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A Prefeitura Municipal de
Taubaté, por meio da
Secretaria de Esportes e
Lazer, iniciou nesta
semana as atividades de
ginástica para a
população. A iniciativa,
que atende públicos de
todas as idades conta com
o acompanhamento de
p r o f i s s i o n a i s
especializados para as
orientações.De acordo
com o secretário de
esportes, professor

Geraldo Faria, a cada ano
a demanda de alunos tem
a u m e n t a d o
significativamente. “Além
de aulas de ginástica,
também estão no
planejamento para 2012
competições esportivas,
eventos culturais e
festivos”, completou o
s e c r e t á r i o
.No dia 1º de fevereiro, a
Secretaria de Esportes
volta com as atividades de
escolinhas, treinamentos

e com o projeto Quadra
V i v a .
Lembrando que a
população pode contar
também com as
academias ao livre em
praças e parques
municipais, implantadas
pelo prefeito Roberto
P e i x o t o .
Mais informações na
Secretaria de Esportes da
Prefeitura de Taubaté
pelos telefones 3624-
8740 ou 3625-2593.

Secretaria de Esportes
inicia atividades para a

população em 2012

A pedido do prefeito
Roberto Peixoto, a
veterinária responsável
pelo Centro de Zoonoses
de Taubaté (CCZ),
Mylene Iemini, realizou
na última terça-feira (24)
uma visita técnica a AILA
- Aliança Internacional do
Animal - localizada na
cidade de São Paulo, para
conhecer o Projeto do
“Castramóvel” utilizado
pela instituição e avaliar
sua instalação em
Taubaté.A AILA é uma
instituição não-
governamental, fundada
em 1999 pela Sra. Ila
Franco, com o objetivo de
defesa dos Direitos dos
Animais, propondo ações
educativas junto às
c o m u n i d a d e s ,
especialmente as
carentes, em todo o
B r a s i l ,
 tendo sido pioneira na
implantação de uma
unidade veterinária
m ó v e l ,
 dentro de um ônibus,
realizando campanhas de
conscientização e

e s t e r i l i z a ç ã o
(castração).A Dra Mylene
foi recebida na AILA, pela
Sra. Marta Giraldes, vice
presidente da Instituição
e, além de conhecer de
perto o “Castramóvel”,
também visitou as
dependências do abrigo
mantido pela ONG, que
conta hoje com mais de
mil animais, entre cães e
gatos, possuindo uma
e s t r u t u r a
 totalmente diferenciada,
unindo um projeto
moderno com soluções
práticas e de baixo custo,
que oferecem uma
excelente qualidade de
vida aos animais que ali
vivem.Além de viabilizar
a elaboração do projeto
para o “castramóvel” em
Taubaté, a visita, de acordo
com a Dra Mylene,
ofereceu diversas idéias e
inovações que poderão
ser implantadas no CCZ
da cidade.O anuncio de
trazer o “Castramóvel”
para a cidade aconteceu
depois de uma reunião que
Peixoto realizou com um

grupo de protetoras de
animais de Taubaté, entre
e l a s ,
 Guida Teixeira, Sandra
Vieira e Patrícia Galvão,
onde foi exposto que um
das ações mais
importantes para
combater o problema de
animais abandonados nas
ruas da cidade é a
massificação das
castrações dos animais,
principalmente nos
bairros mais carentes
, onde a população não
tem condições financeiras
de arcar com os custos da
cirurgia e para isso o
“castramóvel” seria uma
solução já implantada em
algumas cidades do Brasil
.O prefeito entendeu que
a medida seria de extrema
i m p o r t â n c i a ,
não só para o bem estar
dos animais, como
também para a saúde
pública no município,
solicitando a Dra Mylene
que providenciasse o
andamento necessário
para a concretização do
“Castramóvel” na cidade.

Peixoto envia equipe técnica

para conhecer Projeto do

“Castramóvel” coordenado

por ONG em São Paulo

O Festival de Férias,
organizado pela Prefeitura de
Pindamonhangaba, atraiu
mais de mil crianças com as
famílias em dois fins de
semana no Bosque e nas
piscinas dos centros
esportivos. Após o
encerramento das atividades
no Bosque da Princesa, a
partir do próximo fim de
semana, o Festival de Férias
continua apenas nas piscinas
do Araretama, “Zito” e “João
do Pulo”.Acompanhadas por
monitores e professores, as
crianças que estiveram no
Bosque, participaram de
atividades interativas, cultural
e diversas brincadeiras que
proporcionaram horas de
descontração e diversão.
“Neste último domingo (22),
nós tivemos o espaço teen de
beleza infantil para fazer
maquiagem e pintar unhas.
Foi uma das atividades mais
cheias. Tivemos que distribuir
senhas, senão não daria
tempo de terminar tudo”,
contou Márcia Fialho,
gestora de atividades
recreativas da Secretaria de
Esportes e Lazer.Para
interagir mais com os
pequenos, os monitores
desenvolveram o “Jogo
Caçada”. Para descobrirem
as pistas, os participantes
precisavam cantar alguma
música, dançar ou recitar
algum poema.O
Departamento de Turismo
compareceu ao local para
auxiliar nas atividades. As

