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Mudas de árvores são 
replantadas na Rua 13 

de maio em Pinda

O departamento de meio 
ambiente da prefeitu-
ra de Pindamonhanga-
ba, realizou o replantio 
de mudas de árvores na 
Rua 13 de maio, no bair-

ro Crispim.  As antigas 
espécies foram retiradas 
a pedido da população,
 pois apresentavam podri-
dão e corriam o risco de 
queda, além de impedir a 

circulação de pedestres.
As novas espécies ar-
bóreas replantadas são 
ideais para serem afi-
xadas em calçadas; 
a Resedá e Cabeça Branca .

Trânsito instala semáforo
na Nossa Senhora do
Bonsucesso em Pinda

Com a duplicação de par-
te da Avenida Nossa Se-
nhora do Bonsucesso, a 
prefeitura de Pindamo-
nhangaba por meio do 
Departamento de Trânsi-
to, instalou um semáforo 

no cruzamento da aveni-
da com a Rua Taubaté.
A medida foi tomada a 
fim de controlar o flu-
xo de veículos no local, 
pois se tornou um pon-
to de conflito de tráfego 

perigoso, além disso, foi 
necessária também a al-
terar o sentido da Rua 
Taubaté tornando-a sen-
tido único de circulação.
A medida já está 
em operação na via. 

Obras de duplicação da 
Rodovia dos Tamoios 

serão suspensas

As obras de duplicação 
da Rodovia dos Tamoios 
(SP-55), principal via de 
acesso ao litoral norte, se-
rão suspensas a partir do 
dia 20/12. A suspensão de-

verá ocorrer até o dia 05/01. 
Durante o período, a 
região deverá receber 
2,5 milhões de turistas. 
Segundo o prefei-
to de Ilhabela e pre-

sidente da Aprecesp, 
Antônio Luiz Colucci, 
a suspensão foi acerta-
da durante reunião com 
o presidente da Dersa, 
Lawrence Casagrande.

Governador Geraldo
Alckmin entrega ônibus 

para Taubaté

O Governador de São 
Paulo, Geraldo Alckmin, 
esteve sábado, em Lorena 
para realizar a entrega de 
45 ônibus escolares para 
as prefeituras de trinta 
e seis municípios da re-
gião do Vale do Paraíba. 
O Estado investiu R$ 7,3 
milhões para aquisição 
dos ônibus, todos 0Km, 
que serão utilizados para 
transporte dos alunos do 
Ensino Fundamental, do 
primeiro ao nono ano.
São três modelos diferen-

tes para atender às neces-
sidades de cada município 
no transporte de alunos. 
Os veículos são adaptados 
especialmente para ofere-
cer conforto e segurança 
aos estudantes, incluindo 
os alunos com deficiência 
ou mobilidade reduzida.
Compareceram ao encon-
tro o Prefeito de Tauba-
té, Ortiz Jr. e a Secretária 
de Educação, Profª Edna 
Chamon, que receberam 
as chaves e o veículo das 
mãos do Governador. Para 

Edna, a entrega do ônibus 
“foi importante porque 
são 54 lugares que vão 
atender às necessidades 
de nossos alunos. Temos 
uma frota ainda defasada, 
apesar de termos adqui-
ridos, neste ano, 37 vans. 
Não poupamos esforços 
em buscar parcerias, em 
celebrar convênios para 
aquisição de outros veícu-
los. Este novo ônibus irá 
atender crianças de toda 
a rede municipal inclusi-
ve as do Madre Cecília”.A História do Mercado

Municipal de Taubaté 
vira livro

Hélio Monteiro dos Reis, 
que é coordenador de 
trabalhos da Associação 
“O Mercadão”, vai fazer 
o lançamento de seu li-
vro “Tanque da Aguada 
- A História do Mercado 
Municipal”, hoje dia 18, 

quarta-feira, às 19 h, no 
Espaço Cultural Georgi-
na de Albuquerque, na 
Câmara Municipal. Esta 
obra relata a história des-
te gigante e importante 
patrimônio público desde 
o início de sua constru-

ção até os dias de hoje. 
O livro apresenta à histó-
ria de alguns permissio-
nários, que na década de 
80, iniciaram um movi-
mento de luta em busca 
de melhorias que conti-
nua até os dias de hoje.

