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E X P E D I E N T E

COLEÇÃO DE ESCRITAS SOBRE DIVERSOS ASSUNTOS

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
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622
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.

Aviso Não Existe Falta de Jornais para demanda diariamente
Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição
no endereço: Rua dos Lírios n° 171 , Bairro: Flor do Vale,Tremembé-

SP, onde poderão ser retiradas.

Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale  - Tremembé - S.P.
Tel. (0xx12) 3672-2257 - Fax (0xx12) 3672-4831 .
CEP 12120-000 -  E-mail: editoraflordovale@terra.com.br.
Registro no INPI 81717790 -
Impresso em 23/05/2013.
Diretor responsável pela publicação:
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e
Impressão: Pré Impressão Gráfica  -
SP - Capital
Representante em São Paulo
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos Jornais do Interior
Sistema de distribuição dirigida
Matérias pagas ou autografadas
não representam necessariamente a opinião deste jornal. Jornal Regional

A Gazeta dos Municípios
12 3672 2257

www.agazetadosmunicipios.com.br

Leia e Anuncie

Curiosidades
Onde vivem os animais

Os animais vivem apenas onde podem sobreviver. Isso recebe o nome de habitat.
De todos os seres vivos, o ser humano é o único animal que consegue se adaptar

a qualquer lugar, do polo norte ao deserto do Saara: América do norte: águia,
alce, bisão, castor, condor, crocodilo, esquilo americano, lince, lobo, peru

selvagem e urso branco. América do Sul: anta, arara, capivara, lobo guará, lhama,
onça, preguiça, tamanduá bandeira e tatu. Europa: cabrito montanhês, cavalo

selvagem, cegonha, falcão, javali, lebre, lontra, marmota, ouriço, pato selvagem,
porco espinho e raposa. África: avestruz, chacal, chimpanzé, elefante, girafa,
gorila, hiena, hipopótamo, leão, leopardo, rinoceronte e zebra. Antártida: leão
marinho e pinguim. Ásia: antílope indiano, camelo, elefante asiático, faisão,
leopardo negro, orangotango, panda gigante, pavão, raposa polar,  inoceronte

asiático e tigre. Oceania: canguru, cisne negro, coala, diabo da Tasmânia, elefante
marinho e ornitorrinco.

Humor
Sujeito e predicado

A professora pergunta ao Juquinha:
- Juquinha, na frase: “Dilma foi eleita”, indique o sujeito e o predicado.
E o Juquinha responde:
- O sujeito é a Dilma, professora!
- E o predicado? Pergunta a professora.
E Juquinha responde:

- O PREDICADO eu não sei não, mas os PREJUDICADOS somos todos nós.

A tartaruga no poste
Enquanto suturava um ferimento na mão de um velho gari (cortada por um caco
de vidro indevidamente jogado no lixo), o médico e o paciente começaram a
conversar sobre o país, o governo e, finalmente, sobre o Lula e o velhinho disse:
- Bom, o senhor sabe, o Lula é como uma tartaruga em cima do poste...
Sem saber o que o gari quis dizer, o médico perguntou o que significava uma
tartaruga num poste e o gari respondeu:
- É quando o senhor vai indo por uma estrada, vê um poste e lá em cima tem uma
tartaruga tentando se equilibrar. Isso é uma tartaruga num poste.
Diante da cara de interrogação do médico, o velho acrescentou:
- Você não sabe como ela chegou lá.
- Você não acredita que ela esteja lá.
- Você sabe que ela não subiu lá sozinha.
- Você sabe que ela não deveria e nem poderia estar lá.
- Você sabe que ela não vai fazer absolutamente nada enquanto estiver lá.
- Você não entende porque a colocaram lá.
- Então tudo o que temos de fazer é ajudá-la a descer de lá e providenciar para
que ela nunca mais suba lá, pois lá em cima definitivamente não é seu lugar.

