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FAMUTRE é Vice 
Campeã em Concurso 
Nacional de Bandas e 

Fanfarras

No domingo (06) a Fanfarra 
Municipal de Tremembé –  
FAMUTRE foi vice-
campeã na categoria 
com um Pisto Sênior, no 
24º Concurso Nacional 
de Bandas e Fanfarras 
de Caieiras, São Paulo.
O 24º Concurso Nacio-
nal de Bandas e Fanfarras 
ocorreu no Estádio Muni-
cipal Municipal de Caiei-

ras e teve entrada gratuita.
A competição contou 
com a participação de 
Bandas Marciais e Fan-
farras de todo o país.
Atualmente a FAMUTRE 
tem cerca de 60 integrantes,  
divididos em Corpo 
Musical e Corpo Co-
reográfico, representa-
dos pela Coordenado-
ra Anelise Bittencourt,  

Maestro Alexandre Vilela,  
auxiliares de Maestro Ga-
briela Guedes e Mariele 
Hidalgo e a baliza Janine.
A Prefeitura da Es-
tância Turística de  
Tremembé parabeniza 
a FAMUTRE pela ex-
celente participação no  
24º Concurso Nacio-
nal de Banda Fanfarra  
de Caieiras.

Segunda-feira terá
“Encontro de Mulheres” 

da campanha
Outubro Rosa

Durante o mês intei-
ro as mulheres pode-
rão participar de várias 
ações voltadas para elas.  
Nesta segunda-feira 
(14) haverá um encon-
tro no Centro de Es-
pecialidades Médicas, 
na Saúde da Mulher.  
Na ocasião eles poderão 
receber várias orienta-
ções. No dia 8, teve ca-
minhada, atividade física 
e encaminhamento para 
exames em Moreira Cé-
sar, no Recinto São Vito.
A Associação Terapia e 
Lazer, presidida por Ana 
Maria M. de Carvalho, é 
parceira da administração 
municipal e juntas realiza-
ram o evento no Distrito. A 

caminhada saiu da praça do 
Vale das Acácias e seguiu 
em direção ao Recinto.  
Quem foi ao espaço 
pôde se divertir e movi-
mentar o corpo, partici-
pando do alongamento.
Ana Maria M. de Carvalho 
agradece a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, onde 
por meio dos profissionais 
da Secretaria de Saúde e 
Assistência Social e Es-
portes e Lazer, contribuiu 
com as ações da campa-
nha. “A ajuda da Prefei-
tura é muito importante e 
todos nós da Associação 
agradecemos o carinho e 
atenção dos profissionais 
que estiveram conosco. 
Gostaria que todas as mu-

lheres da cidade fizessem 
os exames o mais rápido 
possível, porque a preven-
ção é o melhor caminho”.
Sueli Aparecida da Silva, 
moradora do Mantiquei-
ra, participou da campa-
nha com a Terapia e Lazer 
e parabenizou o evento, 
que desperta nas mulhe-
res a necessidade de se 
preocupar com a saúde 
e procurar a prevenção. 
Ela é voluntária numa casa 
de apoio à pessoa com 
câncer e afirma que é es-
sencial as pessoas procu-
rarem os serviços de saú-
de, porque o tratamento 
tem grande sucesso quan-
do as doenças são diag-
nosticadas o quanto antes.

Balcão de Emprego de 
Taubaté oferece 30 

vagas para atendente
O Balcão de Emprego 
da Prefeitura de Tauba-
té está disponibilizando  
vagas de empre-
go na área comercial.
São 30 vagas de aten-
dentes a serem preen-
chidas em lanchonete de 
um shopping da cidade.  

