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O Sesc Taubaté exibe até o
dia 12 agosto a exposição
Manifestações da Fé – Arte
Popular no Acervo Sesc de
Arte Brasileira, que exibe
cerca de 60 obras que
destacam a aproximação da
expressão artística popular
com o sagrado, destacado pelo
catolicismo popular,
especialmente pelas figuras
dos anjos e santos.Com
curadoria de Ricardo
Amadasi, o conjunto de obras
apresenta trabalhos de
artistas surgidos do povo, que

evocam e plasmam seus
santos e cenas. religiosas,
reveladas através da
singularidade das mais
diferentes representações.
Grande parte das peças
expostas é de madeira
(esculturas entalhadas), mas
há também algumas em
pintura, xilogravura e técnica
mista.Entre os destaques, esta
a escultura de madeira de
Manoel Labareda, intitulada
“Sagrada Família”, de 1975.
As obras foram constituídas
informalmente a partir de

doações de artistas, assim
como de aquisições feitas,
principalmente, no
Nordeste.ServiçoManifestações
da Fé – Arte Popular no
Acervo Sesc de Arte
BrasileiraAté dia 12 de agosto,
de terça a sexta das 8h às 21h;
sábados e domingos,
 das 9h15 às
17h30.Grátis.Sesc Taubaté.
Avenida Milton de Alvarenga
P e i x o t o ,
1264, Esplanada Santa
Terezinha. Informações 3634-
4000.

Últimas semanas da
Exposição

“Manifestações da Fé”

Em meio ao agito
tremembeense para o início
da Festa do Senhor Bom
Jesus de Tremembé, uma
equipe da Defesa Civil da
cidade, preocupada com a
segurança da população
durante o evento, realizou
uma inspeção em todo o
parque de diversões da Festa
– uma das principais atrações
para crianças e jovens.    De
acordo com os servidores da
Defesa Civil, a inspeção
realizada na manhã de sexta-
feira , 27 de julho, teve o
objetivo de verificar as
condições de segurança dos
brinquedos oferecidos pelo
parque de diversões,
especialmente as atrações
mais radicais, como a
montanha russa, o Kamikaze,

o Crazy Dance e o
Twister.Durante a inspeção
foram verificados todos os
dispositivos das travas de
segurança e as condições
estruturais dos brinquedos.
“Fizemos uma avaliação no
parque inteiro. Os
resultados que tivemos
foram excelentes; a cada
ano que passa o parque
melhora. Este ano,
avaliamos inclusive um
brinquedo que tem apenas
três meses de uso.
Trabalhamos com a
fiscalização para preservar
vidas e evitar acidentes”,
afirma o presidente da
Comissão de Defesa Civil
de Tremembé, Laércio
Antonio Sansone. Ainda
de acordo com Sansone, o

parque está seguro para a
população. “Verificamos
também, a existência de laudos
da montagem elétrica de todas
as instalações e solicitamos,
i n c l u s i v e ,
cópias dos mesmos,” completa
o presidente da Defesa Civil.
 Rosivaldo Carlos do Amaral,
responsável pela manutenção
dos brinquedos, acompanhou
a vistoria e explicou o
funcionamento de cada um
deles.  
 O parque de diversões que faz
parte da Festa do Senhor Bom
Jesus de Tremembé,
em 2012,
possui mais de 15 atrações que
prometem divertir os pequenos
e também os adultos.
 As festividades ocorrem de 27
de julho a 12 de agosto.

