reajuste de tarifa de ônibus

Como fazer para as pessoas
sentirem vontade de praticar
esportes e permanecerem
praticando? Essa foi uma das
indagações que contribuíram
como ponto de partida para
a utilização do conceito
“Esporte Para Todos”, que
norteia a edição 2012 do
projeto Sesc Verão. Sob
essa ótica, desde o dia 7 de
janeiro (sábado) e até o dia
26 de fevereiro, as unidades
do Sesc distribuídas pelo
Estado vão colocar seus
equipamentos e uma
programação à disposição
do público. São diversas
atividades, tais como grandes
instalações lúdicas e
interativas, circuitos de
esporte e lazer, bate-papos
e encontros com atletas
brasileiros consagrados,
demonstrações de diversas
modalidades esportivas, além
de exposições, espetáculos,
aulas abertas e horários de
recreação livre.E, para a
programação do Sesc
Taubaté, o Sesc Verão trará
diversas atividades, com
destaque para uma
apresentação de skate numa
rampa em U, além de oficinas
de tênis e

voleibol.ConceitoO conceito
de “Esporte para Todos” foi
idealizado pela primeira vez
pelo Conselho da Europa em
1966, com a intenção de
massificar o esporte, visando
a promovê-lo numa
perspectiva de educação
permanente e de
desenvolvimento cultural.
Vale frisar que nesse
momento o esporte
constituía-se como um
fecundo e relevante
fenômeno cultural, de
tendência internacional, no
campo do
c o n h e c i m e n t o . D e s s a
maneira, a iniciativa do Sesc
valoriza também a
importância do esporte
como meio de convívio social
entre as pessoas, já que o
foco principal não é a
c o m p e t i ç ã o ,
mas sim o estímulo para o
encontro em torno de uma
prática física esportiva
prazerosa. Como resultado,
o projeto – que espera reunir
mais de dois milhões de
pessoas em torno da prática
esportiva – pretende que o
público envolva-se, sinta-se
incluído e permaneça
praticando esportes,

tornando-o um hábito
cotidiano.”As atividades
propostas neste ano vão
incentivar a prática de
esportes independentemente
da idade, deficiência ou nível
de habilidade. Assim, em
alguns momentos, as
adequações de regra, de
número de jogadores, entre
outros, são bem vindos, em
prol do prazer de jogar”,
explica a gerente de
Desenvolvimento Físico-
Esportivo do Sesc, Maria
Luiza Souza
Dias.PROGRAMAÇÃO
•Apresentação e Vivência de
Mergulho. Com atletas da
equipe Canoa
Brasil. De 13 a 15/1, 12h.
•Apresentação e vivência de
C a n o a g e m .
Presença do medalhista
Fábio Paiva. De 27 a 29/1,
1 2 h . • E s p o r t e s
 Raquetes, Rebatidas & Cia.
Para 6 a 11 anos. 16h. ;
Acima de 13 anos. 18h.
Quimball. Terças.Tênis.
Quartas. Tamboréu. Quintas
Voleibol. Sextas. •Encontro
de Handebol. Dia 14/1, 15h
•Encontro de Badminton.
Dia 21/1, 15h. •Encontro de
Placktball. Dia 28/1, 15h.

Sesc Verão 2012: Projeto propõe
esporte para todos
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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.

Culinária

Pirão de peixe

Ingredientes:
500 gramas de filé de peixe
3 colheres de sopa de óleo
1 cebola média ralada
3 dentes de alho amassados
1 pimentão vermelho picado
1 tomate sem pele e sem sementes picado
1 xícara de chá de salsa e cebolinha picadas
1 litro de água
1 xícara de chá de farinha de mandioca
Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparar:
Frite a cebola e o alho no óleo, acrescente o tomate, o pimentão, a pimenta do reino, o sal, o
peixe e a água. Depois de cozido, passar o cozimento numa peneira. Voltar ao fogo o caldo e
deixar ferver. Depois aos poucos coloque a farinha, sem parar de mexer para não embolar,
não deixar engrossar demais. Desligue o fogo. Adicionar a salsa e a cebolinha. Servir
quente.
Dica: Caipirinha é uma boa dica para beber saboreando o pirão de peixe.