Os interessados acima de 
16 anos interessados em 
se candidatar a uma vaga 
devem procurar o Balcão 
de Emprego e apresentar 
os documentos pessoais, 
comprovante de endere-
ço e carteira de trabalho.
O horário de atendi-

mento é das 8h às 17h. 
Mais informações pelo 
telefone 3621-6043.  
Balcão de Emprego
Endereço: Praça Coro-
nel Vitoriano, 1 - Centro
Telefone: 3621-6043
Horário de Atendi-
mento: 8h às 17h

Banco do Povo facilita 
crédito para produtores 

rurais em Taubaté
A Prefeitura de Taubaté, 
em parceria com o Gover-
no do Estado de São Pau-
lo, está disponibilizando 
empréstimo aos produto-
res rurais do município.
A linha de crédito é via-
bilizada pelo Banco do 
Povo, que fica no piso 
superior da Rodoviária 
Velha. O programa tem 
como objetivo oferecer fi-
nanciamento com taxa de 
juros de 0,5% ao mês. O 
valor para quem está ini-
ciando o negócio é de até 
R$ 5 mil no primeiro em-
préstimo. Já os produtores 
em atividade há mais tem-

po podem solicitar R$ 7,5 
mil no primeiro contrato, 
R$ 10 mil no segundo, e 
até R$ 15 mil no terceiro 
empréstimo. Outra no-
vidade nessa modalida-
de de empréstimo é que 
o beneficio se estenderá 
aos assentados do INCRA 
que estejam produzindo.
O financiamento cobre a 
aquisição de animais para 
tração, engorda, cria, pro-
dução de leite, mel, ovos, 
sendo que o valor máxi-
mo permitido para gado 
ou vacas leiteiras é de R$ 
2 mil por cabeça, além de 
aquisição de insumos, se-

mentes, sêmem, embriões, 
ração, medicamentos, va-
cinas, fertilizantes correti-
vos ou defensivos, compra 
ou conserto de equipa-
mentos, ferramentas, má-
quinas, tratores, constru-
ção de poços artesianos, 
materiais de construção 
para pequenas reformas, 
ampliação ou construções 
em áreas destinadas exclu-
sivamente ao empreendi-
mento. Empréstimo Rural
Banco do Povo
Endereço: Praça Dr. Bar-
bosa de Oliveira, piso 
superior da Rodoviária
Velha. Telefone: 3629-6072

ACIP incentiva reciclagem com 
campanha de doação de PET 

para decoração natalina
A Associação Comercial 
e Industrial de Pindamo-
nhangaba quer repetir o 
sucesso do ano passado 
quando promoveu a de-
coração de Natal com en-
feites a base de artesanato 
a partir de garrafas PET. 
Com a proposta também 
de incentivar a reciclagem 
no município, a ACIP ini-
ciou uma campanha de ar-
recadação de garrafas PET 
BetinhaPara esse ano, de 
acordo com a presidente 
da entidade, Elisabete dos 
Santos, serão necessários 
10 mil pets para a produ-
ção dos enfeites de Natal. 
“Nós já entramos em con-
tato com as escolas muni-
cipais, estaduais e particu-
lares para que façam ações 
voltadas à arrecadação. 
Bares e restaurantes tam-
bém podem contribuir.” 
De acordo com Elisabete, 
já foram arrecadados  4 
mil, e faltam agora ainda 6 
mil pets. "Contamos com 

a participação de toda a 
comunidade para realizar-
mos uma decoração ain-
da melhor que a de 2012.  
Esse material pode ser 
entregue na sede da ACIP, 
à Rua Deputado Claro 
César, 44 ou no posto de 
arrecadação, na Av. Albu-
querque Lins, 138.”, pede 
ela. Arte e reciclagem: De-
pósitos que compram ma-
terial dos muitos catadores 
estão espalhados pela ci-
dade. Segundo Rosemeire 
Martins Alcici, proprie-
tária de um depósito na 
Avenida Fortunato Mo-
reira, seu estabelecimento 
recebe mensalmente cerca 
de 1.000 kg de garrafas 
PET, que depois é envia-
da para Caçapava onde 
é moída para o processo 
de reciclagem. “Aqui pa-
gamos R$ 0,80 centavos 
pelo Kg. Também somos 
muito procurados por es-
colas e também artesãos 
que usam o material para 