Mensagens
Um dos nossos maiores problemas é estarmos sempre preocupados com
resultados. Essa preocupação cria uma ansiedade desnecessária, medo e
infelicidade. A ansiedade tem a ver como nosso desempenho. E se nosso
desempenho não foi satisfatório? E se fracassarmos? O que os outros vão
pensar? Vão nos julgar severamente e nos punir? O medo aqui se relaciona com o
dever de realizar a meta ou o objetivo desejado. Se falharmos não vamos
conseguir o que queremos. Vamos nos tornar um fracassado, um perdedor.
Seremos rejeitados. Odiaremos a nós mesmos. Ódio e medo são opostos do
amor. Em vez de se preocupar com resultados específicos, preocupe-se em agir
corretamente. Aja de maneira desprendida. Espere o melhor. A esperança é uma
coisa boa. A expectativa não, porque quando ela se apresenta, o desapontamento
está sempre muito próximo.

Quando a vida estiver pesando demais, antes de se entregar à depressão, examine
objetivamente a sua carga. Comece evitando os compromissos assumidos e
elimina algum. Nem sempre é fácil, pois os encargos nos dão a sensação de
sermos úteis. Vencida essa etapa da faxina, vistorie o bem emocional. Pegue cada
uma das lembranças que guarda, olha bem e responda sinceramente para que
preciso desses traumas e livre-se deles.

Pensamentos
Levo no coração quem me deixou na solidão.
Sempre exageramos quando queremos enganar.
Julgamos a sabedoria de um homem por sua esperança.
A esperança é a paciência com a lâmpada acesa.
A vitória pertence aos mais perseverantes.
Sua tarefa é descobrir o seu serviço e, com amor dedicar-se a ele.
Mas vale um mal dia de pescaria do que um bom dia de trabalho.
Os homens sequer foram capazes de inventar o 8º. Pecado capital
O amor nasce num olhar, cresce num sorriso e morre numa ilusão.
Simular humildade é ser soberbo.
Aquele que pensa pequeno sofre de falta de imaginação.
Pessoas que falham em planejar estão planejando falhar.
Têm algumas decisões na vida que só você pode tomar.
O homem é mortal por seus temores e imortal por seus dizeres.
Vença a si mesmo e terás vencido o seu próprio adversário.
A coragem é o medo vencido.
Fale a verdade mesmo que ela esteja contra você.
Perder o entusiasmo provoca rugas na alma.
O êxito é fácil de obter, o difícil é merecê-lo.
Espere o melhor, prepare-se para o pior e receba o que vier.
É preciso viver, não apenas existir.
Uma pessoa para compreender tem de se transformar.
Quando descanso, descanso no amor.
A falta de amor é a maior de todas as pobrezas.
Estudar é polir a pedra preciosa, purificando o espírito.
Se não puderes se destacar pelo talento, vença pelo esforço.
Quem olha pra fora sonha, quem olha pra dentro desperta.
Não existe ninguém igual a você, Deus quis você a única.
Em tudo que a natureza opera, ela nada faz bruscamente.

Miscelânea

Para combater a exclusão
digital a Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
dos Telecentros, está com as
vagas abertas para os cursos
de informática básica. O
objetivo é oferecer
qualificação aos munícipes,
dando oportunidade de
adquirirem conhecimentos
nesta área através das
atividades. São 600 vagas
destinadas às crianças,
jovens, adultos e à melhor
idade. Os interessados em
frequentar as aulas podem
procurar um dos seguintes
Telecentros: Campinas,
Feital, Jardim Regina, Cícero
Prado, Araretama (Casa do
Jovem e na escola Elias
Bargis), Castolira, Vila Rica
e na biblioteca do Sesi. O
horário de funcionamento é

das 8 às 21 horas, de segunda
a sábado. Os alunos
receberão um certificado
com carga de 60 horas e irão
aprender noções de Word,
Excel, Power Point e
Internet. Também estão
abertas as inscrições para o
curso de Técnicas
A d m i n i s t r a t i v a s
Informatizadas, com 100
vagas distribuídas entre os
nove Telecentros. Para
garantir a vaga em um dos
cursos é preciso apresentar
o RG e comprovante de
endereço. Menores 18 anos
deverão levar uma
autorização ou estar
acompanhados com os pais
no momento da inscrição. Os
Telecentros são abertos à
comunidade e a população
pode utilizar o espaço para

fazer pesquisas escolares,
digitar trabalhos, currículos e
fazer inscrições em concursos
públicos, entre outras ações.
Veja os endereços das
unidades: Feital - Rua
Aristides Pires, 92; Castolira
- Rua Regina Célia Pestana
César, 229; Araretama -
Casa do Jovem - Rua
Benedito Darci Monteiro,
916; Araretama - Remefi
Elias Bargis - Rua Benedito
Bacca Benega, 60; Cícero
Prado - Rua Antonio Carlos
Correa de Macedo, 36;
Jardim Regina - Rua cinco,
nº 21;
Campinas - Rua Jose
Benedito Querino, 280;
Biblioteca Sesi - Praça São
B e n e d i t o ;
Vila Rica - Av. Abel Correia
Guimarães, 1422