Curiosidades

Crendices

Agosto é mês de desgosto.
Assobiar à noite chama cobra.
A pessoa que é pulada não cresce mais.
Apontar estrela com o dedo faz nascer verruga.
Comer manga com leite faz mal.
Colocar bolsa no chão faz o dinheiro acabar.
Cortar cabelo na Sexta-feira Santa não cresce mais.
Cruzar com gato preto na rua dá azar.
Chinelo ou sapato com a sola pra cima, o pai ou a mãe morrem.
Jogar sabão para Santa Clara faz parar de chover.
Jogar sal no fogo espanta o azar.
O número 7 é o número da mentira.
Passar debaixo de escada dá má sorte.
Quebrar um espelho dá sete anos de azar.
Quem passa debaixo do arco-íris vira mula-sem-cabeça.
Quem come banana à noite, passa mal.
Quem canta na quaresma vira mula-de-padre.
Quem comer muito à noite terá pesadelos.
Sol e chuva, casamento de viúva.
Sexta-feira 13 é dia de azar.
Vassoura atrás da porta espanta visitas.

A maioria dos animais enxerga em branco e preto. A visão de cores ocorre
esporadicamente. A única maneira de saber se um animal percebe as cores é através de
experimentos. Ao se estudar a visão das cores pelos animais, surgem duas questões: se os
animais são sensíveis aos diferentes comprimentos de ondas (cores) e se são capazes de
distingui-las. Nos mamíferos, apenas os humanos e os macacos podem discriminar cores. O
que nos leva a concluir que o pano agitado pelo toureiro poderia ser de qualquer outra cor.

Humor

O Manoel leva o carro numa oficina:
- Qual é o problema? Pergunta o mecânico.
- Queria colocar uma buzina bem forte, mas bem forte mesmo!
- Tudo bem, podemos colocar uma buzina de caminhão!
- Não dá pra ser mais forte ainda?
- Mas por que você quer uma buzina tão forte?
- É que os freios estão falhando...

Um francês, um inglês e um brasileiro estão no Louvre, diante de um quadro de Adão e Eva
no Paraíso.
Diz o francês:
- Olhem como os dois são bonitos! Ela alta e magra, ele másculo e bem cuidado. Devem ser
franceses!
 E o inglês:
- Que nada! Veja os olhos deles, frios, reservados, só podem ser ingleses!
E o brasileiro:
- Discordo totalmente! Olhem bem, não têm roupa, não tem casa, só têm uma maçã pra
comer e ainda pensam que estão no Paraíso. Só podem ser brasileiros!

Dois portugueses assaltaram um carro forte e cada um levou um malote fechado. Meses
depois eles se encontraram:
- Oh! Manoel tinha muito dinheiro no seu malote?
- Que nada! 800 reais e alguns cheques pré-datados! E o seu?
- Nem te conto! Tava assim de Notas Promissórias, acabei de pagar a última ontem!

O cara estava no cinema, assistindo um filme com o cachorro do lado. E, acredite, o
cachorro não parava de rir.
Um homem que estava na fileira de trás comentou:
- Ô, cara! Você viu isso? O seu cachorro não para de rir do filme!
E o dono do cachorro:
- Pois é, também estranhei. Ele odiou o livro...

Mensagens

Numa escola pública, estava ocorrendo uma situação inusitada: meninas que usavam batom,
todos os dias, beijavam o espelho para remover o excesso de batom. O diretor andava
bastante aborrecido, porque o zelador tinha um trabalho enorme para limpar o espelho ao
final do dia. Mas, como sempre, na tarde seguinte, lá estavam as mesmas marcas de
batom... Um dia, o diretor juntou o bando de meninas no banheiro e explicou pacientemente
que era muito complicado limpar o espelho com todas aquelas marcas que elas faziam. Fez
uma palestra de uma hora. No dia seguinte as marcas de batom no banheiro reapareceram.
No outro dia, o diretor junto o bando de meninas e o zelador no banheiro, e pediu ao zelador
para demonstrar a dificuldade do trabalho. O zelador imediatamente pegou um pano, molhou
no vaso sanitário e passou no espelho. Depois disso, nunca mais apareceram marcas no
espelho. Moral da história: Comunicar é sempre um desafio! Às vezes, precisamos usar
métodos diferentes para alcançar resultados. Por quê? Porque a bondade que nunca
repreende não é bondade. Porque a paciência que nunca esgota não é paciência, é
subserviência. Porque a serenidade que nunca se desmancha não é serenidade, é
indiferença. Porque a tolerância que nunca replica não é tolerância, é imbecilidade. O
conhecimento a gente adquire com os mestres e os livros. A sabedoria com a vida e com os
humildes.