Tremembé:
Defesa Civil inspeciona
parque de diversões da

Festa do
Senhor Bom Jesus

Durante 3 fins de semanas o
público poderá conhecer um
pouco mais sobre a cultura,
costumes e sabores da terra
do sol nascente Músicas,
danças, comidas típicas,
artesanatos e preservação da
cultura japonesa são os panos
de fundo para mais uma
edição da 44ª Festa da
Cerejeira em Flor. O evento
que acontece entre os dias 21,
22, 28, 29/07, 04 e 05 de
agosto no Parque da Cerejeira
– Sakura Home, leva ao
público a um cenário de um
bosque repleto de árvores-
símbolo do Japão, que ganha
barracas com delícias como
sushi, sashimi, bento, tempurá,
yakissoba, truta na chapa e
udon, além de doces e
artesanatos regionais,
embalados por muita dança e
músicas típicas.A Festa da
Cerejeira em Flor relembra o
“hanami”, a festividade
realizada no Japão em
comemoração a florada das
cerejeiras que marcam para
seu povo o ciclo de
“renovação”, como a volta as
aulas e a busca do primeiro
emprego pelos jovens
nipônicos. Ao mesmo tempo

em que se homenageia essa
flor que dura apenas 3 dias e,
que reúne lendas e misticismo
como a lenda da princesa
Kono-hana-sakuya-hime que
caiu do céu sob uma cerejeira,
no Monte Fuji.Em Campos do
Jordão a Festa da Cerejeira
além de reforçar a cultura
japonesa aos seus
descendentes no Brasil e
apresentá-la a jordanenses e
turistas, possui os seus lados
sociais, de arrecadar fundos
para a Casa de Repouso
Sakura Home, que atende
japoneses e descendentes que
precisam de cuidados médicos
específicos e
prolongados.Cerejeiras e
Campos do Jordão: As
primeiras mudas de cerejeira
chegaram à cidade em 1936,
com a criação do Sanatório
Dojinkai, mas foi em 1937, que
colonos japoneses moradores
do Lajeado começaram a
cultivar três tipos de cerejeira,
que se adaptaram ao solo da
Mantiqueira. Em 1967, o
Palácio Boa Vista ganhou um
jardim com 500 mudas de
cerejeiras do tipo Some
Yoshino, vindas diretas do
Japão. E com as proximidades

de sua florada, japoneses e
descendentes de várias
regiões do estado vinham a
Campos do Jordão para
conferir o espetáculo da
natureza, já que a cidade é a
única que essas plantas
florescem efetivamente. Com
o crescente número de
visitantes, surgiu o interesse de
promover um evento que
ressaltasse a beleza e a
importância da planta para os
japoneses e, em 05 de outubro
de 1965, o então prefeito em
exercício, Arakaki Masakazu,
sancionou a Lei da Câmara
Municipal instituído a Festa da
Cerejeira em Flor em
Campos do Jordão.A 44ª
Festa da Cerejeira em Flor
teentrada franca, sendo uma
realização da Benificência
Nipo-Brasileira de São Paulo,
Clube Cultural e Recreativo
Cerejeira, com apoio da
Prefeitura da Estância de
Campos do Jordão e da
Secretaria Municipal de
Turismo.O Clube Cerejeira
fica na Rua Tassaburo
Y a m a g u s h i ,
2173 – Vila Albertina.
Informações pelo telefone
(12) 3662-2911

Campos do Jordão: 44ª Festa
da Cerejeira vai até 05/08

A Prefeitura de
Pindamonhangaba foi
aberta as inscrições para
oficina de curta-
metragem a partir desta
segunda-feira (30), no
Departamento de Cultura.
São 20 vagas para
interessados acima de 14
anos.As aulas serão todas
as quartas-feiras a partir

do dia 15 de agosto, das
18h30 às 21h30.A
oficina irá trabalhar
com a criação e escrita
do argumento ou
primeira visão de um
roteiro para curta-
metragem audiovisual.
Os participantes – com
ou sem experiência
prévia – terão

assistência no
desenvolvimento de seus
enredos, obtendo um script
doctoring que irá auxiliá-
los na criação de um roteiro
audiovisual competente.O
roteirista e produtor
audiovisual, Paulo
Henrique de Aragão, será o
coordenador da oficina em
Pindamonhangaba.