Balcão de Emprego  de Taubaté
oferta vagas que não exigem

experiência
O Balcão de Emprego da 
Prefeitura de Taubaté está 
disponibilizando oportuni-
dades de emprego a serem 
preenchidas com urgência.
As vagas oferecidas por 
um supermercado são 
para açougueiro e padei-
ro, e não é necessário ter 
experiência. Também há 

procura para cozinhei-
ra escolar para trabalhar 
no preparo da meren-
da, com vagas limitadas.
Quem estiver interessa-
do em uma dessas fun-
ções deverá procurar o 
Balcão de Emprego, que 
fica na Praça Coronel Vi-
toriano, 1, e fazer o seu 

cadastro. É necessário 
apresentar comprovante 
de endereço, documen-
tos pessoais e currículo.
S e r v i ç o
Balcão de Emprego
Endereço: Praça Coro-
nel Vitoriano, 1 - Centro
Telefone: 3621- 6043
Horário: das 8h às 17h
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Taubaté discute a
destinação dos

Resíduos Sólidos
O Meio Ambiente come-
ça, finalmente a ser en-
carado com respeito. Dia 
16, Taubaté deu um pas-
so importante na busca 
de uma maior eficiência 
e consciência na ques-
tão do lixo.  Foi realiza-
do um Seminário sobre 
“Destinações de Resíduos 
Sólidos, Domésticos, da 
Construção Civil, Coleta 
Seletiva e sua Aplicabili-
dade nos Municípios da 
Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba”, no Ola-
vo Bilac Hotel. Durante o 
evento, vários palestrantes 
das cidades vizinhas mos-
traram exemplos práticos 
e viáveis para a questão 
do lixo, que hoje, ganha 
status de atividade lucra-
tiva, indicando, sobretudo, 
que o que era considerado 
inútil, agora se transforma 

num filão rentável e muito 
promissor. Devida à apro-
vação da Lei n* 12.305/10 
que institui a Política Na-
cional de Resíduos Só-
lidos (PNRS), o Brasil 
estabelece um marco re-
gulatório completo para o 
setor de Resíduos Sólidos. 
A Lei distingue o que é 
resíduo (lixo que pode e 
deve ser reciclado ou re-
aproveitado) e o rejeito 
(tudo o que não pode ser 
passível reaproveitamen-
to). Essa Lei contempla 
todo tipo de resíduos: do-
méstico, industrial, cons-
trução civil, saúde, pe-
rigoso, eletroeletrônico, 
agrosilvopastoral, lâm-
padas vapores mercuriais 
etc. O Ministério Meio 
Ambiente coordena na 
esfera federal, o “Progra-
ma de Resíduos Sólidos 

Urbanos” que é voltado, 
para apoiar o desenvol-
vimento de processos de 
gestão integrada de re-
síduos, na busca por al-
ternativas possíveis para 
os graves problemas do 
Meio Ambiente. 
As ações passam pelo en-
cerramento de lixões e 
a posterior recuperação 
dessas áreas degradadas, 
pela coleta seletiva dos 
resíduos secos, um maior 
incentivo a composta-
gem e a separação dos 
resíduos de construção e 
demolição, entre outras. 
O objetivo principal é a 
minimização de rejeitos 
e sua disposição/destino 
final e adequado. Tudo 
isso visando diminuir os 
impactos ambientais, na 
saúde pública e sociais 
da Sociedade moderna.

