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Pindamonhangaba
Subprefeitura constrói 

Calçada No Mantiqueira

A equipe da Subprefeitura 
de Moreira César está rea-
lizando o serviço de cons-
trução de calçada no Man-
tiqueira, na perimetral da 
APP – Área de Preserva-
ção Permanente existente 
no bairro. As obras tiveram 

início na última semana.
Os serviços estão sen-
do feitos na rua Claudio 
Moacir Marques de Oli-
veira, próxima ao córrego 
que existe naquela área. 
A intenção é levar mais 
segurança para a popula-

ção que transita pelo lo-
cal e sanar o problema de 
entulho jogado na APP.
Alguns trechos de calça-
da já foram finalizados e 
uma nova etapa de con-
cretagem está progra-
mada para esta semana.

Greve mobiliza mais
de 1400 bancários

na região

Nesta quarta-feira, a gre-
ve dos bancários em todo 
o país completou 14 dias. 
De acordo com o SEEB 
(Sindicato dos Bancários 
de SJCampos e Região), 
mais de 1400 bancários 
estão mobilizados na re-
gião e não tem prazo para 
o fim do movimento.
Mais de 13 mil agências 
estão de portas fechadas 
em todo o país, nas prin-
cipais capitais a adesão 
é praticamente 100%. 
Os bancários não aceita-
ram o que foi oferecido 
pela FENABAN e uma 
nova rodada de negocia-
ção deve ser agendado.
Os bancários reivindicam 
valorização do piso, rea-
juste de 11,93% (5% de 
aumento real), melhoria 
na participação nos lu-
cros e resultados (PLR), 
mais contratações, fim da 
rotatividade e das tercei-
rizações, melhores con-
dições de trabalho com 

fim das metas abusivas, 
mais segurança e igual-
dade de oportunidades.
A Comissão Executiva 
Bancária Nacional de Ne-
gociação (CEBNN/CON-
TEC) orienta os funcioná-
rios a intensificar a greve. 
Em nota, a comissão diz 
que "só com uma mobi-
lização forte por parte da 
categoria é possível ar-
rancar a retomada das ne-
gociações, com melhorias 
para a categoria bancária".
Veja as reinvindica-
ções dos bancários:- 
Reajuste salarial de 
11,93% (5% de aumen-
to real além da inflação)
- PLR: três salários 
mais R$ 5.553,15.
- Piso: R$ 2.860,21 (sa-
lário mínimo do Dieese).
- Auxílios alimentação, 
refeição, 13ª cesta e auxí-
lio-creche/babá: R$ 678 
ao mês para cada (salá-
rio mínimo nacional).
- Melhores condições 

de trabalho, com o fim 
das metas abusivas e 
do assédio moral que 
adoece os bancários.
- Emprego: fim das de-
missões, mais contrata-
ções, aumento da inclu-
são bancária, combate 
às terceirizações, espe-
cialmente ao PL 4330 
que precariza as condi-
ções de trabalho, além da 
aplicação da Convenção 
158 da OIT, que proíbe 
as dispensas imotivadas.
- Plano de Cargos, Car-
reiras e Salários (PCCS) 
para todos os bancários.
- Auxílio-educação: pa-
gamento para gradua-
ção e pós-graduação.
- Prevenção contra assaltos 
e sequestros, com o fim da 
guarda das chaves de cofres 
e agências por bancários.
- Igualdade de oportu-
nidades para bancários 
e bancárias, com a con-
tratação de pelo menos 
20% de negros e negras.

Atletas Tremembeenses 
ganham medalhas nos

Jogos Regionais
do Idoso 2013

Medalhas no peito e sor-
riso estampado no rosto.  
Foi assim que os atletas 
que representaram Tre-
membé saíram dos Jo-
gos Regionais do Idoso 
(Jori) 2013, realizados em 
Taubaté, na última semana. 
“Gostaria de parabeni-

zar a todos os atletas, 
que honraram Tremembé,  
trazendo bons resulta-
dos e mostrando que não 
existe idade para pra-
ticar esportes”, ressal-
tou o prefeito Vaqueli,  
completando que “acre-
ditar no potencial de cada 

um é um exemplo a ser 
seguido, mostrando que é 
possível vencer com dis-
posição e perseverança.  
Isso mostra que a 
alma de vocês, atle-
tas, é grande, pois su-
peram as dificuldades 
para conquistar glórias”.

Confira a classificação dos atletas tremembeenses:
Dama masculino - 1º lugar - Norton Casao Barros
Atletismo feminino / categoria E - Isabel Hata - 3º lugar
Dominó Feminino - Neide Figueiredo e Edna Maria Macedo - 4º lugar
Atletismo feminino / categoria B - Ana Maria Kubota - 6º lugar
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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 Gal-
vao 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 Se-
nhora 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.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça.
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08TRE-
MEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá.