Pinda: tem oficina de
curta-metragem com

vagas abertas

A vacinação é uma excelente
forma de prevenção da gripe.
Devem ser vacinados todos
os anos preferencialmente as
pessoas mais sensíveis, que
se ficarem gripadas podem
mais facilmente apresentar
complicações até mesmo
graves. Em 2012 aconteceu
a campanha anual de
vacinação para maiores de
60 anos, crianças de até dois
anos, gestantes e
profissionais da saúde. Há
vários casos de gripe H1N1
em nosso país,

principalmente na região
Sul e infelizmente também
vários casos de morte por
essa doença. É importante
alertar que as pessoas
vacinadas contra a gripe
em 2012, já foram
protegidas contra a gripe
comum e a gripe H1N1,
pois a vacina contra a gripe
utilizada em 2012, por
orientação da Organização
Mundial da Saúde e do
Ministério da Saúde do
Brasil, já contém esses
dois componentes. Assim,

quem já foi vacinado contra a
gripe este ano só precisa fazer
o reforço anual em 2013.Além
disso, medidas gerais de
proteção contra a gripe devem
ser mantidas: boa alimentação,
evitar aglomerações
desnecessárias, lavar bem as
mãos várias vezes ao dia e se
doente procurar o médico
para receber o tratamento
necessário e adequado.Dr.ª
Maria Stella
ZöllnerCoordenadora da
Vigilância Epidemiológica da
Prefeitura de Taubaté

Vigilância Epidemiológica da
Prefeitura de Taubaté esclarece

sobre vacina contra gripes
comum e H1N1

A escola Senai de
Pindamonhangaba está com
inscrições abertas para os
interessados em fazer os
cursos de formação
continuada em diversas
áreas, atendendo ao
PRONATEC (Programa
Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego).
O curso tem por objetivo
oferecer gratuitamente para
estudantes da rede pública de
ensino uma oportunidade de
ter uma qualificação
profissional de qualidade.Ao
todo, serão mais de 500
vagas distribuídas em dez
cursos, com duração média
de três meses. Além da bolsa
de estudos, os alunos
recebem lanche, transporte
(um passe único de ônibus),
material didático e de
consumo para a realização

de atividades teóricas e
práticas.Os interessados
devem ter 16 anos
completos, estar cursando o
Ensino Médio em escolas da
rede pública e residir no
município de
Pindamonhangaba.As vagas
são limitadas e as matrículas
podem ser feitas de segunda
a sexta-feira no horário das
9h00 às 17h00, na secretaria
da unidade do Senai de
Pindamonhangaba. Vale
ressaltar que para a matrícula,
os estudantes precisam
apresentar uma declaração
da escola que comprove o
vínculo escolar,
 além dos documentos
pessoais (RG e CPF) e o
comprovante de endereço
atualizado.As aulas estão
previstas para iniciarem no
dia 13 de agosto, de segunda

à sexta-feira, na própria sede
da instituição. As
informações podem ser
obtidas pelo telefone 3642
6207 ou pessoalmente na
instituição que se localiza na
Avenida Abel Corrêa
G u i m a r ã e s ,
9 7 1 ,
Jardim Rezende.Cursos que
serão oferecidos:Traçador de
Caldeiraria – 160hOperador
de Máquina de Usinagem
com CNC – 200 hAuxiliar de
Eletricista– 160hMecânico
de Refrigeração e
Climatização Doméstica –
160hAuxiliar de Pessoal –
160hAuxiliar de Operações
em Logística– 160hAgente
de Inspeção da Qualidade–
160hMoldador de Plástico
por Injeção– 160hAssistente
de Produção – 160hAuxiliar
Administrativo– 160h

Senai de Pinda está com
inscrições abertas para

cursos do Pronatec
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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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A Câmara de Taubaté
promove solenidade
comemorativa ao dia do
agricultor na quinta-feira,
2 de agosto,
às 20h,
com transmissão ao vivo

pela TV Câmara Taubaté
(Net, 17 digital e 98
a n a l ó g i c a ) .
Será homenageado com
diploma de honra ao
mérito o agricultor
Benedito Osdilei de

Almeida “Benê”, indicado
pelo Sindicato Rural de
T a u b a t é .
A saudação oficial será
feita pelo vereador
Luizinho da Farmácia
(PR).