Miscelânea

Artistas passam pelos
festivais de verão de
Caraguatatuba e São
Sebastião na quinta e na
sexta-feira.Caraguatatuba
e São Sebastião recebem
nesta semana dois
grandes nomes marcados
pela construção de uma
carreira sólida no
mainstream jovem do
Brasil.Na quinta-feira,
São Sebastião recebe a
banda Chimarruts. Com
músicas próprias que
falam de amor e paz, a
banda emplacou hits
como “Chapéu de Palha”
e “Iemanjá” nas rádios do
Rio Grande do Sul, terra
natal da banda.Em 2002, a
Chimarruts gravouoseu
primeiro CD homônimo
com 14 faixas, todas
compostas pela banda. A
boa aceitação do público
como primeiro álbum
independente fez com
que, em junho de 2002, a
Chimarruts assinasse
contrato com uma
gravadora.Em junho de
2007 - em Curitiba a
banda gravou o CD e DVD

“Ao Vivo” – o primeiro da
carreira do grupo –
lançado nacionalmente
pela gravadora EMI. O
show foi na casa de
espetáculos Curitiba
Master Hall, que estava
lotada de fãs, que
conferiram e aplaudiram
todos os sucessos da
banda.Como resultado do
esforço do grupo, em
2009, após se manter
quatro meses em
primeiro lugar nas paradas
de São Paulo, com a
música “Versos Simples”,
a Chimarruts foi
convidada a participar do
programa Domingão do
Faustão, que desencadeou
uma ascensão
p r a t i c a m e n t e
imediata.Programação
Os shows dos festivais de
verão em Caraguá vão
até o fim deste mês. Já
em São Sebastião, há
shows programados
para até o dia 12 de
fevereiro.Caraguá. Na
cidade vizinha, quem se
apresenta no dia seguinte
pelo festival Caraguá 40

Graus é o rapper Marcelo
D2.O ex-integrante do
extinto (e sagaz) Planet
Hemp, segue carreira
solo desde 2003, quando
lançou “À procura da
batida perfeita”, que
popularizou a fórmula que
misturava rap e
samba.Com este disco,
ele conquistou espaço
com canções que hoje são
obrigatórias no
repertório de seus shows,
como “A Maldição Do
Samba”, “Vai Vendo”,
“Qual é” e também a faixa
“Loadeando”.Com os
discos seguintes, “Meu
Samba é Assim” (2006),
“A Arte Do Barulho”
(2008) e
“Marcelo D2 Canta
Bezerra da Silva” (2010),
ele se sagrou como um
dos artistas mais
influentes com o público
jovem, um dos mais
rentáveis para o showbizz
- já que diversas marcas
querem ser associadas ao
cantor - e um dos mais
criticados por rappers do
morro.

Marcelo D2 e Chimarruts se apresentam
no Litoral

Famílias com renda mensal de
até R$ 1,6 mil, moradoras de
favelas, mananciais, áreas de
risco e rurais terão
prioridadeO governador
Geraldo Alckmin e a
presidenta Dilma Rousseff
assinaram, nesta quinta-feira,
12, no Palácio dos
Bandeirantes, o termo de
cooperação para viabilizar a
construção de 100 mil
moradias populares no
Estado de São Paulo, por
meio da Agência Casa
Paulista do Governo do
Estado e do Programa Minha
Casa, Minha Vida do
Governo Federal.”Não é
todo dia que a gente assina
um convênio de R$ 8 bilhões.
Mais importante do que isso
é para onde esse recurso se
destina: casas e apartamentos
para quem ganha até R$
1.600. Ou seja, quem ganha
um salário mínimo vai poder
realizar o sonho da casa
própria. Prioridade para as
famílias em área de risco, área
de favela, cortiço, áreas de
mananciais, mas
especialmente para as famílias
de menor renda”, afirmou o
governadorPara a
construção das unidades
serão investidos R$ 8,04
bilhões, sendo R$ 1,9 bilhão
do Governo do Estado e R$
6,145 bilhões do Governo
Federal. Os recursos
estaduais serão repassados
por meio da Casa Paulista,
lançada pela Secretaria de
Estado da Habitação de São
Paulo em setembro do ano
passado. A estimativa é gerar
340 mil empregos, entre
diretos e indiretos.
Inicialmente, a parceria previa
a construção de 97 mil
unidades, no entanto, durante
o discurso, a presidenta