o desenvolvimento de suas 
peças artesanais.”, disse. 
A reciclagem do material 
teve inicio nos Estados 
Unidos e Canadá a partir 
da década de 80, quando 
as pessoas começaram a  
recolher garrafas para fa-
zer enchimentos de almo-
fadas.  No Brasil, só 18% 
das garrafas PET eram re-
cicladas em 1994 e 20 anos 
depois, esse percentual 
saltou para mais de 50%.  
O que é o PET? O mate-
rial PET (Polietileno te-
reftalato) é um plástico 
mais resistente, que a certa 
temperatura ganha cons-
tituição mais mole e pode 
ser moldado ou fundido. 
Descoberto em 1941 pe-
los químicos britânicos 
Whinfield e Dickson, co-
meçou a ser produzido a 
partir dos anos 70, após 
30 anos de longas pesqui-
sas para a comprovação de 
não causar riscos à saú-
de e ao Meio Ambiente.
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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.

Equipe de combate a 
dengue realizara visitas 

em Tremembé
A Equipe de Combate a 
Dengue realizará na 2ª 
quinzena de Outubro (14 
a 25/10/13) uma ADL – 
Avaliação de Densidade 
Larvária, preconizada pelo 
Ministério da Saúde, que 
visa identificar os níveis 
municipais de infestação 
pelo Aedes aegypti, bem 
como seu criadouro mais 
frequente.  Esta avaliação 

é realizada em quarteirões 
sorteados em toda a cidade.
Veja na programação abai-
xo se seu bairro recebe-
rá a visita da Equipe e a 
data em que será visitado.
Receba nossos agentes!
Essa avaliação é mui-
to importante para tra-
çarmos novas metas an-
tes do verão chegar!!
L e m b r e - s e :

FIQUEM SEM-
PRE ATENTO!
A DENGUE É UM PRO-
BLEMA DE TODOS E 
ELA PODE MATAR!
Equipe de Com-
bate a Dengue:
Rua Lorena, 120 – Pq. 
Nossa Senhora da Glória
Tel.: (12) 3672-5735
d e n g u e @ t r e -
m e m b e . s p . g o v . b r
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Programa Mais
Educação é Oficializado 

em Tremembé
Na última sexta-feira, dia 
04 de outubro, a Prefei-
tura Municipal, por meio 
da Secretaria de Educação 
lançou oficialmente para o 
Município seu mais novo 
projeto para as escolas da 
Rede; o Programa Mais 
Educação. O evento con-
tou com um público es-
timado em 800 pessoas, 
entre alunos, pais, equi-
pes escolares e muníci-
pes. Estiveram presentes 
autoridades da Prefeitura 
Municipal, Câmara de ve-
readores, Ordem dos advo-
gados e representes de ou-
tras Prefeituras da região.
A cerimônia foi coman-
dada pelos coordenado-
res técnicos do Programa 
no Município; Gabriela 
Gonçalves e Victor Na-
rezi. No palco tomaram a 
palavra o Sr. Prefeito Mu-
nicipal Marcelo Vaqueli 
e a Secretária de Educa-
ção Cristiana Berthoud.
Segundo Vaqueli a im-
plantação do Programa 
Mais Educação em Tre-
membé é um grande e 
importante passo para o 