crianças puderam conhecer
mais sobre
Pindamonhangaba com a
apresentação da equipe do
departamento no CIIT -
Centro Itinerante de
Informações Turísiticas. “No
fim, os monitores fizeram
uma brincadeira de pergunta
e resposta. Demos prêmios
a quem respondia certo”,
disse Márcia.A tarde do
Bosque terminou com o
show do Palhaço Alegria,
que divertiu a criançada e a
família.Atividades nos
bairros Além do Bosque da
Princesa, o Festival de Férias
contou com atividades nos
bairros: Terra dos Ipês 2,
Araretama, Delta, Jardim
Regina, durante a semana,
pela manhã. As atividades
foram realizadas nas escolas
municipais, com grande
participação das crianças.
Foram realizadas ações
como oficinas de artes e
pipas, brinquedos infláveis,
jogos, gincanas, brincadeiras
diversas, concurso de dança,
entre outros, tudo com a
orientação de monitores e
professores da Secretaria de
Esportes da Prefeitura. Visita
ao SESC de São José dos
Campos Desde o dia 12 de
janeiro, ainda pelo Festival de
Férias, a Secretaria de
Esportes e Lazer abriu
inscrições para levar 46
crianças de 7 a 11 anos de
idade dos bairros do Ipê I,
Delta, Jardim Regina e
Araretama para conhecerem

o Sesc de São José dos
Campos. As visitas
encerraram no dia 20 de
janeiro. Durante o passeio, os
pequenos moradores de
P i n d a m o n h a n g a b a
participaram de brincadeiras
tradicionais, oficinas de artes,
sala de internet e atividades
na quadra e parque. Piscinas
abertas O Festival de Férias
não terminou neste domingo.
Ainda é possível aproveitar o
verão nas piscinas. Para isso,
é preciso apresentar RG ou
certidão de nascimento nos
locais em que as piscinas
estarão abertas. Os menores
de 7 anos precisam estar
acompanhados por um
responsável maior de 18
a n o s .
Os maiores de 18 anos
deverão apresentar um
documento para realizar a
i n s c r i ç ã o .
Todos os inscritos passarão
por uma inspeção de pele. É
obrigatório o uso de trajes
para banho (maiô, biquíni ou
sunga), os bebês deverão
estar com fralda específica
para piscina. As piscinas
abertas são dos Centros
Esportivos José Ely Miranda
, “Zito”; João Carlos de
Oliveira, “João do Pulo”; e
do Araretama, “Ritoca”, O
Festival de Férias é um evento
da Prefeitura de
Pindamonhangaba por meio
das secretarias de Esporte,
Saúde, Educação e os
Departamentos de Cultura e

Trânsito.

Crianças se divertem nas férias
com atividades no Bosque e

nas piscinas

Provas acontecem neste dia
29 e inscrições podem ser
feitas até hoje, quinta-feira
(26) no
www.vestibulares.brCom o
objetivo de contribuir para o
projeto de vida do brasileiro
por meio da educação
superior, a Anhanguera
realiza neste domingo (29),
às 9h30, seu processo
seletivo. A inscrição pode ser
feita pelo site
www.vestibulares.br até hoje,
dia 26, ou diretamente nas
unidades até sexta-feira (27).
A taxa é de R$ 25.No site,
os interessados encontram
um guia completo com a
relação dos cursos

oferecidos pelas Faculdades
Anhanguera de Jacareí, São
José dos Campos, Taubaté
(unidades 1 e 2), e
Universidade Anhanguera-
Uniderp – Centro de
Educação a Distância – polo
Pindamonhangaba, edital do
processo seletivo e
informações sobre bolsas de
estudo e financiamentos,
inclusive o Fies (confira
abaixo a relação de cursos
das unidades).Os
vestibulandos devem
comparecer à unidade com
30 minutos de antecedência,
munidos de cédula de
identidade original,
comprovantes de inscrição e

do pagamento da taxa, além
de caneta esferográfica com
tinta azul ou preta.Os
candidatos que não puderem
prestar a prova no domingo
podem optar pelas provas
agendadas, marcadas às
quartas, sextas ou sábados.
A prova do vestibular
também pode ser substituída
pelas notas do Exame
Nacional do Ensino Médio
( E n e m ) .
Neste caso, os pontos
obtidos na parte objetiva e na
redação do exame serão
c o n s i d e r a d o s ,
de acordo com os critérios
constantes no edital do
processo seletivo.