Curiosidades 
Antigamente, no Brasil, para se ter melado, os escravos colocavam o caldo de cana de açúcar em um tacho e o levavam ao fogo. 
Não podiam parar de mexer até que uma consistência cremosa surgisse. Porém, um dia, cansados de tanto mexer e com serviços 
ainda por terminar, os escravos simplesmente pararam e o melado desandou. O que fazer agora? A saída que encontraram foi 
guardar o melado longe das vistas do feitor. No dia seguinte, encontraram o melado azedo e fermentado. Não pensaram duas 
vezes e misturaram o tal melado azedo com o no e levaram os dois ao fogo. Resultado: o “azedo” do melado antigo era álcool, 
que aos poucos foi evaporando e formou no teto do engenho umas gotas que pingavam constantemente. Era a cachaça já formada, 
que pingava. Daí o nome “pinga”. Quando a pinga batia nas suas costas marcadas com as chibatadas ardia muito, por isso deram 
o nome de “água ardente”. Caindo em seus rostos escorrendo até a boca, os escravos perceberem que, com a tal goteira, ficavam 

alegres e com vontade de dançar. E sempre que queriam ficar alegres repetiam o processo.

Caniço suíço 

Sabendo que o exército do seu país importava canivetes alemães, Karl Elsener abriu uma fábrica em 1884. Os seus primeiros 
canivetes Victorinos foram entregues aos soldados suíços em outubro de 1891. Colocou o brasão do país para diferenciá-los dos 
alemães e os batizou homenageando seus pais. Victor e Victória. Para ampliar o negócio e atrair utilizadores mais refinados, El-
sener aperfeiçoou os canivetes e assim, surgiram os modelos com ferramentas abre latas, chave de fendas, punção e saca rolhas, 
serrote, alicate, abre garrafas, palito de dentes, pinça, gancho de pesca, lente de aumento e até uma pequena bússola. O primeiro 
popularizou-se depois da Segunda Grande Guerra Mundial, com as unidades militares americanas. Atualmente, a linha para 
oficiais tem 100 diferentes combinações. Diferente do que se imagina, o mau humor crônico não é um traço de personalidade e 
sim uma variação moderada de depressão, conhecida como distimia que poder ser desencadeada tanto na infância como na vida 
adulta por fatores genéticos ou adventos traumáticos. Apesar de não ter cura, o distúrbio pode ser controlado quando tratado 
com antidepressivos. Comemora-se a 23 de novembro o Dia do Livro. Durante muito tempo os tipos (letras) e as ilustrações dos 
livros eram talhadas em madeira. Esta era molhada em tinta e comprimida contra uma folha de papel. Um livro de 100 páginas 
necessitaria de 100 tábuas talhadas manualmente. Mas em 1454, o alemão Johannes Gutenberg revolucionou esse processo, 
criando os tipos móveis. Com eles era possível escrever uma página palavra após palavra, através de rodízio das letras. Com isso, 
foi possível popularizar o livro e difundir conhecimentos como nunca antes se havia feito. Em 1814, outro alemão, Frederich 
Koening inventou a imprensa movida a vapor que conseguia rodar mais de mil cópias por hora. Em 1846, o americano Richard 
Roe inventou a primeira máquina rotativa que aumentou a velocidade da imprensa para cinco mil cópias por hora porque permitia 
a reposição mecânica do papel. Em 1884, com a invenção do linotipo, que multiplicava por seis a velocidade da imprensa, por 
compor os caracteres mecanicamente, chegou ao fim a era dos tipos móveis alimentados manualmente. No século passado, foi 
inventado a fotocomposição, em que os textos e as fotos são produzidos na redação e montados manualmente em papel especial 
e depois fotografados para a reprodução do fotolito. Atualmente as redações da maioria dos jornais e revistas usam a editoração 
eletrônica em textos e fotos compostos em uma página do computador.

Humor 
O bêbado inveterado vai ai médico, acompanhado de sua esposa e o médico pergunta:
- Qual é o problema?
- É que eu sinto náuseas, dores no corpo, estou sempre cansado...
- O senhor fuma?
- Três maços por dia!
- Aí está o problema, meu amigo! Pare de fumar imediatamente e logo voltará a ter uma saúde de ferro.
Feliz com o diagnóstico despediu-se do medido e assim que saíram, a esposa perguntou-lhe:
- Que história é essa de fumar três maços por dia? Você nunca colocou um cigarro na boca!
- Eu sei, meu bem! Mas se eu dissesse que não fumava ele iria perguntar se eu bebia... aí me tocava parar de beber!

Três amigos estão no velório de um companheiro de trabalho e um deles, olhando para o defunto, diz:
- Eu queria que quando eu morresse, todos me olhassem e dissessem algo grande que fiz de bom na vida.
- É verdade, diz o outro. Eu também queria que olhassem e dissessem, foi um grande homem e o melhor amigo.
O terceiro escutava atentamente seus amigos , sem fazer comentários e os outros perguntaram:
- E você o que gostaria que dissessem?
- Eu gostaria que todos me olhassem e dissessem: Olha, olha? Parece que está se mexendo?

A tia vira-se para a sobrinha e pergunta:
- Mariazinha, o que você vai fazer quando for grandona assim como a titia?
A menina pensou um pouquinho e respondeu:
- Regime titia!