desenvolvimento da edu-
cação do município: “A 
educação é o pilar da so-
ciedade, investir na edu-
cação é investir no futuro 
da cidade, parabenizo a 
Secretária e toda sua equi-
pe por mais essa ação em 
prol dos alunos da rede.”
A secretária Cristiana Ber-
thoud, muito emocionada, 
destacou os objetivos do 
Programa e sua impor-
tância para a transforma-
ção da educação do mu-
nicípio, agradeceu a toda 
equipe, diretores, profes-
sores, coordenadores e 
membros da comunidade.
“O Programa Mais Edu-
cação é uma importante 
conquista para Tremembé, 
trata-se de uma das ações 
para melhorar a educação 
de nossos alunos. Um dos 
objetivos do programa 
é criar uma significativa 
proximidade da comuni-
dade com a escola. Cha-
mar a família e a comuni-
dade para participarem da 
educação de nossos filhos.
O MEC está investindo 
com verbas e construção 

de grandes espaços para as 
atividades do Mais Edu-
cação o que considero um 
ganho para nossa cidade.“  
Secretária Cris-
tiana Berthoud.
Os alunos da rede abrilhan-
taram o evento com suas 
apresentações artísticas de 
música, balé, banda e hip 
hop, algumas já frutos das 
atividades do Programa 
nas escolas. O Mais Edu-
cação já está funcionando 
em todas as escolas de En-
sino Fundamental da Rede.
Destacamos alguns mo-
mentos emocionantes da 
noite como o descerra-
mento da Placa e o mo-
mento em que a equipe 
convida a todos para ves-
tirem a camisa do Progra-
ma, momento que alunos 
e equipe coloriram palco 
e plateia com as camise-
tas do Mais Educação.
 A noite de 04 de Outu-
bro de 2013 ficará mar-
cada como o dia da Edu-
cação de Excelência 
de Tremembé e deverá 
ser comemorada anual-
mente com a população.

Curso de mecânica 
para mulheres no Via 

Vale Garden Shopping
Inscrições gratuitas po-
dem ser feitas até o dia 
17 de outubro. Curso en-
sina os segredos básicos 
da mecânica e será minis-
trado por Roseli Oliveira.
O Via Vale Garden Sho-
pping em parceria com 
a Porto Seguro Seguros 
está com inscrições aber-
tas para o curso de Me-
cânica para Mulheres.  
A aula acontecerá no 
dia 18 de outubro, sex-
ta-feira, dentro do centro 
de compras de Taubaté.  
O curso será ministra-
do pela mecânica Roseli 
Oliveira, a instrutora atua 
como mecânica desde 
1996 e, em 2002, mon-
tou sua própria oficina. 
Segundo ela, não há pes-
quisas que comprovam 
de forma exata quantas 
mulheres aderiram à pro-
fissão, mas aos poucos, 

vem sendo percebidas 
nesse meio que era ex-
clusivamente masculino.  
Roseli afirma ainda que 
as mulheres tem se torna-
do cada vez mais curiosas 
por esse tema e que o cur-
so é um ótimo meio para 
entender melhor sobre o 
assunto. Para dar um ar 
mais feminino para suas 
palestras, ela vai se apre-
sentar com um macacão 
cor – de – rosa e com as 
peças automotivas pinta-
das no mesmo tom para 
fazer suas demonstrações.
Marcelo Sebastião, dire-
tor do Porto Seguro Auto, 
confirma que as mulhe-
res costumam ser muito 
mais cuidadosas com seus 
veículos e se envolvem 
menos em acidentes, em 
comparação aos homens. 
“Agora elas se mostram 
cada vez mais interessa-

das em aprender os segre-
dos básicos da mecânica”. 
Segundo ele, foi pensando 
justamente nas mulheres 
que desejam ter mais au-
tonomia para acompanhar 
a manutenção dos seus 
carros que a Porto Segu-
ro desenvolveu o curso.
Durante o curso serão 
abordados os seguintes 
temas: Motor, Sistema 
de Alimentação, Sistema 
Elétrico, Sistema de Inje-
ção, Transmissão, Dire-
ção, Suspensão, Freios e 
Direção Defensiva. Com 
duração de duas horas.
Todas as mulheres que se 
interessarem devem fazer 
a inscrição através do SAC 
do Via Vale Garden Sho-
pping, pelo telefone (12) 
3683-1000 até o dia 17/10. 
As vagas são limitadas, por 
isso é importante inscre-
verem-se o quanto antes.