Taubaté: Câmara
comemora dia do

agricultor quinta-feira

Dados do Cadastro Geral de
Empregados e
Desempregados (Caged) do
Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE), divulgados
na segunda-feira, 23 de julho,
mostram que Taubaté se
mantém na liderança da
geração de empregos na
região, impulsionada pelo
comércio.Só no mês de julho,

Taubaté gerou 138 postos de
trabalho, com 3.002 admissões
contra 2.864 demissões. O
grande responsável pelo saldo
positivo na geração de
empregos foi o comércio, que,
sozinho, gerou 159 postos do
trabalho, seguido da
construção civil, com 42. Já a
indústria apresentou saldo
negativo.No total dos últimos

12 meses, o município fechou
criou 1.215 postos de trabalho
formal. Neste período, o
município registrou 39.414
admissões, contra 38.199
demissões. Já no primeiro
semestre deste ano, o saldo
também foi positivo, com a
geração de 1.013 postos de
trabalho com carteira
assinada. 

Comércio impulsiona
emprego em Taubaté

O Prêmio MPE Brasil –
Prêmio de Competitividade às
Micro e Pequenas Empresas
está com as inscrições abertas
para a edição 2012. As
inscrições são gratuitas e
podem ser feitas até o dia 31
de agosto pela internet ou em
pontos de atendimento do
Sebrae espalhados por todo o
país.Promovida pelo Sebrae
Nacional, Movimento Brasil
Competitivo (MBC), Gerdau
e Fundação Nacional da
Qualidade (FNQ), a iniciativa
reconhece conceitos
inovadores e boas práticas de
gestão e é dirigida a negócios
de todos os setores da
economia. As organizações
concorrentes são avaliadas
pela qualidade da
administração e a capacidade
inovadora do empresário, por
meio da utilização do
questionário de autoavaliação,
tendo como base o Modelo de
Excelência da Gestão (MEG)
da Fundação Nacional da
Qualidade.Mais do que ter o
amadurecimento do seu
negócio quantificado, a
participação no Prêmio
espera promover o incentivo
para a adesão a novas análises

mercadológicas e a
visualização de possíveis
oportunidades de negócios em
diferentes nichos. Além de
receber um relatório
personalizado com pontos
fortes e a indicação de
oportunidades de melhoria na
gestão, os empreendimentos
inscritos no MPE Brasil
participam de seminários de
excelência realizados em seu
estado.Com isso, têm a
oportunidade de potencializar
seu negócio ao aumentar a
competitividade e melhorar
seus produtos e serviços,
contribuindo para o
desenvolvimento econômico
da sua comunidade.Para
concluir o processo de
participação, as instituições
devem responder ao
questionário de autoavaliação,
recebem a visita de
avaliadores capacitados e são
submetidas à Banca Técnica
e à Banca de Juízes. Se
selecionadas, passam a
disputar com empresas de
todo o Brasil em cada uma das
categorias. Premiadas, as
empresas ganham o direito de
utilizar a marca MPE Brasil
como instrumento de

comunicação e ser
reconhecida como exemplo
de sistema de gestão alinhado
aos princípios de excelências
mundiais.Composto por oito
categorias - indústria,
comércio, agronegócio,
serviços de turismo, serviços
de TI, serviços de saúde,
serviços de educação e outros
serviços, além de destaque
em responsabilidade social e
em inovação, o MPE Brasil
funciona, ano após ano, como
um incentivo às micro e
pequenas empresas
brasileiras, reconhecendo a
importância e os resultados
alcançados com a utilização
dos conceitos de gestão,
excelência e
qualidade.Durante a edição
2011, mais de 58 mil
empreendimentos de todos os
estados brasileiros estiveram
entre os participantes. Em
mais um ciclo,
 foi possível acompanhar a
avaliação das empresas
inscritas na etapa estadual,
dando continuidade à fase de
seleção das empresas
vencedoras nacionais,
reconhecidas em março deste
ano. 