O policial faz sinal para a mulher parar, aproxima-se do carro e diz:
- A senhora estava a 130 quilômetros por hora. Vou ter que multá-la!
E a motorista, loiríssima, diz:
- Quebra o galho, Seo guarda... É a primeira vez que dirijo e eu ainda não tenho a carteira de habilitação!

Na escola Manuelzinho escuta esta piada:
- Quantos pastéis comes em jejum?
- Como dois.
- Burro! Só comes um. Quando comes o segundo já não é mais jejum.
- É verdade. Faz sentido.
Manuelzinho quando chega em casa conta a piada ao pai:
- Pai, quantos pastéis comes em jejum?
- Como três.
- Que pena! Se comesses dois eu teria uma piada ótima pra te contar.

Um amigo chega para o outro e diz:
- Acabou meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacional de memorização. Não esqueço mais nada.
- Ah é? E como é o nome do curso? Pergunta o amigo.
O outro colocou o dedo indicador dobrado sobre os lábios como quem está pensando e falou:
- Como é o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Respondeu o amigo.
Aí o cara virou para a esposa, que estava próxima, e falou:

- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou fazendo?

 
Mensagens

Vigiar não é desconfiar. É acender a própria luz, ajudando os que se encontram nas sombras. Defender não é gritar. É prestar 
mais intenso serviço às causas e às pessoas. Ajudar não é impor. É amparar, substancialmente, sem pruridos de personalismo, 
para que o beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar não é ferir. É orientar o próximo, amorosamente, 
para o reino da compreensão e da paz. Renovar não é destruir. É respeitar os fundamentos, restaurando as obras para o bem geral. 
Esclarecer não é discutir. É auxiliar, através do espírito de serviço e da boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Atuar 
não é desejar. É compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do 
verdadeiro amor resplandeça. Não converta seus ouvidos num paiol de boatos. A intriga é uma víbora que se aninhará em sua 
alma. Não transforme seus olhos em óculos da maledicência. As imagens que você corromper viverão corruptas na tela de sua 
mente. Não faça de suas mãos lanças para lutar sem proveito. Use-as na semeadura do bem. Não menospreze suas faculdades 
criadoras, centralizando-as nos prazeres fáceis. Você responderá pelo que fizer delas. Não condene sua imaginação às excitações 
permanentes. Suas criações inferiores atormentarão seu mundo íntimo. Não conduza seus sentimentos à volúpia do sofrer. Ensi-
ne-os a gozar o prazer de servir. Não procure o caminho do paraíso, indicando aos outros a estrada para o inferno. A senda para 
o Céu será construída dentro de você mesmo. Falará você na bondade a todo instante, mas, se não for bom, isso será inútil para 
a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas, atendendo a inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza 
delas em seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não 
aplicar o que você leu, será tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras, em matéria de fé, entretanto, se 
essas convicções não servirem à sua renovação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas religiosas. Sua 
capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidade, contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará 
com o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. Você conhecerá perfeitamente as lições para o cami-
nho e passará, entre os olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, mas, se não praticar os bons ensinamentos que 
conhece, perante as Leis Divinas recomeçará sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus, Mestre e 
Senhor, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras soarão sem qualquer sentido. A paciência não é um vitral 
gracioso para as suas horas de lazer. É amparo destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias dourados. É 
suprimento de paz para as decepções do seu caminho. A calma não é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis. É 
valor substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem. 
É porta valiosa para que você demonstre boa vontade, ante os companheiros menos envolvidos. A boa cooperação não é processo 
fácil de receber concurso alheio. É o meio de você ajudar ao companheiro que necessita. A confiança não é um néctar para as 
suas noites de prata. É refúgio certo para as ocasiões de tormenta. O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus 
crepúsculos de anil. É manancial de forças para os seus dias de luta. A resistência não é adorno verbalista. É sustento de sua fé. 
A esperança não é genuflexório de simples contemplação. É energia para as realizações elevadas que competem ao seu espírito. 
Virtude não é flor ornamental. É fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno.

Pensamentos

Todo progresso da ciência é resultado de audácia  
e imaginação.

Não rezo pelos políticos, apenas observo-os e rezo pelo meu 
país.

Briga o mar com a praia e quem sofre é o caramujo.
Quem tem telhado de vidro não atira pedra no vizinho.

Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.
Chicote se não for usado vira pedaço de couro.

O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem 
verter.

A amizade é um amor que nunca morre.
O caminho do progresso não é rápido e nem fácil.

Queres que falem bem de ti? Então morra.
A recompensa de uma coisa bem feita é tela feito.

Todos os amores são eternos, o que muda são as pessoas.
O curso do verdadeiro amor jamais flui suavemente.

É chato ser bonito, mas o mais chato é ser feio.
Nasci pelado, careca e sem dentes, por isso o que vier é lucro.

A natureza não criou a indecência, o homem é quem a 
inventou.