Serviço
Data: 18 de Outubro
Local: Via Vale Garden Shopping
Endereço: Rodovia Presidente Dutra, 7.181 –Taubaté/SP
Horário do curso: às 18h às 20h
Site: www.viavalegardenshopping.com.br
Informações: SAC – (12) 3683-1000

Conselho Municipal de
Saúde convoca população 

para Conferência em
novembro

O Conselho Municipal de 
Saúde, por meio da Prefei-
tura de Taubaté, convoca 
os munícipes para parti-
cipar da VIII Conferência 
Municipal de Saúde, que 
acontece no dia 24 de no-
vembro, a partir das 08h, 
no CEMTE (Centro Edu-
cacional Municipal Tera-
pêutico Especializado).
Na ocasião, o tema cen-
tral da discussão é a in-
tegralidade da atenção à 
saúde. Além das discus-
sões em torno do plano 
municipal da saúde muni-
cipal para o quadriênio de 

2014/2017, será realiza-
da a votação para a nova 
composição do COMUS 
para o biênio 2014/2015. 
Qualquer cidadão pode-
rá se inscrever no local 
da Conferência para par-
ticipar como observador.
Para composição do con-
selho, poderão se ins-
crever os representantes 
dos seguintes segmentos: 
usuários, ou seja, repre-
sentantes de entidades, as-
sociações e movimentos 
legalmente constituídos 
da sociedade civil orga-
nizada, trabalhadores da 

saúde, gestores da saú-
de municipal e presta-
dores de serviço e for-
necedores ou produtores 
de materiais de saúde.
As inscrições devem ser 
feitas até o dia 11 de ou-
tubro no Solar dos Con-
selhos situado a Rua Dr. 
EmilioWinther, 785 - Pra-
ça Bom Conselho nos 
dias úteis das 08h as 18h.
O edital está disponí-
vel no site www.taubate.
sp.gov.br. Maiores in-
formações podem ser 
obtidas diretamente no 
Solar dos Conselhos.

Confira as vagas do 
PAT de Caraguá

Confira as vagas disponí-
veis no Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador de 
Caraguá (PAT) desta se-
mana. O interessado deve 
apresentar os documentos 
pessoais. Vendedor Pracis-
ta, Supervisor de Vendas 
Comercial, Motorista de 
Automóveis, Auxiliar de 
Lavanderia, Técnico de 
Edificações, Ajudante de 
Obras, Açougueiro, Aten-
dente, Oficial de Serviços 
Gerais, Empregado Do-
méstico, Engenheiro Civil,  
Auxiliar de Cozinha, Au-
xiliar Contábil, Auxiliar 
de Limpeza, Copeiro, Ca-
seiro, Eletricista Indus-
trial, Mecânico Industrial, 
Mecânico de Autos, Ma-
nicure, Garçom, Chapeiro, 

Recepcionista de Hotel, 
Operador de Rádio, Co-
zinheiro Geral, Repositor 
de Mercadorias, Auxiliar 
de Pizzaiolo, Operador de 
Tratores, Auxiliar de Vi-
draceiro, Gerente Comer-
cial, Confeiteiro, Eletri-
cista Predial, Impressor de 
Offset, Motorista Entrega-
dor, Porteiro, Barman, Bal-
conista, Azulejista, Fornei-
ro (Pizzaria), Professor de 
Educação Física, Profes-
sor de Musculação, Chapa 
(Movimentador de Mer-
cadoria), Chefe de Cozi-
nha, Funileiro de Veículos 
(Reparação), Auxiliar de 
Manutenção Predial, Su-
pervisor de Caixas, Podó-
logo, Professor de Inglês, 
Gerente Administrativo, 