Sebrae recebe
inscrições para o Prêmio

MPE Brasil

O Sincovat (Sindicato do
Comércio Varejista), em
parceria com o Senac, vai
realizar, no dia 02 de
agosto, a palestra
“Marketing pessoal para
vendedores”, na cidade de
Taubaté.O treinamento é
gratuito e acontece das
9h30 às 11h. Durante a

capacitação, os
participantes irão adquirir
conhecimentos sobre
marketing pessoal
aplicados à compra de
produtos ou serviços da
sua empresa, aprendendo
a criar valor à sua marca
pessoal em um mercado
tão competitivo.As vagas

são limitadas e as
inscrições devem ser
r e a l i z a d a s
antecipadamente pelo
telefone (12) 3632-6570. A
palestra acontecerá na
sede do Sincovat, na Rua
Visconde do Rio Branco,
51 – Ed. Liberal Center, 6º
andar – Centro.

Sincovat realiza palestra
gratuita em Taubaté Sincovat
realiza palestra gratuita em

Taubaté

Ubatuba consegue mais
uma vez subir no mais alto
lugar do pódio, por três
anos consecutivos, com o
xadrez feminino A equipe
que representou Ubatuba
na modalidade de xadrez
feminino nos Jogos
Regionais conquistou o
tricampeonato em
Caraguatatuba. A
conquista do ouro em
Jogos Regionais era um
sonho de Ubatuba, já que
este é o torneio mais
importante da região e
classifica para os Jogos
Abertos do Interior.Em
2004, a equipe do xadrez
subiu pela primeira vez ao
pódio, ficando em 3º
lugar, com a categoria

masculino. Em 2007, veio
a conquista do vice-
campeonato, dessa vez na
categoria feminino. Já em
2 0 1 0 ,
veio o primeiro ouro,
com a equipe feminina e
em 2011,
 a dobradinha do feminino
e masculino conquistando
o primeiro lugar.As
competições da categoria
masculino ainda estão em
andamento e apesar de não
haver mais chances da
conquista do ouro, a
equipe de Ubatuba ainda
briga por um lugar no
pódio.De acordo com o
técnico Jorge Roberto, o
momento é de
comemorar, mas a equipe

sabe do compromisso de
iniciar os treinamentos,
pois em novembro vai
estar em Bauru para os
Jogos Abertos.
”Aproveitamos para
agradecer o total apoio da
Secretaria de Esportes de
U b a t u b a ,
que sempre acreditou em
nosso trabalho e a toda
equipe, aqui nos jogos,
neste ano em
Caraguatatuba, que se
empenham ao máximo
para poder nos
proporcionar boas
condições para as
c o m p e t i ç õ e s ” ,
 disse emocionado o
técnico professor Jorge
Roberto de Sousa.

Equipe feminina de
Ubatuba é tricampeã no

xadrez feminino

O governador Geraldo
Alckmin (PSDB) visitou
várias cidades do Vale do
Paraíba nesta sexta-feira (27)
e anunciou o aumento de
efetivo do policiamento na
região. No Batalhão da
Polícia Militar em Taubaté,
foram apresentados 210
policiais militares que serão
integrados às
corporações.Serão 32
policiais que vão trabalhar em
Taubaté e 66 em São José dos
Campos. Os demais PMs
serão divididos entre outras 15
cidades do Vale do Paraíba.O
reforço chega no momento
em que a violência é o maior
problema da região. O número
de vítimas de latrocínio no
Vale do Paraíba subiu de 16
para 22 nos seis primeiros
meses desse ano, em
comparação com o mesmo
período de 2011, uma alta de
37%. Já os homicídios
passaram de 198 para 211.
Um crescimento de 6%. “É
uma tarefa permanente, esse
esforço. E com um grande
problema que é a questão da
droga”, disse o
governador.Em seguida,
Alckmin seguiu para a cidade
de Lagoinha, onde anunciou o
início das obras da rodovia
SP-153, e outros
trechos.”Estamos iniciando
duas grandes obras; a
primeira inclui recapeamento,
construção de acostamento,