Anhanguera realiza seu
vestibular neste

domingo

A partir de fevereiro, os
consumidores pagarão
menos pelas chamadas
telefônicas de fixo para
móvel. O Conselho
Diretor da Agência
Nacional de
T e l e c o m u n i c a ç õ e s
(Anatel) definiu no dia 24,
que o valor das tarifas
dessas chamadas será
reduzido. Em média, a
redução será de 10%
sobre os valores pagos
pelos consumidores.
Apesar de ter sido
aprovada na noite de
ontem, a medida só será
válida a partir do mês que
vem.A decisão faz parte de

uma norma da Anatel,
aprovada em outubro de
2011, que define que os
usuários deverão ser
beneficiados com a
redução de tarifas, de
forma gradual, até 2014.
A ideia é fazer com que os
usuários possam obter
ganhos de até 45% no que
se refere ao pagamento
de tarifas
telefônicas.Pela decisão
da Anatel, aos poucos, os
usuários vão pagar cada
vez menos. No total, a
agência pretende
promover a redução em
três etapas. A última deve
ficar em 7%.Até o fim do

ano passado, os
consumidores pagavam,
em média, R$ 0,54 por
ligação de telefone fixo
para móvel. A ideia é que
a partir de fevereiro eles
passem a pagar R$ 0,48.
Depois, em 2013,
paguem R$ 0,44 e, em
2014, R$ 0,425.A norma
foi publicada em
novembro de 2011. Após
a publicação, as empresas
de telefonia tiveram 20
dias para a execução da
medida. Em caso de não
cumprimento, a Anatel
informou que tomará as
providências em relação a

essas empresas.

Consumidores pagarão
menos por chamadas de
telefone fixo para celular

O vereador de Taubaté,
Chico Saad (PMDB),
recebeu o prêmio
personalidade do ano no
11º Empresas e
Personalidades do Ano,
promovido pela Lupa
Agenciador de Negócios.
O evento foi realizado dia
21 de dezembro no
auditório da Santa Casa de
Misericórdia de
Pindamonhangaba .O
vereador ficou
emocionado com as
homenagens recebidas
por meio de declarações

do responsável pela TV
Cidade, Jefferson Mello,
e do vice-prefeito de
Guaratinguetá, Miguel
S a m p a i o .
”Fiquei muito
emocionado pela
homenagem oferecida
pela Lupa. É gratificante
receber o
reconhecimento de um
trabalho que desenvolvo
com tanto amor e
dedicação”, disse Chico
Saad.”Escolhemos Chico
Saad devido ao brilhante
trabalho realizado junto à

comunidade com garra e
determinação. Seu slogan
‘Chico Saad, amigo de
verdade’, tem sido
reconhecido pela
população, pois está
sempre pronto a escutar e
ajudar e, na maioria das
v e z e s ,
atende a população
p e s s o a l m e n t e .
Precisamos de pessoas
como ele para liderar
nossa nação”, afirmou a
diretora da Lupa,
Lucimara Di Paula
Manhães.

Chico Saad recebe
prêmio personalidade do

ano

O centro nevrálgico de
Taubaté precisa ser
repensado para adequar-
se à vida harmônica do
seu maior tesouro, que é
o cidadão. Foi com esta
justificativa que o
vereador Henrique Nunes
(PV) apresentou na
Câmara Municipal
projeto de lei para
instituir o Estatuto do
Pedestre, com o objetivo
de “disciplinar a
ocupação dos espaços
públicos, otimizar a
acessibilidade e garantir a
livre e segura circulação
dos pedestres”.O projeto
enumera direitos e
deveres do pedestre. De
acordo com o artigo 2º, o
pedestre tem direito à
paisagem livre da intrusão
visual, ao meio ambiente
saudável e ao
d e s e n v o l v i m e n t o
sustentável da cidade; ao
direito de ir e vir, de
circular livremente, a pé,
com carrinhos de bebê ou
em cadeiras de rodas, nas
travessias de vias,
calçadas e praças, sem
obstáculos, sendo-lhes
assegurada mobilidade,