Técnico de Refrigeração, 
Auxiliar de Cabeleireiro, 
Estampador de Tecido, Pi-
zzaiolo, Motorista de Ca-
minhão, Salgadeiro, Mo-
toboy, Operador de Pá 
Carregadeira, Tosador 
de Animais Domésticos.
As vagas possuem perfis 
específicos com relação 
à experiência, escolarida-
de, entre outros, poden-
do sofrer variações e não 
estarem mais disponíveis 
se atingirem o limite má-
ximo de encaminhamen-
tos, ou ainda, em caso de 
encerramento pelos em-
pregadores que as dispo-
nibilizaram. O PAT está 
localizado na Rua Tauba-
té, 520, bairro Sumaré. O 
telefone é (12) 3882-5211

Microsoft firma parceria 
com Pindamonhangaba 
para ampliar acesso à

tecnologia na rede
de ensino

Acordo de intenções a ser 
assinado hoje tem objetivo 
de capacitar coordenado-
res e diretores de escolas 
públicas de Pindamonhan-
gaba para o uso da tecno-
logia no ensino da cidade-
ComputadoresA Prefeitura 
de Pindamonhangaba e a 
Microsoft assinam nesta 
quinta-feira (10), às 14h, 
um acordo de intenções 
para promover a capaci-
tação de coordenadores e 
diretores de escolas públi-
cas de Pindamonhangaba 
para o uso da tecnologia 
no ensino da rede muni-
cipal.Com esse convênio, 

alunos, professores, co-
ordenadores e diretores 
de ensino da cidade terão 
acesso a conteúdos de ca-
pacitação básica em tecno-
logia para que posse fazer 
uso desse conhecimen-
to no dia a dia da prática 
pedagógica. Aos alunos,  
em especial, a parceria 
deve fortalecer a for-
mação inclusive para 
o mercado de trabalho. 
“A tecnologia tem de ser 
vista cada vez mais como 
um aliado para a forma-
ção de qualidade, que é 
peça-chave para termos 
um crescimento sus-

tentável no futuro”, é o 
pensamento de Antônio 
Moraes, diretor de educa-
ção da Microsoft Brasil.
Em outra iniciativa de 
cidadania da Micro-
soft, o YouthSpark,  
alunos formalmente ma-
triculados em uma insti-
tuição de ensino privada 
ou pública com cursos de 
tecnologia reconhecidos 
pelo MEC, poderão ter 
acesso gratuitamente a 
softwares de desenvolvi-
mento e design para que 
possam desenvolver ha-
bilidades em TI, comple-
mentando sua formação.

 
 
 
 
 
 

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DA LEI DO PLANO PLURIANUAL – PPA 2014/2017 
E DISCUSSÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014,  

DO MUNÍCIPIO DE MONTEIRO LOBATO 
 

Em atendimento ao Artigo 48, Parágrafo Único, da Lei Nº 101, de 04 de maio de 2000, e 
visando proporcionar a transparência da gestão fiscal, mediante incentivo à participação popular 
na discussão da Lei do Plano Plurianual – PPA 2014/2017 e Lei Orçamentária Anual, para o 
exercício financeiro de 2014, do Município de Monteiro Lobato, a Câmara Municipal de 
Monteiro Lobato torna público que será realizada, a partir das 18 horas do dia 30 de outubro de 
2013, no Plenário da Câmara Municipal, a AUDIÊNCIA PÚBLICA, convidando os interessados e a 
população do município. 