Criatividade é tornar simples o que é complicado.
As reuniões são indispensáveis quando não se quer decidir 

nada.

A decisão é freqüentemente a arte de ser cruel a tempo.
Se não fosse pelo último minuto, muita coisa ficaria  

sem fazer-se.
A decisão é uma forma de reagir.

Se não houvesse esperança, não estaríamos lutando.
Quando Deus fecha uma porta, Ele pode estar abrindo uma 

janela.
Sou uma das poucas pessoas honestas que encontrei pela vida.

O casamento começa no motel e termina na pensão.
Se não pode ser o que és, seja com sinceridade o que podes ser.

A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento.
Quando o ar te faltar, respire mais devagar.

Um bom começo já é a metade.
Não se nasce mulher, torna-se mulher.

Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável.
Querer a verdade é confessar-se incapaz de criá-la.

Aquele que sabe mandar sempre encontra quem deve obedecer.
Diga a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la.

Humor não é um estado de espírito, mas é uma visão do 
mundo.

Se não sabes escutar, não deves falar.

Quatro garotas do Programa
Atleta Cidadão são

convocadas para treinos com 
Seleção Brasileira

Quatro atletas integran-
tes da equipe sub-13 de 
futebol feminino do Pro-
grama Atleta Cidadão 
de São José dos Campos 
(SP), estão no grupo de 25 
atletas que participarão de 
etapa de treinamento da 
Seleção Brasileira Sub-15. 
As convocadas: Estefanas, 
Laura, Vitória e Taiana 
(Foto: Divulgação Equi-
pe Futebol Feminino)Os 
treinos acontecem entre os 
dias 14 e 27 de outubro na 
cidade de Pinheiral (RJ). A 
CCR NovaDutra apoia o 
Futebol Feminino e outras 
seis modalidades espor-
tivas do Programa Atle-
ta Cidadão mantido pela 
Prefeitura de São José dos 
Campos (SP), com base 
em Lei de Incentivo Fiscal.
A treinadora da Seleção 
Brasileira sub-15, Emily 
Lima convocou na sexta-
feira (27/09), doze atletas 
de quatro equipes do Esta-
do para se juntar ao grupo 
de atletas da CBF, total de 
25 garotas, para a próxi-
ma etapa de treinamento.
As quatro joseenses con-
vocadas são: Estafanas 
Alves (goleira), Vitória 
Bruna da Silva (zagueira), 
Taiana Raissa de Melo (la-
teral) e Laura Pires de Fa-
ria e Souza (meio-campo). 
Além das joseenses foram 
convocadas jogadores 
das equipes A.D. Centro 
Olímpico (4), Ferroviá-
ria SC Ltda. (3) e Tiger/
Luso Brasileiro F.C. (1).
Programa Atleta Cidadão: 
Criado no ano de 1999, o 
Atleta Cidadão tem obje-
tivo de formar e preparar 

atletas e cidadãos por meio 
do esporte. Atualmente, 
atende 1.140 crianças e 
adolescentes entre sete e 
17 anos, em 13 modalida-
des esportivas (atletismo, 
basquete, futsal, futebol, 
ginástica artística, hande-
bol, judô, karatê, taekwon-
do, tênis, natação, Rúgbi e 
vôlei). As equipes do Atle-
ta Cidadão são mantidas 
pela Prefeitura de São José 
dos Campos e tem como 
parceiras através da Lei 
de Incentivo Fiscal (LIF) 
as empresas, CCR Nova-
Dutra, Colégio Poliedro, 
Colégio Objetivo e Cons-
trutora Oliveira Roxo.
Sobre a CCR NovaDutra: 
A CCR NovaDutra é res-
ponsável pela adminis-
tração da Rodovia Presi-
dente Dutra, via com 402 
quilômetros de extensão 
e que liga as duas regi-
ões metropolitanas mais 
importantes do País: Rio 
de Janeiro e São Paulo. 
A rodovia abrange uma 
região altamente desen-
volvida, que responde 
por cerca de 50% do PIB 
brasileiro. A concessioná-
ria tem 17 anos de exis-
tência e foi a segunda a 
integrar o Grupo CCR.
Sobre o Grupo CCR: O 
Grupo CCR é um dos 
maiores grupos de con-
cessão de infraestrutura 
da América Latina. Con-
trola 2.437 quilômetros 
de rodovias sob a gestão 
das concessionárias CCR 
Ponte (RJ), CCR No-
vaDutra (SP-RJ), CCR 
ViaLagos (RJ), CCR Ro-
doNorte (PR), CCR Auto-