Dilma Rousseff anunciou a
construção de mais três mil
unidades, arredondando
para 100 mil o número de
moradias viabilizadas por
meio do termo de
cooperação.Os recursos do
Governo do Estado serão
aplicados na oferta de até R$
20 mil por unidade, a fundo
perdido, a título de
complementação do
financiamento das moradias
erguidas em São Paulo em
parceria com a União. A
contrapartida elevará o teto
da unidade habitacional
financiada no território
paulista - de R$ 65 mil (custo
máximo nacional da unidade
no programa federal) para
R$ 85 mil.O novo teto de R$
85 mil para custo máximo da
unidade habitacional paulista
enquadra-se também na faixa
de moradias que passaram a
pagar apenas 1% de alíquota
de RET (Regime Especial de
Tributação), de acordo com
a Medida Provisória nº 552
publicada pelo Governo
Federal em dezembro do
ano passado. Com a medida,
empresários e investidores da
construção civil serão
estimulados a adquirir
terrenos, elaborar projetos e
construir empreendimentos
de interesse popular em São
Paulo.A parceria atenderá,
p r i o r i t a r i a m e n t e ,
 as quatro regiões
metropolitanas do Estado:
São Paulo (39 cidades);
Baixada Santista (9 cidades);
Campinas (19 cidades); e
Vale do Paraíba e Litoral
Norte (39 cidades), que,
juntas, respondem por cerca
de 70% do déficit
habitacional paulista.De
acordo com a parceria, das
97 mil unidades que serão

construídas até 2015, 83 mil
serão financiadas com
recursos do FAR (Fundo de
Arrendamento Residencial).
Outras 10 mil serão
edificadas em parcerias com
entidades e associações e 4
mil serão viabilizadas em
áreas rurais - única exceção
à exigência do critério de
cidades com população
mínima. Neste caso, o
Governo do Estado
repassará R$ 10 mil de
complementação e o
Governo Federal R$ 25 mil.
Os Governos Estadual e
Federal estudarão a melhor
maneira de viabilizar as três
mil novas moradias
anunciadas durante o
evento.As famílias
contempladas, com renda
mensal de até R$ 1,6 mil,
pagarão pelo imóvel 120
prestações mensais, limitadas
a 10% do rendimento. O
valor mínimo da prestação
será de R$ 50 e máximo de
R$ 160. As contribuições
serão destinadas ao
ressarcimento do FAR.As
novas unidades deverão
respeitar e
incorporar as melhorias
estabelecidas como
parâmetro de qualidade da
Secretaria de Estado da
Habitação. A área mínima
será de 43 m²; pé direito mais
alto (2,60 metros) para
melhorar a ventilação e
iluminação naturais;
acessibilidade para
movimentação de
cadeirantes na cozinha e
banheiro; laje e esquadrias de
alumínio e itens de
sustentabilidade, como
lâmpadas fluorescentes,
descarga seletiva nos
banheiros e sensores de
presença nas áreas externas.

SP e União firmam
parceria para 100 mil

casas populares

Um dos hábitos mais
comuns do verão é o
consumo de alimentos e
bebidas de barracas e
vendedores ambulantes
nas praias e piscinas.
Pensando nisso, o Senac
Taubaté preparou diversas
dicas para prevenir
doenças e evitar a
intoxicação alimentar.Os
a l i m e n t o s
comercializados nestes
locais podem sofrer
alterações biológicas
com mais facilidade, já
que o controle dos
agentes sanitários não é
constante. “Muitos
ambulantes não realizam
práticas de higiene como
lavar as mãos ou manter a
temperatura correta nos
alimentos, aumentando a
possibilidade de
contaminação por micro-
organismos”, alerta a
coordenadora da área de
Nutrição do Senac
Taubaté, Ana Cláudia
Luengo. Abaixo, seguem
alguns cuidados
importantes:• Cuidado na
hora de pegar o alimento.
Utilize sempre um

guardanapo e quando
possível desinfetar as
mãos com o álcool 70%.•
Antes de comprar o
alimento, observe a
higiene do vendedor
como a limpeza das mãos
e do uniforme.• Observar
se o alimento está
exposto a moscas e
insetos.• Dê preferência
aos alimentos que estejam
muito quentes ou muito
frios, já que as
t e m p e r a t u r a s
intermediárias favorecem
a proliferação de micro-
organismos.• Prefira
alimentos secos como
pães e farinhas ao invés de
queijos e cremes que são
mais facilmente
contaminados.Outra dica
que importante para
deixar o verão mais
saudável é tentar escolher
sempre alimentos frescos
e que tenham que ser
preparados na hora, e
consequentemente, não
precisarão ficar
expostos.Sobre o Senac
São PauloInstituição
e d u c a c i o n a l
comprometida com a