PPA com 245 emendas é 
aprovado pela  Câmara de 

Taubaté
O Meio Ambiente come-
ça, finalmente a ser en-
carado com respeito. Dia 
16 último, Taubaté deu 
um passo importante na 
busca de uma maior efi-
ciência e consciência na 
questão do lixo. Foi reali-
zado um Seminário sobre 
“Destinações de Resíduos 
Sólidos, Domésticos, da 
Construção Civil, Coleta 
Seletiva e sua Aplicabili-
dade nos Municípios da 
Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba”, no Ola-
vo Bilac Hotel. Durante o 
evento, vários palestrantes 
das cidades vizinhas mos-
traram exemplos práticos 
e viáveis para a questão 
do lixo, que hoje, ganha 
status de atividade lucra-
tiva, indicando, sobre-
tudo, que o que era con-
siderado inútil, agora se 

transforma num filão ren-
tável e muito promissor.
Devida à aprovação da 
Lei n* 12.305/10 que 
institui a Política Nacio-
nal de Resíduos Sólidos 
(PNRS), o Brasil estabe-
lece um marco regulatório 
completo para o setor de 
Resíduos Sólidos. A Lei 
distingue o que é resíduo 
(lixo que pode e deve ser 
reciclado ou reaproveita-
do) e o rejeito (tudo o que 
não pode ser passível rea-
proveitamento). Essa Lei 
contempla todo tipo de 
resíduos: doméstico, in-
dustrial, construção civil, 
saúde, perigoso, eletro-
eletrônico, agrosilvo-
pastoral, lâmpadas va-
pores mercuriais etc.
O Ministério Meio Am-
biente coordena na esfera 
federal, o “Programa de 

Resíduos Sólidos Urba-
nos” que é voltado, para 
apoiar o desenvolvimen-
to de processos de gestão 
integrada de resíduos, na 
busca por alternativas pos-
síveis para os graves pro-
blemas do Meio Ambien-
te. As ações passam pelo 
encerramento de lixões e 
a posterior recuperação 
dessas áreas degradadas, 
pela coleta seletiva dos 
resíduos secos, um maior 
incentivo a composta-
gem e a separação dos 
resíduos de construção e 
demolição, entre outras. 
O objetivo principal é a 
minimização de rejeitos 
e sua disposição/destino 
final e adequado. Tudo 
isso visando diminuir os 
impactos ambientais, na 
saúde pública e sociais 
da Sociedade moderna.
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2013 foi o ano da
cultura em movimento

em Pinda
“A Cultura em Pinda não 
pára. Nem vai parar”. 
Com essa afirmação, o 
diretor do Departamento 
de Cultura da Prefeitu-
ra resume o ano de 2013.
Para ele, este foi o ano 
do resgate da cultura, por 
meio do estímulo aos ar-
tistas e realização de ações 
que os fizeram acreditar no 
espaço que têm na cidade. 
Após os dois primeiros 
meses, quando a Cultura 
ficou focada na realização 
do Carnaval, a equipe se-
guiu em seu objetivo de 
popularizar a arte e, assim, 
nasceu o “Pinda em Cena”. 
O projeto levou diversas 
formas de arte para os bair-
ros da cidade, com a inten-
ção de valorizar o artista e 
despertar na comunidade 
a vontade de se expressar 
artisticamente. Por isso, 
uma segunda fase do “Pin-
da em Cena” será levar 
as oficinas de arte, gra-
tuitamente, aos bairros.
E a iniciativa já está geran-
do frutos positivos. Após o 
início das apresentações, 
surgiram novos talentos e 
aumentou o interesse de ar-
tistas em se cadastrarem no 
quadro do departamento.
Além das novidades, o 
Departamento de Cultura 
manteve, para este ano, 
parcerias de sucesso com 
o Governo do Estado -, 
como o Circuito Cultural 
Paulista, que trouxe di-