BAn (SP), CCR ViaOeste 
(SP) e CCR RodoAnel 
(SP), CCR SPVias (SP) 
e Renovias (SP). Tam-
bém faz parte do controle 
acionário da concessioná-
ria Transolímpica, que irá 
construir e operar o Corre-
dor Expresso Transolím-
pica, no Rio de Janeiro. O 
Grupo CCR atua ainda em 
negócios correlatos, tendo 
participação de 38,25% na 
STP, que opera o serviço 
de cobrança automática 
de pedágios e estaciona-
mentos, e de 45% no ca-
pital social da Controlar, 
concessionária que reali-
za o programa de inspe-
ção veicular da cidade de 
São Paulo. Além disso, o 
Grupo CCR está presen-
te no segmento de trans-
porte de passageiros por 
meio das concessionárias 
ViaQuatro e CCR Barcas, 
responsáveis, respectiva-
mente, pela operação da 
Linha 4-Amarela de metrô 
de São Paulo e pelo trans-
porte aquaviário de passa-
geiros no Rio de Janeiro. 
Em 2012, ingressou no 
setor aeroportuário com 
a aquisição de participa-
ção acionária nas conces-
sionárias dos aeroportos 
internacionais de Quito,  
San Jose e Curaçao. Com-
prometida com o desen-
volvimento sustentável, 
a CCR assinou o Pacto 
Global da ONU e faz par-
te da carteira teórica do 
ISE – Índice de Susten-
tabilidade Empresarial 
da BM&FBovespa. Em-
prega, atualmente, cerca 
de 10 mil colaboradores.
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Instituto Butantan e USP se unem 
para testar vacina contra a

dengue em humanos
Recrutamento dos pri-
meiros 50 voluntários 
começa nesta quarta-fei-
ra, 2 de outubro; fase 2 
irá verificar a segurança 
e a resposta imunológi-
ca induzida pela vacina.
O Instituto Butantan, 
maior centro de pesquisas 
biomédicas da América 
Latina, ligado à Secreta-
ria de Estado da Saúde 
de São Paulo, e a Uni-
versidade de São Paulo, 
a principal instituição de 
ensino superior do país, 
vão unir forças para es-
tudar a primeira vacina 
brasileira contra a dengue.
A partir desta quarta-fei-
ra, 2 de outubro, estão 
abertas as inscrições para 
o recrutamento dos pri-
meiros 50 voluntários que 
desejam participar dos 
testes, já autorizados pela 
Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária), 
pela CAPPesq (Comis-
são de Ética para Analise 
de Projetos de Pesqui-
sa), pelo CONEP (Comi-
tê Nacional de Ética em 
Pesquisa) e pela CTNBio 
(Comissão Técnica Na-
cional de Biossegurança).
A vacina foi produzida 
pelo Instituto Butantan por 

meio de parceria com o Na-
tional Institutes of Health 
(NIH), dos Estados Uni-
dos. Ainda não existe va-
cina licenciada para o uso 
contra a dengue no mundo.
Poderão participar da eta-
pa inicial do estudo pes-
soas saudáveis de ambos 
os sexos com idades entre 
18 e 59 anos, residentes no 
município de São Paulo, 
com exceção de mulheres 
grávidas ou que desejam 
engravidar nos próximos 
meses. Eles serão acom-
panhados durante cinco 
anos no Hospital das Clí-
nicas da FMUSP por uma 
equipe multidisciplinar 
que envolve médicos, en-
fermeiros e farmacêuti-
cos. O acompanhamento 
por este período é neces-
sário para avaliar anual-
mente a resposta à vacina.
Após esta fase inicial se-
rão recrutados outros 
250 voluntários com ou 
sem infecção prévia pe-
los vírus da dengue. 
A vacina produzida pelo 
Instituto Butantan, que será 
testada na Universidade de 
São Paulo, é tetravalente e 
espera-se que proteja con-
tra os quatro tipos de vírus 
da dengue após a adminis-

tração de uma única dose.
“Trata-se de uma etapa 
fundamental para a formu-
lação de uma vacina eficaz 
que possa ser distribuída 
na rede pública brasileira, 
levando a necessária pro-
teção dos cidadãos contra 
a dengue com economia 
para os cofres públicos”, 
afirma Jorge Kalil, dire-
tor do Instituto Butantan.
“Duas instituições cen-
tenárias e reconhecidas 
mundialmente pela qua-
lidade e excelência em 
ensino, pesquisa e produ-
ção científica unem agora 
forças para a reta final do 
desenvolvimento de um 
imunobiológico que pode 
revolucionar as políticas 
públicas de combate à den-
gue”, diz Giovanni Guido 
Cerri, diretor da Faculda-
de de Medicina da USP.
Os interessados em parti-
cipar deste estudo devem 
ligar para os números 
(11) 2661 7214 e 2661 
3344, de segunda a sex-
ta-feira, das 9h às 18, ou 
entrar em contato pelo 
email vacinadengue@usp.
br. Mais informações so-
bre o estudo podem ser 
encontradas em www.
vacinadengue.com.br .