Pindamonhangaba:
Telecentros oferecem
600 vagas para cursos

de informática

Pindamonhangaba está na
luta para aquecer as pessoas
mais carentes. Começou no
dia 6 de maio mais uma
Campanha do Agasalho. O
trabalho desenvolvido pela
Prefeitura conta com o apoio
de inúmeros parceiros, entre
eles, Exército, Sabesp,
Polícia Militar, Corpo de
Bombeiros, entre outros. De
acordo com os
coordenadores da
campanha, a parceria é
fundamental. A meta deste
ano é arrecadar 150 mil

peças, os materiais como:
cobertores, agasalhos e
calçados podem ser
entregues às equipes que
estão passando de porta em
porta. Além disso, é possível
procurar um dos postos de
coleta para entregar a
doação. Ao fazer as
doações, as pessoas estão
praticando um ato de
cidadania, ajudando o
próximo e também colaborar
com o meio ambiente, pois,
uma peça jogada no lixo pode
demorar até mesmo décadas

para se decompor. De
acordo com a Secretaria de
Saúde e Assistência Social da
Prefeitura de
Pindamonhangaba, todo o
material arrecadado será
destinado às entidades e
também às famílias em estado
de vulnerabilidade social.
Prefeitura, Subprefeitura,
Polícia Militar, Sabesp,
Unimed, Delegacia da
Mulher e Diretoria de Ensino
são alguns dos postos de
coleta onde o morador pode
fazer a doação.

Pindamonhangaba:
Doações de agasalhos
podem ser feitas em
diversos postos de

coleta

Uma equipe da Polícia Militar
Ambiental da base
operacional de Guaratinguetá
e Cruzeiro apreendeu no
bairro Pedroso, zona rural do
município de Lorena, uma
quantidade de palmito do tipo
“Jussara”. O fato correu
nesta quarta-feira (22). De
acordo com os policiais, a
equipe estava em
patrulhamento pela área

quando localizou em uma
fazenda 158 vidros de
palmito industrializados,
totalizando 217 kg e 150
unidades de palmito Jussara
“in natura”. Um homem foi
preso em flagrante no local e
encaminhado ao DP de
Lorena, onde também foram
apreendidos o produto e os
apetrechos utilizados para a
industrialização clandestina.

Segundo a PM Ambiental, o
detido faz parte da mesma
quadrilha que atua na região,
dos quais dois foram presos
em 20 de maio no município
do Potim. A quadrilha atua na
Serra da Mantiqueira, onde
extraem o palmito na divisa
entre Guaratinguetá e
Pindamonhangaba, e enviam
para Lorena onde seria
industrializado

Polícia Ambiental
prende mais um

membro da quadrilha
da extração irregular

de Palmito

A engenharia de tráfego da
Prefeitura de Taubaté foi
obrigada a desfazer as
intervenções realizadas em
duas de suas principais
artérias: Avenida Assis
Chateaubriand (bairro
Independência) e Avenida
Dom Pedro I. Após
transformados em mão única,
o trajeto do viaduto e a
entrada da Avenida Dom
Pedro I para a rotatória do
túnel da Baronesa voltaram a
ter mão dupla. As mudanças

foram instaladas na manhã de
segunda-feira (20), quando
cinco avenidas passaram a ter
mão única, com a intenção de
dar mais fluxo às áreas de
maior movimento em
Taubaté. A Prefeitura alega
que eram alterações
experimentais,  todavia,
parece não ter oferecido os
resultados esperados.
Moradores de vários bairros
e usuários das vias que
passaram pelas mudanças
reclamaram muito nas redes

sociais, principalmente quem
reside no  bairro do Barreiro
que agora precisa dar uma
volta enorme para chegar até
a Independência. O
Jornalismo AgoraVale
manteve contato com a
assessoria da Prefeitura para
receber mais informações da
diretora de Trânsito, Dolores
Moreno Piño, a Lola, mas até
o momento da postagem
desse texto,
a redação ainda não havia
recebido resposta.