versas atrações durante o 
ano, como o show de Jor-
ge Vercillo, apresentações 
de dança, música e teatro 
– e também com empresas 
privadas, como a Gerdau.
Outro destaque do ano na 
área cultural foi a reali-
zação da Conferência de 
Cultura. “Antes da confe-
rência, nossa equipe par-
ticipou de eventos seme-
lhantes em outras cidades 
e, a partir daí, descobrimos 
que Pinda é referência em 
Cultura na região. Isso 
nos deixou muito confian-
tes para seguir com o tra-
balho. Temos artistas de 
qualidade e temos público 
que gosta de arte”,afir-
mou o diretor de Cultura.
Sobre público, não há 
como não lembrar do Feste. 
A 36ª edição do Festival 
Nacional de Teatro, reali-
zada em novembro, con-
tou com casa cheia em 
todas as 22 apresentações, 
tanto no Teatro Galpão, 
que foi reaberto, quanto 
no Bosque da Princesa. 
“Ao realizarmos o Fes-
te, já estávamos focados 
na Semana da Consciên-
cia Negra, programação 
de Natal e Carnaval de 
2014”, contou o diretor, 
destacando o apoio da 
administração munici-
pal e, em especial, da 
Secretaria de Educa-
ção, Cultura e Turismo.
Outro ganho para a Cultu-

ra neste ano - e que certa-
mente gerará frutos para 
2014 - é o contato iniciado 
na Secretaria de Estado da 
Cultura, por intermédio do 
prefeito municipal, para a 
construção do Teatro de 
Pindamonhangaba. “Apre-
sentamos um projeto para 
o secretário estadual e ele 
gostou muito. Uma cidade 
como Pinda, que tem um 
Festival que está seguindo 
para seus 37 anos, merece 
um teatro”, disse o diretor. 
“Agora, estamos adaptan-
do o projeto e, no começo 
de 2014, vamos entrar com 
o pedido de convênio”.
Projetos para 2014
Para o próximo ano, o 
Departamento de Cultura 
pretende dar continuida-
de a projetos que deram 
certo em 2013, como o 
“Pinda em Cena”,que 
será trabalhado com pes-
soas das comunidades 
– os agentes culturais 
-,responsáveis por le-
vantar as necessidades 
de oficinas artísticas de 
acordo com cada região. 
Para isso, será firmado 
um convênio com a As-
sociação Cultural Coote-
pi. A intenção é oferecer 
cursos de longa duração.
Outros projetos para 2014 
são a realização de um fes-
tival de dança, um encon-
tro folclórico e outro de 
hip hop, entre as novidades 
que já podem ser reveladas.

Pindamonhangaba está 
em 73ª no Programa 
Município VerdeAzul

Pindamonhangaba está 
em primeiro lugar no 
Vale do Paraíba, quan-
do se refere ao seu de-
sempenho no Programa 
Município VerdeAzul.
Lançado em 2007 
pelo Governo do Es-
tado de São Paulo, o 
“Município VerdeAzul” 
é um programa ambiental 
inovador da Secretaria de 
Estado do Meio Ambien-
te, cujo objetivo é ganhar 
eficiência na gestão am-
biental através da descen-

tralização e valorização 
da base da sociedade. O 
Programa visa estimular 
e capacitar as prefeituras 
a implementarem e de-
senvolverem uma agen-
da ambiental estratégica.
Pindamonhangaba obteve 
destaque no Vale do Paraí-
ba, conquistando a 73ª posi-
ção, após promover várias 
ações neste ano de 2013, 
como seminários, plan-
tio de árvores em áre-
as de preservação am-
biental, a Semana da 

Água, além da Semana e 
Conferência do 
Meio Ambiente.
Outra ação da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
por meio do Departamen-
to de Meio Ambiente, 
que colaborou para a con-
quista da nova posição, foi 
a inspeção nos veículos 
da prefeitura movidos a 
diesel, visando a diminui-
ção de gases poluentes.
No ano de 2012 Pin-
damonhangaba esta-
va em 188 ª posição.