E os nossos garotos do 
atletismo trazem mais 
uma vitória para casa. 
Desta vez a batalha foi a 
4ª Corrida Cone Leste de 
Atletismo. Estavam pre-
sentes no evento atletas 
das cidades de Taubaté, 
Jacareí, Tremembé, Pinda-
monhangaba, Campos do 
Jordão, Guararema e claro 
nossa querida Redenção.
O evento contou com di-
versas modalidades: com-
petição de pista, lança-
mento de pelotas, corrida 
com barreiras, marcha 
atlética, corrida de veloci-
dade, corrida de resistência 
e a corrida revezamento. 
Merece destaque o atleta 
redencense Guilberte Al-
meida (14) que ficou com 
o 3º lugar da na marcha 
atlética – modalidade que 
executa uma progressão 
de passos de maneira que 
o corredor mantenha con-
tato com o solo sempre, 

Atletas de Redenção da 
Serra estão correndo 

atrás dos sonhos

com pelos menos, um dos 
pés. A marcha foi inseri-
da nos Jogos Olímpicos 
em 1.908. Quatorze anos 
depois passou a ser dispu-
tada pelo sexo feminino.
O atleta Nicolas Rai (15) 
ficou com a 3ª coloca-
ção dos 100 metros rasos 
– modalidade olímpica 
de atletismo, considera-
da a prova “rainha” das 
corridas de velocidade. 
A categoria foi inserida 
nos Jogos Olímpicos de 
verão em 1.896. O atleta 
que prática a prova é trei-
nado para dar respostas 
rápidas conhecidos tiros. 
Na categoria revezamento 
4x75 Redenção da Serra, 
também teve seu lugar ao 
pódio, os quatro atletas; 
Luan Silva, Oliver Fabrí-
cio, Frederico Marcondes 
e Nicolas Rai trouxeram 
medalha de prata, con-
quistando a 2ª colocação – 
modalidade realizada por 

dois ou mais elementos 
de uma equipe. Cada cor-
redor realiza um trajeto, 
classificado antes da pro-
va. Existem limites que 
competem a cada corredor. 
No início da prova o pri-
meiro corredor transporta 
um bastão, que é entregue 
para o próximo corredor 
em um ponto denomina-
do no regulamento e, as-
sim sucessivamente até 
cruzar a linha de chegada.
“Fiquei feliz com o de-
sempenho de toda equipe 
se comportaram e corre-
ram como profissionais, 
sempre concentrados e 
focados em suas provas” 
disse o professor e treina-
dor João Carlos Elisiário.
Os treinos acontecem to-
das as segundas, quartas 
e sextas-feiras, informa-
ções através do e-mail 
esporte@redencaodaser-
ra.sp.gov.br ou pelo te-
lefone (12) 3676-1452.

Vereadores Hernani e Paulinho 
são eleitos delegados para a 5ª

Conferência Nacional
das Cidades

Os vereadores Hernani 
Barreto (PT) e Paulinho 
do Esporte (PMDB) foram 
eleitos delegados titulares 
para a 5ª Conferência Na-
cional das Cidades, que 
será realizada de 20 a 24 de 
novembro de 2013 em Bra-
sília, onde serão discutidos 
e construídos os critérios 
para criação do Sistema 
Nacional de Desenvolvi-
mento Urbano e o Fundo 
Nacional de Desenvolvi-
mento Urbano. Dos 645 
municípios do estado de 
São Paulo, somente 17 de-
les possuem representan-

tes do Poder Legislativo.  
Além dos dois parlamen-
tares de Jacareí, a Região 
Metropolitana do Vale 
do Paraíba, Litoral Nor-
te e Serra da Mantiquei-
ra (RMVale) terá ainda 
o vereador Padre Coe-
lho (PT), de Lorena. De 
acordo com o vereador 
Hernani Barreto, “nossa 
participação é de suma 
importância, para deba-
termos os problemas das 
cidades de nossa região,  
tanto das consideradas 
grandes cidades, como 
as de médio e pequeno 

porte. São problemas di-
ferentes, mas os direi-
tos são iguais”, afirmou. 
Para o vereador Paulinho 
do Esporte, “como de-
legado representando as 
pessoas com deficiência, 
teremos a oportunidade 
de tratar das questões li-
gadas à acessibilidade 
e mobilidade urbana”,  
destacou. Pela primeira vez 
a Câmara Municipal de Ja-
careí tem dois vereadores 
representando o legislati-
vo na Conferência Nacio-
nal, o que demonstra o for-
talecimento da RMVale.

Poupatempo de
Caraguatatuba organiza 
exposição de animais 

marinhos
O Poupatempo Caraguata-
tuba esta promovendo des-
de terça-feira, 1º de outu-
bro, durante todo o horário 
de atendimento do posto, 
uma exposição de animais 
marinhos em comemo-
ração ao Dia Mundial do 
Animal, celebrado no dia 4. 
A mostra acontece até sá-
bado dia 5 e está próxima 
à área da administração da 
unidade. No local, os cida-
dãos podem visualizar car-
tazes informativos e fós-
seis de animais marinhos, 
típicos do Litoral Norte de 
São Paulo, estudados pelo 
Centro de Biologia Ma-
rinha da USP (Cebimar). 