inclusão social, o Senac
São Paulo organiza uma
programação de cursos
livres, técnicos, de
graduação e pós-
graduação em diversas
áreas do conhecimento.
São 53 unidades
educacionais em todo o
Estado de São Paulo, além
de três campi do Centro
Universitário Senac, dois
hotéis-escola Grande
Hotel São Pedro e Grande
Hotel Campos do Jordão
e mais a Editora Senac
São Paulo. A diversidade
dessa atuação possibilita
a oferta de atendimento
corporativo e de cursos a
distância.Sob a gestão da
Federação do Comércio
de Bens, Serviços e
Turismo do Estado de São
Paulo (Fecomercio), o
Senac São Paulo reúne a
força de 1,8 milhão de
empresas e promove a
difusão de conhecimento
e empreendedorismo há
65 anos.Serviço: Senac
Taubaté: Rua Nelson
Freire Campello, 202 –
Jardim Eulália. Telefone

(12) 2125-6099.

Senac Taubaté dá dicas
para uma alimentação
livre de contaminação
nas praias e piscinas

A Prefeitura de

Pindamonhangaba, por meio

da Secretaria de Obras e

Departamento de Serviços

Municipais, está divulgando a

programação do cata-treco.

Este serviço existe desde

2005, o programa está com

sete anos. Para que possa

atender toda a cidade os

trabalhos são divididos em 24

regiões e com isso, é possível

passar duas vezes, no ano, nos

bairros da cidade.São

recolhidos materiais de

construção e outros podem

ser colocados nas portas das

casas para serem retirados. 

É realizado de segunda a

quinta feira, visitando os

bairros programados. É

necessário deixar os materiais

em locais visíveis, evitando

coloca-los próximos de

muros. Para divulgar o

serviço nos bairros a

Prefeitura divulga nos bairros,

por meio de

panfletos.Atualmente cerca

de 130 veículos, entre carros,

caminhões e carroças entram

nos depósitos de resíduos

sólidos todos os dias, locais

para onde são encaminhados

os materiais recolhidos pelo

serviço de cata-treco.É

importante ressaltar que o

cata-treco não recolhe lixos.

As pessoas que possuem

materiais a serem

descartados podem levá-los a

um dos depósitos de resíduos

sólidos, localizados nos

seguintes locais: Parque das

Palmeiras, Crispim, Anel

Viário, Araretama e Moreira

César. ”Quando o prefeito

João Ribeiro tomou posse,

tínhamos 67 pontos de lixo.

Viemos combatendo isso e

hoje temos três ou quatro

pontos. O restante são

depósitos de resíduos sólidos

e estamos trabalhando para

diminuir estes pontos”, afirma

o diretor de Serviços

Municipais, Sérgio

Guimarães.Programação

cata-treco   9 a 12 de janeiro

- Cidade Jardim, Jardim

Princesa e Lago Azul 16 a 19

de janeiro - Lessa, Vila Rica

e Jardim Resende 23 a 26 de

janeiro - Quadra Coberta,

Campos Maia e Chácara

Galega 30 de janeiro a 2 de

fevereiro - Maria Aurea,

Parque das Nações,Socorro,

Ariene e Nehemia 6 a 9 de

fevereiro - Abílio Flores e Alto

Cardoso13 a 16 de fevereiro

- Jardim Imperial, Ouro Verde,

Jardim Cristina27 a 1 de

março - Bela Vista, Vila

Verde 5 a 8 de março - Jd.

Roseli, Jd. Angelina, Nossa

Senhora das Graças Jd.

Esperança, Fabrilar 12 a 15

de março - Vila Bourghese e

São Benedito  19 a 22 de

março - Vila Prado e São

Sebastião 26 a 29 de março –

Parque Ipê, São Judas e Santa

Luzia 9 a 12 de abril – Aurora,

Campo Belo e Mombaça II 16

a 20 de abril – Mariana e

Mombaça I 24 a 26 de abril –

Crispim e Maria Emília 7 a 10

de maio – Andrade,

Carangola e Vila Cuia 14 a 17

de maio – Santana, Vila

Militar e Alto Tabaú 21 a 24

de maio – Centro (entre

Alfredo Valentim e Caixa

D´Água) 28 a 31 de maio –

Bosque, Beira Rio e

Boa Vista 11 a 14 de junho –

Cidade Nova 18 a 21 de junho

– Jd. Eloyna, Triângulo, Delta,

Beta, Vitória Park e

Campininha 25 a 28 de junho

– Morumbi,

Palmeiras, Água Preta e Vila

São Paulo 2 a 5 de julho –

Castolira, Yassuda e Vila

Suíça 9 a 12 de julho – Santa

Cecília, Maricá e Chácara

Reunidas

Prefeitura de Pinda divulga as datas
do cata-treco