Clube da Corrida Taubaté
fatura 7 prêmios na final
do Circuito de Corrida de

Rua da cidade
O Clube da Corrida 
Taubaté encerrou sua par-
ticipação no tradicional 
Circuito de Corrida de 
Rua de Taubaté faturando 
sete prêmios em várias ca-
tegorias. A sétima e última 
etapa aconteceu no sába-
do, dia 14, com largada na 
Avenida do Povo, e per-
curso de 4,93 quilômetros.
Após a última etapa fo-
ram somados os pontos e 
premiados os melhores do 
ano no ranking, do 1º ao 5º 
colocado. Conquistaram 
os troféus de vice-cam-
peão os atletas Amilton 
Ramos de Oliveira (cate-
goria 35-39 anos) e José 
Pinto Bandeira Filho (65 
anos e acima). Priscila Al-
ves de Souza Pereira (25-
34 anos) faturou o 3º lugar.
Ficaram na 4ª coloca-
ção no ranking os atletas 
Edmilson Ferreira P. do 
Carmo (45-49 anos) e Ma-
ria Lucia de Moura Pinto 
Bandeira (60 anos e aci-
ma). Antonio Fai (65 anos 
e acima) e José Carlos 

Júnior (40-44 anos) fica-
ram com a 5ª colocação.
Ranking - Para obter os 
resultados, os corredores 
precisaram disputar sete 
etapas e somar pontos para 
permanecer entre os cin-
co primeiros colocados 
no ranking por categoria. 
As etapas anteriores fo-
ram realizadas em abril 
(Chácara do Visconde), 
maio (Parque Aeroporto), 
junho (Novo Horizon-
te), agosto (Imaculada), 
setembro (Sesc) e ou-
tubro (Vila Aparecida).
O Circuito de Corrida de 
Rua é promovido pela 
Prefeitura de Taubaté e 
faz parte do calendário 
esportivo e cultural da 
cidade. A participação é 
aberta e as inscrições são 
gratuitas. Nesta edição 
o evento reuniu em mé-
dia cerca de 600 corredo-
res por etapa, de acordo 
com os organizadores.
B a l a n ç o
A equipe do Clube da Cor-
rida Taubaté, com o quarte-

to Amilton, Edmilson, Zé 
Júnior e Rogério, também 
foi vice-campeã na cate-
goria comerciário na Meia 
Maratona SESC Ipiranga 
de Revezamento, realiza-
da no dia 8 de dezembro, 
em São Paulo. Os atletas 
de Taubaté deram trabalho 
para as equipes profissio-
nais favoritas do Grupo 
Pão de Açúcar (GPA).
O Clube da Corrida ficou a 
pouco mais de 1min30 da 
equipe vencedora, e deixou 
a terceira colocada, tam-
bém GPA, com diferença 
de mais de três minutos. 
O quarteto encerrou com 
o tempo de 1:18min28.
O Clube da Corrida Tauba-
té é composto por atletas 
com idades entre 19 e mais 
de 70 anos. A equipe treina 
na unidade do SESC (Ser-
viço Social do Comércio) 
Taubaté com o objetivo 
de fazer do esporte uma 
atividade de integração, 
além de promover saúde 
e qualidade de vida, com 
o apoio da instituição.

Coral da Terceira Idade se 
reúne para encontro de final 

de ano em Taubaté
O Centro de Convivência 
do Idoso da Prefeitura de 
Taubaté realizou, nesta ter-
ça-feira, o último encontro 
do ano dos integrantes do 
Coral da Terceira Idade.
O almoço oferecido aos 
participantes foi embalado 
por um animado conjunto 
musical. No encerramen-
to, foi realizada a apresen-
tação do coral que é com-
posto pela terceira idade 
que participa das ativida-
des do Projeto Conviver.
O Centro de Convivên-
cia do Idoso e o Projeto 
Conviver, que é realizado 