A ação tem o intuito de 
incentivar a preservação 
dos animais silvestres 
brasileiros e contribuir 
com a campanha “Adote 
um Animal Doméstico”,  
realizada pelo Institu-
to Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis 
(Ibama), que estimula a 
adoção de cães e gatos. 
O Poupatempo Caraguata-
tuba fica localizado na Av. 
Rio Branco, nº 955 - In-
daiá, e o horário de atendi-
mento é de segunda a sex-
ta-feira, das 9h às 17h, e 
aos sábados, das 9h às 13h. 
Programa Poupatempo 

O Poupatempo é um pro-
grama do Governo do 
Estado, coordenado pela 
Secretaria de Gestão Pú-
blica que, desde a inau-
guração do primeiro pos-
to, em 1997, já prestou 
mais de 368 milhões de 
atendimentos. Atualmen-
te conta com 32 unidades 
de atendimento instaladas 
na Capital, Grande São 
Paulo, Litoral e Interior. 
Em pesquisa realizada 
pelo Instituto Vox Populi, 
no ano de 2012, o índice 
de satisfação dos serviços 
prestados pelo Poupatem-
po Caraguatatuba obte-
ve 100% de aprovação.
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A Prefeitura de Taubaté 
iniciou as inscrições para 
os festivais de dança e 
música que acontecerão 
no mês de novembro na 
cidade. Para o Festival 
Internacional de Dança, 
as inscrições podem ser 
feitas até o dia 15 de ou-
tubro. Já para o Festival 
de Música Brasileira, os 
interessados podem se 
inscrever até o dia 18 de 
outubro. Os regulamentos 
e as fichas de inscrição 
estão disponíveis no site
www.taubate.sp.gov.br. 
A ficha, a documentação 
e o material necessário 
para inscrição devem ser 
entregues no Teatro Me-
trópole ou enviados para 
o endereço: Rua Duque 
de Caxias, 312, Centro, 
Taubaté-SP, CEP 12040-
050. Dança - O Festival 
de Internacional de Dança 
vai acontecer de 18 a 24 
de novembro. O evento 
terá como convidada espe-
cial a renomada Compa-

nhia de Dança de Almada, 
Portugal, parceira do Balé 
da Cidade de Taubaté.  
Ambas as companhias rea-
lizarão atividades artísticas 
e educacionais nas cidades 
de Almada e Taubaté. O 
objetivo do festival é pro-
mover o intercambio de 
conhecimentos e formação 
de público para a dança.
O festival acontecerá com 
coreografias inscritas nas 
seguintes modalidades: 
Ballet Clássico de Re-
pertório, Ballet Clássico 
Livre, Dança Contempo-
rânea, Jazz, Sapateado, 
Estilo Livre, Danças Ur-
banas e Danças Populares.
O evento é competitivo 
e a premiação total será 
de R$ 50 mil. Música - O 
Festival de Música Bra-
sileira vai acontecer de 
08 a 10 de novembro.  
Cada participante pode-
rá inscrever no máximo 
três músicas. As compo-
sições deverão ser iné-
ditas e originais, tanto a 

melodia quanto a letra. 
Músicas já classificadas 
em outros festivais po-
dem concorrer novamente.
O evento é competiti-
vo e a premiação to-
tal será de R$ 50 mil.  
Das músicas inscritas a 
organização escolherá 30 
para serem apresentadas 
em duas eliminatórias do 
Festival. Dentro dos cri-
térios de julgamento se-
rão avaliados os quesitos: 
Música (melodia, harmo-
nia e ritmo); Letra (tema 
e conteúdo); Interprete 
(postura de palco, ex-
pressão e comunicação) e  
Arranjo (criativida-
de e originalidade).
O festival tem por finali-
dade aprimorar e desen-
volver a cultura musical, 
incentivar a música brasi-
leira, valorizar os profis-
sionais, descobrir novos 
talentos e aumentar o inter-
câmbio artístico-cultural.
Mais informações pelo 
telefone (12) 3624-8695.

Prefeitura de Taubaté 
abre inscrição para  
festivais de dança e 

música

Vaqueli conquista mais duas 
creches para Tremembé.
E uma unidade será no

Jardim Santana
O prefeito Marcelo Va-
queli continua trabalhando 
pesado para estruturar a 
cidade. A novidade des-
ta vez fica por conta de 
mais duas novas creches, 
que serão construídas na 
cidade. Em parceria com 
a Secretária de Educação 
Cristiana Mercadante Es-
per Berthoud e através do 
FNDE (Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da 
Educação) a vinda des-
sas unidades foi possível. 
Uma das creches será 
construída no bairro Jar-
dim Santana, em frente à 
quadra da escola Amália 
Garcia Ribeiro Patto e de-
verá atender cerca de 150 
crianças. A outra creche 
ainda não tem destino de-

finido, mas a prefeitura já 
está em estudo de áreas que 
possam receber a unidade. 
Com mais essas duas 
unidades, Vaqueli já con-
quistou a vinda de quatro 
creches para o municí-
pio, somente em 2013. 
Os bairros Vera Cruz e 
Flor do Vale são os desti-
nos das outras unidades.
As quatro novas creches 
solicitadas pelo prefeito 
Vaqueli, irão atender apro-
ximadamente 600 crianças. 
Esse número, segundo os 
responsáveis pela educa-
ção pública do município, 
ajudará a reduzir a deman-
da por vagas que algumas 
famílias enfrentam há tem-
pos na cidade. A ideia se-
gundo a secretária de edu-