sinalização e dispositivos de
segurança para a rodovia
entre Lagoinha até São Luís
do Paraitinga. A outra é a
ligação de Lagoinha com o
bairro de Rocinha, em
Guaratinguetá”, disse o
governador.Segundo ele, as
obras trarão muitos benefícios
para a região, em segurança,
turismo, cultura e na
economia, pois melhora o
escoamento da produção
agrícola e pecuária.Os
serviços de recapeamento da
pista e dos acostamentos
serão realizados em 51,45
quilômetros de rodovia,
divididos em dois trechos. O
primeiro, do km 0 ao km 22,3,
e o segundo, do km 23,55 ao
km 52,7.As obras serão
realizadas pelo Departamento
de Estradas de Rodagem
(DER), órgão vinculado à
Secretaria Estadual de
Logística e Transportes , com
investimento de R$ 33
milhões. Mais de 149 mil
habitantes serão beneficiados.
A conclusão está prevista
para julho de 2013.Outros
benefícios para
LagoinhaAlém da obra na
rodovia, o governador
anunciou o término, em
novembro, da reforma da
escola Padre Chico; a
reforma do Terminal
Rodoviário da cidade; e a
entrega de uma unidade do
Programa Creche Escola.

Governador
visita cidades

do Vale do
Paraíba

Rodas de Conversa e
homenagens acontecerão
junto com a entrega do
estudo sobre Patrimônio
Imaterial de mais de 60 bens
culturais da cidadeNos dias
3 e 4 de agosto, a
Superintendência do IPHAN
São Paulo realiza em São
Luiz do Paraitinga, o
Conversando sobre
Patrimônio Imaterial. Com a
presença dos moradores da
cidade, arquitetos,
museólogos e historiadores,
o encontro promove a troca
de informações e estudos de
casos da preservação
patrimonial cidade.O
objetivo deste encontro, além
da capacitação através da
troca de experiências de
profissionais de diversas
formações e agentes ligados
às políticas e práticas de
preservação do patrimônio,
também será entregar à
gestão pública do município
o INRC (Inventário Nacional
de Referências Culturais de
São Luiz do Paraitinga) ,
estudo sistematizado em
2010 com a participação de

34 informantes para traçar
ações e estratégia para as
politicas publicas de cerca 60
manifestações culturais como
os 8 grupos de
Moçambique, as festas de
reis, carnaval de bloco, a
aguardente, cavalhada, a
moda de viola, entre
outras.O encontro tem como
conferencia o tema
“Patrimônio Imaterial como
política pública”, com a
Diretora do Departamento
de Patrimônio Imaterial do
IPHAN, Célia Corsino. A
programação segue com
rodas de conversas, tendo
como temas: “A experiência
do Inventário de Referências
Culturais de São Luiz do
Paraitinga”; “Experiênciasde
ações em patrimônio
imaterial” e “Por uma política
de patrimônio
imaterial”.Ainda neste
evento, uma mostra da
culinária característica das
festas e folguedos de São
Luiz do Paraitinga, como
doces de leite, mamão e
abobora e o requeijão de
prato serão colocadas à mesa

para degustação dos
participantes.A participação
é gratuita e a inscrição será
feita até as 17:30 do dia 3 de
agosto.A Unesco define
como Patrimônio Cultural
Imaterial “as práticas,
representações, expressões,
conhecimentos e técnicas -
junto com os instrumentos,
objetos, artefatos e lugares
culturais que lhes são
associados -
que as comunidades, os
grupos e,
em alguns casos, os
indivíduos reconhecem como
parte integrante de seu
patrimônio cultural.”O
Patrimônio Cultural Imaterial
é transmitido de geração em
geração e constantemente
recriado pelas comunidades
e grupos em função de seu
a m b i e n t e ,
de sua interação com a
natureza e de sua história,
gerando um sentimento de
identidade e continuidade,
contribuindo assim para
promover o respeito à
diversidade cultural e à
criatividade humana.