em 20 bairros de Taubaté, 
são ações de políticas pú-
blicas que garantem aos 
idosos novas alternativas, 
com diferentes formas de 
participação, para que te-
nham qualidade de vida.
Pessoas acima de 55 anos 
podem participar do proje-
to, em que são desenvolvi-
das atividades recreativas 
e de lazer como: dança de 
salão, festas, bailes, ex-
cursões e atividades cul-
turais com destaque ao 
teatro, coral, música, artes 
plásticas e passeios edu-
cacionais com palestras, 

discussões, encontros, 
debates, filmes e alfabe-
tização. Além disso, são 
realizadas atividades de 
geração de renda com au-
las de artesanato e ativi-
dades físicas que incluem 
ginástica, alongamento, 
hidroginástica, expressão 
corporal e coreografia.
O Centro de Convivên-
cia do Idoso fica na rua 
Ismênia de Mattos Ri-
bas, 65, Vila Marli, e 
atende de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 18h. 
Mais informações pelo 
telefone 3631-5367.

Equipe de Combate
à Dengue de Taubaté
realiza Ação Solidária
de Natal em Creches

Municipais
A Equipe Volante do CAS 
(Controle de Animais Si-
nantrópicos), responsável 
pelas ações educativas de 
Combate à Dengue, que 
incluem palestras em par-
ceria com a Secretaria de 
Educação na rede muni-
cipal, realizou, entre os 
dias 10 e 12 de dezem-
bro, uma Ação Solidária 
de Natal em três creches 
unindo brincadeiras, mú-
sicas e festividades na-

talinas às palestras so-
bre Dengue e doenças 
transmitidas por animais 
( z o o n o s e s ) .
A ação, que envolve os pais 
e a comunidade na preven-
ção da Dengue, aconteceu 
nas unidades educacionais 
dos bairros Campos Elíse-
os, Fonte Imaculada II e 
no Hércules Marson, onde 
a direção da escola arreca-
dou brinquedos que foram 
distribuídos pela equipe do 

CAS, que na ocasião esta-
va vestida de Papai Noel.
Este tipo de atividade per-
mite a aproximação entre a 
equipe de controle e a po-
pulação taubateana, bus-
cando a mobilização da 
sociedade para combater 
a Dengue, especialmente 
nesta época do ano, quan-
do aumentam as chuvas 
e consequentemente os 
criadouros do mosquito 
Aedes aegypti.

Extrato de Contrato / Pref. Munic. Redenção da Ser-
ra / CONVITE  nº: 50/2013 / Processo nº 53/2013 
/ Objeto: contratação de empresa para prestação de 
serviços contábeis  / Vigência: 12(doze) meses / Con-
tratada: ELAINE DA SILVA OLIVEIRA. ME. / Va-
lor R$74.400,00 (SETENTA E DOIS MIL REAIS) / 
Redenção da Serra, data assinatura 05/12/2013. Be-
nedito Manoel de Morais – Prefeito Municipal.
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Aluno tremembeense ganha 
medalha de ouro em 

Olimpíada Brasileira de 
Astronomia e Astronáutica

O Aluno Robson Alves 
da Silva Junior de apenas 
nove anos foi premiado 
em nível nacional, com a 
medalha de ouro na edi-
ção da Olimpíada Brasi-
leira de Astronomia e As-
tronáutica (OBA) 2013. 
O responsável pela obten-
ção da medalha é aluno do 

terceiro ano do ensino fun-
damental e está matricula-
do na EMEF Nicolau Cou-
to Ruiz, no Retiro Feliz.
A Olimpíada Brasi-
leira de Astronomia e 
Astronáutica (OBA) 
e a Mostra Brasileira de 
Foguetes (MOBFOG) 
são eventos abertos à 

participação de esco-
las públicas ou privadas, 
urbanas ou rurais, sem 
exigência de número 
mínimo ou máximo de 
alunos, os quais devem 
preferencialmente par-
ticipar voluntariamente.
Parabéns  e  
sucesso  Robson!