cação Cristiana Berthoud 
é justamente aumentar o 
número de instituições 
nos bairros, ajudando a 
expandir o número de 
vagas, e principalmente 
aproximar as famílias das 
creches e escolas, dimi-
nuindo o deslocamento até 
as instituições de ensino. 
“Nosso governo vai 
oferecer a todos os jo-
vens tremembeenses 
um ensino de qualidade,  
trazendo também para 
perto das famílias as ins-
tituições de ensino. É um 
compromisso do governo 
oferecer sempre uma boa 
educação, pois só assim 
construiremos grandes 
homens para o futuro”, fi-
nalizou o prefeito Vaqueli

Taubaté recebe Sebrae 
Móvel e palestras do 

Sebrae-SP 

Atividades gratuitas se-
rão na ACIT, abordan-
do temas como preço de 
venda, divulgação de em-
presas, controle de esto-
que, marcas e patentes.
O Sebrae-SP promove uma 
série de atividades gratui-
tas sobre gestão de negó-
cios neste mês em Taubaté.  
A programação começa na 
quinta-feira (3/10), com 
a realização da Carava-
na do Empreendedoris-
mo - que trará o Sebrae 
Móvel à Praça Dom Epa-
minondas - e a palestra  
“Como Formar o Preço de 
Venda?”, às 16h, na ACIT.
No Sebrae Móvel, os em-
presários e interessados 
em abrir um negócio rece-
bem orientações sobre ges-
tão de negócios e podem 
esclarecer dúvidas sobre 
temas como administra-
ção, marketing, finanças e 
formalização de empresas.   
No dia 15, a ACIT re-
cebe a palestra “Di-

vulgue sua Empresa”  
e, no dia 16, serão duas ati-
vidades: a palestra “Mar-
cas e Patentes” e o início do 
curso “Aprender a Empre-
ender – Serviços”, que vai 
até o dia 18, das 9h às 18h.
 A programação será 
retomada no dia 
23, com a palestra  
“Empreendedor Indivi-
dual” e termina no dia 
29, com o tema “Con-
trole seu Estoque e 
Não Perca Dinheiro”.
Os empresários e inte-
ressados em abrir um 
negócio ainda contam 
com atendimento diário 
gratuito no PAE (Posto 
de Atendimento ao Em-
preendedor) de Taubaté 
(Rua Armando Salles de 
Oliveira, 457, Centro),  
que é mantido pelo Se-
brae-SP em parceria com 
a Prefeitura, ACIT, Uni-
tau, Sinhores, Sindicato 
Rural e Ciesp Taubaté. 
Programação do Se-

brae-SP em Taubaté
Dia 3/10 – Sebrae Móvel 
(9h às 17h) – Praça Dom 
Epaminondas, Centro 
Dia 3/10 – 16h às 18h. 
Palestra “Como For-
mar o Preço de Venda?”
Dia 15/10 – 16h às 
18h. Palestra “Divul-
gue sua Empresa”
Dia 16/10 – 16h às 18h. Ofi-
cina “Marcas e Patentes”
Dia 16 a 18/10 – 9h às 
18h. Curso “Aprender a 
Empreender - Serviços”
Dia 23/10 – 14h às 
16h. Palestra “Empre-
endedor Individual”
Dia 29/10 – 10h às 12h. Pa-
lestra “Controle seu Esto-
que e Não Perca Dinheiro”
Local: ACIT (Pra-
ça Monsenhor Sil-
va Barros, 57, Centro)
Eventos gratuitos, com va-
gas limitadas. Inscrições 
e mais informações pelos 
telefones (12) 3621-5223/ 
0800 570 0800. Email: 
pae.taubate@gmail.com

Ipea diz que mais de 1 milhão de
pessoas saíram da extrema

pobreza em 2012
A desigualdade de ren-
da registrou queda em 
2012, apesar de o desem-
penho da economia ter 
sido considerado fraco.  
O Produto Interno Bru-
to (PIB) aumentou 0,9% 
no ano passado, en-
quanto a renda per ca-
pita das famílias cres-
ceu, em média, 7,9%.  
As famílias mais pobres, 

em especial, consegui-
ram evolução na renda 
maior do que a média, 
14%, entre os 10% mais 
pobres da população.  
Os dados são do Insti-
tuto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea),  
no estudo Duas Décadas de 
Desigualdade e Pobreza no 
Brasil Medidas pela Pes-
quisa Nacional por Amos-

tra de Domicílios (Pnad), 
divulgado hoje (1º).  
A população extremamen-
te pobre (que vive com 
menos de US$ 1 dólar por 
dia) caiu de 7,6 milhões de 
pessoas para 6,5 milhões. 
A população pobre (que 
vive com entre US$ 1 e 
US$ 2 dólares por dia), 
de 19,1 milhões de pes-
soas para 15,7 milhões.