 
Ver. Ailton Rodolfo Martins - Presidente da Câmara 

Verª. Maria Das Gracias de Siqueira Leiva – 1º Secretário 

 
 

Comunicado Câmara Municipal
de Monteiro Lobato
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Prefeitura recupera asfalto no
pedágio da Água Preta em

Pindamonhangaba

O pedágio na região da 
Água Preta está receben-
do obras de recapeamento. 
O serviço está sendo rea-
lizado entre os kms 153 
e 154, na rodovia SP-62, 
trecho que liga Pindamo-
nhangaba a Moreira César. 
As obras estão sendo re-
alizadas pela Prefeitura, 
por meio da Secretaria 
de Obras, via equipes do 
Departamento de Obras e 
Viação (Usina de Asfalto 
e Obras 2), Departamento 
de Serviços Municipais 
e Departamento Técnico 
Administrativo, trabalhan-
do em conjunto. De acor-
do com informações da 
Secretaria de Obras, o ser-

viço foi iniciado na quin-
ta-feira, com a escavação 
de caixa com profundi-
dade aproximada de 0,85 
m, retirando material sem 
estabilidade. Em seguida 
foi feito um dreno para es-
coar as águas desta caixa.
O próximo passo foi co-
locar uma camada de "ra-
chão", depois camada de 
0,20 m com material fre-
sado com 8% de cimen-
to, completado com duas 
camadas de 0,20 m do 
mesmo substrato fresado e 
mais com 5% de cimento. 
Cada camada foi espalha-
da em uma extensão de 
30 metros de comprimen-
to por quatro de largura, 

devidamente compactada 
com rolo compressor. A 
camada final, totalizando 
os 0,85 m será concluída 
nesta semana, com 0,25 
m de concreto armado. O 
serviço de manutenção 
será executado em ambos 
os sentidos (Pinda/ Mo-
reira César e Moreira Cé-
sar/ Pinda) com interdição 
total de um lado, ficando 
os veículos em mão du-
pla. O prazo para conclu-
são das obras é a próxima 
semana, dependendo da 
ausência de chuvas. As 
equipes trabalharam, in-
clusive, no sábado, para 
recuperar o dia perdido 
pela chuva de sexta-feira.

Ilhabela define ordem 
do desfile das escolas 
de samba no Carnaval 

2014

Ilhabela já tem definida 
a ordem dos desfiles de 
escolas de samba no car-
naval do próximo ano.  
A decisão ocorreu no 
Paço Municipal na se-
mana que passou com 
o sorteio da ordem do 
desfile das agremiações. 
O sorteio foi comandado 
pelo presidente da Liga das 
Escolas e Blocos de Ilha-
bela -Leci, Ronilan Ro-
drigues, e contou com os 

representantes de todos os 
presidentes das escolas de 
samba, além dos membros 
da diretoria da entidade.  
O carnaval de 2014 será 
em março. Ilhabela terá no 
domingo (2/3) as seguin-
tes agremiações Mocida-
de do Sul da Ilha, Unidos 
de Padre Anchieta e Água 
na Boca. Já na segunda 
(3/3) desfilam Mocidade 
Independente de Ilhabe-
la, Acadêmicos Leões do 

Ita e Unidos do Garrafão.
 As atividades para ar-
recadação de recur-
sos já tiveram início.  
As agremiações participa-
ram da festa de aniversário 
da cidade, em setembro, 
com as barracas de comi-
das e bebidas na Praça de 
Eventos e Lazer do Galera.  
O carnaval de Ilhabe-
la cresce a cada ano, 
em programação e 
número de turistas.

São Bento do Sapucaí
debate criação do

Movimento Coalizão
Antidrogas

O que fazer quando a de-
pendência química e uso 
de drogas passam a repre-
sentar o maior inimigo da 
família e da sociedade? 
Como defender seus filhos 
e criar políticas públicas 
contra um mal cada vez 
mais abrangente e assus-
tador? São Bento do Sapu-
caí discutiu esse tema na 
manhã desta quarta-feira 
com um debate entre au-
toridades políticas, po-
liciais e sociedade civil.  
Foi o primeiro encontro 
pela criação do Movimen-
to Coalizão no município, 
um projeto que teve iní-
cio em Pindamonhangaba 
e já se estende por várias 
cidades com o trabalho 
conjunto de prevenção 
contra o alcoolismo e de-
pendência química, males 
que afetam principalmente 
crianças e adolescentes. 
Eliane MarcondesEliane 
Marcondes, presidente 
da Coalizão Pinda se dis-
se impressionada de ver 
o potencial da união dos 
setores de São Bento do 
Sapucaí, que contou com a 
presença de representantes 
da Polícia Militar, do Po-
der Judiciário, das escolas, 
igrejas, entidades que tra-
balham com a prevenção 
antidrogas, jovens e adul-
tos. “Vejo que eles têm um 
futuro, até pela presença, 
pelo alto número de par-