ADC Ford Futsal 
Taubaté é campeã

paulista

Após ser campeã do Me-
tropolitano no primeiro se-
mestre, a equipe da ADC 
Ford Futsal/ Taubaté con-
quistou sábado, o título do 
Campeonato Paulista A2. 
O triunfo veio com a vi-
tória sobre o Yoka/ Gua-
ratinguetá por 4 x 1 
na casa do adversário.
O jogo: Logo aos quatro 
minutos de partida, Lean-
drinho abriu o placar para 
os taubateanos. Os donos 
da casa responderam e 
Taliba chegou a tirar uma 
bola em cima da linha do 
gol. O goleiro Jacky tam-
bém fez importantes de-
fesas para a ADC Ford.
Na etapa complementar, 
o Yoka empatou o jogo 
logo no primeiro minuto 
com Tuiu. O Taubaté res-
pondeu e o artilheiro Fabi-
nho colocou os visitantes 
novamente na frente após 
cobrança de escanteio. 
Precisando da vitória, o 
Guará utilizou goleiro li-

nha e ficou mais ofensivo, 
porém deixou o gol aberto.
Com o placar a favor, 
o time comandado pelo 
técnico Ricardinho apro-
veitou as jogadas de 
contra-ataques e ainda 
marcou mais dois gols, 
com Felipe e Roger.
“Montamos esse elenco há 
três anos. Fizemos um pla-
nejamento e ele foi feito 
da melhor forma possível. 
Somos uma equipe vito-
riosa que sempre lutou por 
um ideal e driblou todas as 
dificuldades”, salientou o 
treinador Ricardinho Reis.
“Foi um ano perfeito e fe-
chamos com chave de ouro. 
Queremos também agra-
decer a diretoria e todos 
os torcedores que nos 
acompanharam nesta tem-
porada. Agora vamos fo-
car a elite do paulista”, 
afirmou o capitão Max.
Com 17 gols marcados, 
o pivô Fabinho termi-
nou o torneio na artilha-

ria. Em 2014, o Taubaté 
está confirmado na Liga 
Paulista ao lado dos me-
lhores times do estado. A 
competição está prevista 
para começar em março.
“Os torcedores podem es-
perar um time forte. Tam-
bém acreditamos que não 
basta apenas uma equi-
pe de alto rendimento, 
mas também é importan-
te investir nas categorias 
de base. Vamos brigar 
pela classificação no ano 
que vem e consolidar o 
futsal como uma moda-
lidade forte, algo que já 
existiu no passado”, res-
saltou o presidente da 
ADC Ford, Alan Oliveira.
O time da ADC Ford Fut-
sal/ Taubaté tem o apoio 
da Top 10 Assessoria em 
Comunicação Esportiva, 
Secretaria de Esportes e 
Lazer de Taubaté, Clean 
Car, Renato Osório Nu-
trição, Academia Elia-
ne Indiani e RT Sports. 

Projeto Lobatinhos do
Futuro abre inscrições para 
curso de férias no Sitio do 

Picapau Amarelo

O Projeto Lobatinhos do 
Futuro está com inscri-
ções abertas, de 17 a 27 
de dezembro, para curso 
de férias no Sítio do Pica-
pau Amarelo em Taubaté. 
Podem participar crian-
ças entre 7 e 13 anos. A 
inscrição deve ser feita 
pelo responsável através 
do telefone (12) 3635-
3234, das 14h às 17h.
O “Projeto Lobatinhos do 
Futuro” é gratuito e tem 
como objetivo manter 

vivo o patrimônio imate-
rial em oficinas de teatro e 
literatura. A proposta visa 
aproveitar o período de fé-
rias e levar o conhecimen-
to da literatura de Montei-
ro Lobato para as crianças.
As aulas serão de 07 a 31 
de janeiro de 2014, de ter-
ça à sexta-feira das 09h 
às 11h. O encerramento 
do curso acontece no dia 
01 de fevereiro, sábado, 
com uma apresentação 
dos participantes. O Sí-

tio do Picapau Amarelo 
fica na Avenida Montei-
ro Lobato, s/nº, no bair-
ro Chácara do Visconde.
S e r v i ç o
Projeto Lobati-
nhos do Futuro
Público-alvo: crian-
ças de 7 a 13 anos
Inscrições: de 17 
a 27 de dezembro
Horário de inscri-
ção: das 14h às 17h
Telefone: (12) 3635-3234
Vagas limitadas