acessibilidade, conforto e
segurança.Entre os
deveres do pedestre, o
projeto cita que ele deve
permanecer e andar nas
calçadas e somente
atravessar as vias nas
faixas destinadas aos
pedestres; respeitar a
sinalização, zelar por sua
conservação, utilizar as
faixas de segurança,
passarelas e passagens
subterrâneas; atravessar as
vias somente quando o
sinal estiver aberto;
caminhar pelo
acostamento ou, quando
não houver, bem na lateral
da pista nas vias sem
calçada, sempre de frente
para os veículos.O
descumprimento dos
deveres pode acarretar
sanções ao pedestre. Em
caso de reincidência, o
pedestre poderá sofrer
censura por conduta
considerada antissocial,
determinação de
participar de cursos de
aprendizagem do estatuto
do pedestre e multa de R$
25.O projeto enumera
ainda os direitos das
pessoas com deficiência

e obrigações das
concessionárias de
serviços públicos e a
obrigatoriedade do poder
público em construir e
reconstruir calçadas dos
logradouros que possuam
meio-fio em toda a
extensão das testadas dos
terrenos, edificados ou
não.Cidade antiga
Henrique Nunes lembra
que a cidade tem 367
anos. Logo no seu início,
poucas ruas compunham o
centro, entre elas, a
Duque de Caxias,
a Visconde do Rio
Branco, a XV de
Novembro e a Dr. Souza
Alves – que foram
projetadas para pedestres,
animais, carros de boi e
carroças. Hoje, com
quase 300 mil habitantes,
são utilizadas as mesmas
ruas do centro da
“antiguíssima vila de
T a u b a t é ” .
 “O mundo evoluiu, mas o
nosso centro não.
 O centro vive um
colapso, o cidadão divide
os espaços públicos com
o progresso”, observou o
vereador.

Projeto de Henrique
Nunes institui o Estatuto

do Pedestre

Desde 2009, existe uma lei
em Taubaté que proíbe o uso
de embalagens plásticas à
base de polietileno,
propileno, polipropileno ou
matérias-primas equivalentes
nos estabelecimentos
comerciais e industriais do
município.As embalagens
plásticas poderiam ser
substituídas por embalagens
de plástico oxibiodegradável
ou sacolas reutilizáveis, de
acordo com a Lei nº 4.283/
2 0 0 9 ,
 de autoria da vereadora
Maria Teresa Paolicchi
(PSC).Foi estipulado o prazo

de um ano para a substituição
das embalagens.
No entanto, em 2011 a
vereadora enviou
requerimento à Prefeitura,
cobrando a fiscalização da lei,
visto que alguns
estabelecimentos não
cumpriam a norma.Pela lei,
comércio e indústria têm
obrigação de fixar uma placa
com os dizeres:
“Sacolas plásticas
convencionais levam mais de
100 anos para se decompor
no meio ambiente. Traga de
casa a sua sacola ou use
sacos oxibiodegradáveis ou

reutilizáveis”.Segundo Maria
T e r e s a ,
 o objetivo de sua lei é
conscientizar a população
sobre os problemas causados
pelas sacolas plásticas
descartadas no meio
ambiente e implantar o uso de
sacos de material ecológico
ou sacolas reutilizáveis.Maria
Teresa considerou que a lei
ganhou força com o acordo
entre o Governo do Estado
e a Apas (Associação Paulista
de Supermercados),
com objetivo de retirar as
sacolinhas plásticas de
circulação.

Lei da vereadora Maria Teresa

tornou Taubaté pioneira na

proibição de sacolas

O Senac Taubaté está com
as inscrições abertas para
o curso de Suporte e
Administração de Redes.
O curso vai ensinar os
participantes a montar e a
fazer a manutenção de
mic rocomputadores ,
instalar e configurar
redes, desenvolver
sistemas e web sites. Ao

final, o participante estará
capacitado para atuar em
diversos setores da área
de tecnologia da
i n f o r m a ç ã o . O s
interessados em obter
mais informações sobre
os cursos e efetuar a
inscrição podem entrar
em contato com o Senac
Taubaté pelo telefone

(12) 2125-
6099Serviço:Suporte e
Administração de Redes
Data: 30/1 a 22/6,
segundas as sextas-feiras
Horário: 9 às 12 horas
Senac Taubaté: Rua
Nelson Freire Campello,
202 – Jardim Eulália.
Telefone (12) 2125-
6099.

Curso de Suporte e
Administração de Redes

no Senac Taubaté
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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.