Prefeitura de
Taubaté desfaz

alterações realizadas
no trânsito

 Uma ação conjunta
envolvendo a Faculdade de
Pindamonhangaba – FAPI e
o Grupo de Apoio a Pessoa
com Câncer está prevista
para o próximo sábado (25)
no Dia do Lazer e Cidadania.
A programação terá início às

09h00 e segue até as 16h00.
Segundo informa a
assessoria do GAPC, estão
previstas diversas atividades
na área de educação, cultura,
cidadania e saúde, que
acontecerão na Praça Pr.
José Ezequiel da Silva. De

acordo com o GAPC,
qualquer pessoa maior de 18
anos com diagnóstico
comprovado pode ser
atendida pelo GAPC
Taubaté, que fica na Rua
Souza Alves, 369 – Centro,
tel.:(12) 3622-6665.

FAPI e GAPC
promovem ação social
em Pindamonhangaba

Pindamonhangaba está na
luta para aquecer as pessoas
mais carentes. Começou no
dia 6 de maio mais uma
Campanha do Agasalho. O
trabalho desenvolvido pela
Prefeitura conta com o apoio
de inúmeros parceiros, entre
eles, Exército, Sabesp,
Polícia Militar, Corpo de
Bombeiros, entre outros. De
acordo com os
coordenadores da
campanha, a parceria é
fundamental. A meta deste
ano é arrecadar 150 mil

peças, os materiais como:
cobertores, agasalhos e
calçados podem ser
entregues às equipes que
estão passando de porta em
porta. Além disso, é possível
procurar um dos postos de
coleta para entregar a
doação. Ao fazer as
doações, as pessoas estão
praticando um ato de
cidadania, ajudando o
próximo e também colaborar
com o meio ambiente, pois,
uma peça jogada no lixo pode
demorar até mesmo décadas

para se decompor. De
acordo com a Secretaria de
Saúde e Assistência Social da
Prefeitura de
Pindamonhangaba, todo o
material arrecadado será
destinado às entidades e
também às famílias em estado
de vulnerabilidade social.
Prefeitura, Subprefeitura,
Polícia Militar, Sabesp,
Unimed, Delegacia da
Mulher e Diretoria de Ensino
são alguns dos postos de
coleta onde o morador pode
fazer a doação.

Doações de agasalhos
podem ser feitas em
diversos postos de

coleta

Mudança será feita na
pista sentido Litoral. A
partir desta quarta-feira (22),
o acesso à Paraibuna pela
Nova Tamoios, no sentido
Litoral, será feito no km 32.
O remanejamento será
realizado em função do
avanço das obras de
duplicação da rodovia e será
mantido até a conclusão da
pista definitiva, em
dezembro. Os motoristas
serão orientados sobre as
mudanças no tráfego por
meio de nova sinalização no
local. As obras da Nova
Tamoios Planalto
completaram um ano no dia
15 de maio. O primeiro
trecho duplicado já foi
liberado para o tráfego no
final de abril. Foram
entregues  3 quilômetros
duplicados em Paraibuna, do
km 39 ao km 42. A DERSA
– Desenvolvimento

Rodoviário S/A, responsável
pelo gerenciamento do
empreendimento, entregará
novos trechos em junho.
Recomendações aos
usuários; É muito
importante que os usuários se
informem das condições de
tráfego e possíveis
interdições totais na via para
programar a viagem. Para
isso, estão disponíveis
diferentes canais de
comunicação: Telefone 0800
055 5510, Twitter
@novatamoios e
sitewww.dersa.sp.gov.br. O
usuário também é informado
por meio de comunicados
diários encaminhados à
imprensa e entidades
importantes da região como
hospitais, corpo de bombeiro
e empresas de transportes.
Sobre a Nova Tamoios
Planalto; A duplicação da
Tamoios proporcionará

melhor qualidade
operacional, elevando o nível
de segurança do trecho.
Assim, atende a demandas
urbanas, de moradores e
trabalhadores da região, e
também a de turistas que
frequentam o Litoral Norte.
As obras na rodovia Nova
Tamoios Planalto tiveram
início em maio de 2012. O
trecho que passa por obras,
do km 11,5 ao km 60,48,
atende os municípios de São
José dos Campos,
Jacareí, Jambeiro e
P a r a i b u n a .
Esta é a maior intervenção
executada na rodovia nos
últimos 40 anos.
A entrega da pista está
prevista para dezembro de
2 0 1 3 .
O custo da obra é de R$
557,4 milhões, com desconto
de 32% em relação ao valor
inicial previsto.