Câmara de Pinda
aprova criação de

Distrito Empresarial na 
última sessão do ano

Segunda-feira, a Câmara 
de Veredeadores de Pinda-
monhangaba realizou a 45ª 
sessão ordinária, a última 
de 2013, e diversos proje-
tos de lei foram votados.
Entre os projetos apro-
vadores, está o de nº 
194/2013 que autoriza 
a criação de um Distrito 
Empresarial na cidade,  
concedendo incentivos 
fiscais e outros benefícios 
às sociedades empresarias 
que se instalarem na cidade.
A concessão dos incentivos 
fiscais e demais benefícios 
da Lei levará em conta os 
seguintes fatores: geração 
de empregos, valor do in-
vestimento, participação 
comunitária prevista por 
parte da empresa a ser 
instalada, entre outros.  
Na justificativa, o Exe-
cutivo informou que “o 

projeto pretende discipli-
nar a concessão dos be-
nefícios às necessidades 
do município, tornando-o 
mais atrativo, despertan-
do o interesse de novas 
empresas em se instalar 
em Pindamonhangaba”.
Utilização do “Te-
atro Galpão” 
Outro projeto aprova-
do na sessão foi o de nº 
191/2013, sobre a utili-
zação do Teatro Galpão. 
O artigo 4º especifica que 
“os preços para  cessão do 
Espaço Cultural - Teatro 
Galpão, serão revertidos 
ao Fundo Municipal de 
Apoio às Políticas Cultu-
rais de Pindamonhanga-
ba, para manutenção do 
espaço e ficam fixados da 
seguinte forma, por dia de 
utilização: 4,45 UFMPs 
(R$ 302,73) para even-

tos que cobram entrada, 
ingresso ou inscrição e 3 
UFMPs (R$ 204,09) para 
espetáculos e eventos que 
não haja cobrança de en-
trada. O “Teatro Galpão”  
fica na avenida Nos-
sa Senhora do Bom Su-
cesso, 2750, Parque das 
Nações e a cessão pode-
rá ser feita para Institui-
ções, grupos e escolas.
Ainda na Ordem do Dia, o 
Projeto de Lei n° 187/2013, 
do vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi (PR), que 
“Estabelece diretrizes a 
serem observadas na for-
mulação da Política Mu-
nicipal de Atendimento às 
Pessoas com Transtorno 
Invasivo do Desenvol-
vimento – AUTISMO”  
também recebeu o 
voto favorável de to-
dos os vereadores. 

Brasil e China devem
lançar novo satélite

em 2014
O Brasil e a China de-
vem lançar no ano que 
vem um novo satélite 
para substituir o que foi 
lançado recentemente, 
mas não ficou em órbi-
ta, por causa de falhas no 
lançamento. Segundo o 
ministro das Comunica-

ções, Paulo Bernardo, o 
projeto de construção do 
satélite já previa que to-
das as peças fossem feitas 
em duplicidade, e elas já 
foram enviadas à China, 
agora só falta decidir se 
o novo equipamento será 
montado naquele país ou 

no Brasil. “Agora não tem 
o que fazer, aconteceu, foi 
uma tragédia, ficamos com 
uma deficiência muito 
grande, mas tem outro sa-
télite já fabricado e pronto, 
estava no orçamento do 
projeto, previsto para 
ser lançado em 2015.