ticipantes presentes nes-
sa sensibilização hoje!”, 
disse. Geografia perigosa: 
por ser divisa com outros 
estados, no caso, Minas 
Gerais, São Bento é uma 
cidade estratégica para a 
entrada de material ilíci-
to. "Nós temos a realidade 
da situação geográfica de 
cada cidade. Nessas divi-
sas (estaduais) nós temos 
a notícia do tráfico, mas 
em Pindamonhangaba nós 
somos fronteiras com os 
presídios e temos, geogra-
ficamente, também uma 
situação de insegurança..." 
Com apoio dos 12 princi-
pais setores públicos de 
São Bento do Sapucaí, 
dentre eles, a administra-
ção do prefeito Ildefonso 
Mendes, a expectativa é 
que novas reuniões já es-
tão na agenda para criar 
a Coalizão Antidroga, um 
programa que nasceu na 
região metropolitana do 
Vale do Paraíba e recebe 
elogios até do exterior. 
Falta fiscalização: A rea-
lidade de várias cidades 
foram expostas em dis-
cussão. Em Taubaté, o 
Movimento Coalizão de-
tectou que 85% dos bares 
vendem bebidas alcoólicas 
para menores e que, 65% 
desses jovens participaram 
do PROERD, programa 
de prevenção antidrogas 
desenvolvido pela Polícia 

Militar. Concordaram os 
presentes ao encontro que 
problema sempre esbarra 
na falta de continuidade 
nessa prevenção e na fal-
ta de fiscalização. Faltam 
líderes? Para a palestran-
te, o importante é isso, 
cada cidade entender qual 
a sua posição geográfica 
face a esse problema. Ci-
dades como Tremembé e 
Lorena desistiram dessa 
união. "Tem cidades que 
não conseguem essa lide-
rança! A verdade, eu vou 
dizer aqui: precisa de um 
líder comunitário forte! 
Precisa de um líder que 
ama essa causa e que quei-
ra fazer a mudança no seu 
município!", esclareceu. 
Pacto de setores: Os re-
sultados de uma Coalizão 
Androgas, alertam seus 
membros, não surgem de 
imediato. Eliane Marcon-
des ressalta que a palavra-
chave é o planejamento. 
Eis os 12 setores da so-
cidade que formam um 
grupo do movimento: Jus-
tiça e Segurança Pública
Organizações civis (OAB, 
Conselho Tutelar, etc.)Lí-
deres da Juventude, Pais 
de família, Empresários, 
Meios de comunicação, 
Educação,  ONGs, Organi-
zações  religiosas e frater-
nais Profissionais de Saúde 
Agencias governamentais 
ONGs  e combate às drogas

12ª Brigada Aeromóvel faz 
entrega do Gorro Azul à

militares que seguirão para 
o Haiti

A 12ª Brigada de Infanta-
ria Leve (Aeromóvel) co-
munica a realização da for-
matura para a entrega do 
Gorro Azul para militares 

da brigada que integrarão 
o do 19º Contingente que 
seguirão para a Missão de 
Paz no Haiti. O evento tem 
o início previsto para as 

08h00, nas dependências 
do Forte Ipiranga, que tem 
seu endereço à rua José 
Bonifácio, Nº 33, Jardim 
Rafael, Caçapava - SP.  