IPHAN realiza encontro sobre
Patrimônio Imaterial em São

Luiz do Paraitinga

O prefeito de Taubaté,
Roberto Peixoto,
recepcionou o governador de
São Paulo Geraldo Alckmin
na manhã da última sexta-
feira, 27 de julho, durante a
solenidade de incorporação
de 210 novos policiais
militares da região.A
solenidade aconteceu na sede
do 5º BPM/I – Batalhão de
Polícia Militar do Interior, e
contou também com a
presença do secretário
estadual de Segurança

Pública, Antônio Ferreira
Pinto, além de outras
autoridades estaduais e
prefeitos da região.Durante o
encontro, Peixoto
parabenizou o governador
pelo reforço no policiamento
da região. Entretanto, ele
considera serem necessários
mais investimentos. “Temos
de atuar para reverter o atual
quadro e garantir a segurança
de nossa população”, frisou
Peixoto.O prefeito declarou
que o município já vem

atuando forte para modificar
o quadro atual, “com políticas
públicas voltadas para a
promoção social e atividades
p r o f i s s i o n a l i z a n t e s ,
esportivas e de lazer,
especialmente junto aos
jovens”.”Somos parceiros
do governo do Estado nesta
tarefa e vamos continuar
atuando para promover o
bem-estar de nossa
população em todas as áreas
da administração pública”,
finalizou Peixoto.

Peixoto

 recepciona governador Geraldo Alckmin

em solenidade de incorporação de

novos PMs

A presidenta Dilma Rousseff
cobrou ontem, dia 27, dos
empresários contrapartida,
como a garantia de
empregos, em resposta à
decisão do governo de
reduzir o Imposto sobre
Produtos Industrializados
(IPI) para os automóveis e
a desoneração do tributo
para os eletrodomésticos da
linha branca e móveis. A
presidenta disse ainda que o
governo faz estudos para
promover uma série de
desonerações. Mas não
detalhou informações sobre
o levantamento.”Damos
incentivos fiscais e
financeiros e queremos
r e t o r n o ” ,
destacou Dilma, antes de

almoçar com atletas
brasileiros, em Londres.
“Não [queremos retorno]
para nós, mas para o país
inteiro, que é a manutenção
do emprego. Damos
incentivo para garantir
emprego. Eles têm de saber
que é por esse único
m o t i v o ” ,
 ressaltou.A cobrança de
Dilma ocorre no momento
em que o Sindicato dos
Metalúrgicos de São José
dos Campos pede a
interferência do governo
para evitar demissões na
montadora General
Motors.No final de maio,
o governo federal reduziu o
IPI para os carros – os de
motor 1.0 – até 31 de

agosto. Mas condicionou a
medida à manutenção do
nível de empregos no setor.
Porém, na semana passada,
a GM anunciou o plano de
demissões na montadora em
São José dos Campos. A
direção da montadora foi
chamada a dar explicações
no Ministério da
Fazenda.De acordo com a
GM, o compromisso era
com a manutenção do nível
de emprego,
o que vem ocorrendo em
São Caetano e em Gravataí
(RS), e valerá para a futura
fábrica de motores de
Joinville (SC). A montadora
também informou ter
contratado cerca de 2 mil
pessoas no ano passado.

Presidenta cobra

de empresários manutenção de empregos
como contrapartida à redução de IPI

A Câmara de Taubaté irá
receber de 3 a 28 de
setembro as inscrições para
o concurso educador
taubateano do ano. O
diploma será concedido ao
professor que tenha se
destacado na realização de

experiência escolar em
qualquer disciplina ou área de
conhecimento em escola de
educação básica no
município.O concurso é
regulamentado pelos
decretos legislativos nº 253/
2008 e 281/2008,

disponíveis para consulta nos
seguintes links: http://
migre.me/a3mys e http://
m i g r e . m e / a 3 m z x .
Informações adicionais
poderão ser obtidas junto ao
Cerimonial da Câmara, pelo
telefone 3625 9501.

Taubaté: Câmara
anuncia inscrições para

diploma de educador
taubateano do ano