Acesso à Paraibuna

será desviado para o km

32 em função das obras

da Nova Tamoios
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O Palácio Boa Vista, em
Campos do Jordão, recebe
desde sábado, 18, a
exposição “Personagens –
Gustavo Rosa e o acervo
Artístico-Cultural dos
Palácios”. O local é sede do
Governo de São Paulo na
Serra da Mantiqueira. A
presidente do Fundo Social
de Solidariedade e primeira-
dama, Andrea Vaqueli,

participou da inauguração da
mostra acompanhada da
também primeira-dama Lu
Alckimin. Na ocasião, houve
um bate-papo com crianças
de escolas públicas de
Campos do Jordão com o
artista Gustavo Rosa.
 “É uma honra receber este
grande artista brasileiro e
suas obras no Palácio Boa
Vista. O interesse das

crianças que participaram do
encontro com perguntas tão
inteligentes mostra que o
trabalho dele agrada a
diversos públicos”, afirmou
Lu Alckmin.
“Foi uma exposição
maravilhosa e pretendemos
um dia levar para Tremembé
um evento tão grande quanto
este.” finalizou Andréa
Vaqueli.

ANDRÉA VAQUELI PARTICIPA DE

EXPOSIÇÃO ACOMPANHADA DE

LU ALCKMIN

Instalado em
Pindamonhangaba há mais de
10 anos o grupo francês
Total, que detém as marcas
Total e Elf, vai dar início à
ampliação de sua planta em
uma área de
aproximadamente 12 mil m2,
o que vai dobrar a
capacidade de produção da
empresa estimada atualmente
em 35 milhões de litros de
óleo por ano. Segundo
informações da Secretaria de
D e s e n v o l v i m e n t o
Econômico, a instalação
da TOTAL Lubrificantes na
cidade aconteceu através do
trabalho do atual prefeito

quando estava à frente da
administração municipal .
“Acreditamos que a vinda da
Elf, comprada no ano 2001
pelo Grupo francês TOTAL,
para Pinda seria uma
oportunidade de crescimento
e visibilidade para a cidade.
E isto se confirmou agora
com essa nova expansão”,
afirmou o prefeito. A TOTAL
Lubrificante do Brasil conta
com um portfólio de produtos
de alta tecnologia e
performance que atende às
normas mais exigentes do
mercado europeu. A Total
Lubrificantes ainda informou
que serão investidos cerca de

R$ 15 milhões na expansão
da empresa que ainda prevê
um novo layout de todas as
áreas já existentes e um
aumento do número de
empregos. Remodelada, a
Total Lubrificantes deverá
operar em sua total
capacidade a partir de 2015.
A apresentação do novo
projeto à prefeitura foi feito
pelo diretor de operações
da Total, Rogério Schunck e
pelo Gerente de Projetos,
Fernando Giampauli, que
estiveram com o prefeito
municipal e esclareceram
algumas dúvidas sobre a
expansão

Pinda: Ampliação da
TOTAL Lubrificantes do

Brasil vai dobrar a
capacidade de produção Pindamonhangaba recebeu,

no sábado (18), o Workshop
de Dança Contemporânea
“Técnica, Criação e
Diálogo”, da Oficina Altino
Bondensan, do Governo do
Estado. O evento foi trazido
à cidade pela Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Educação e
Cultura / Departamento de
Cultura, e realizado na Escola
de Ballet Júlia Pyles, ao lado
da Matriz. O espaço foi
gentilmente cedido pela
escola para o Departamento
de Cultura, para a realização
do evento. As
coordenadoras do workshop
foram as bailarinas e
coreógrafas Carolina Natal e
Ana Gabriela Dellias Pereira,
com o objetivo de oferecer
aprimoramento e formação
para os bailarinos da cidade.

O evento foi gratuito. De
acordo com as professoras
Gabriela Dellias e Carolina
Natal, o workshop foi
bastante positivo. “Delícia de
encontro! Pessoas com
diferentes experiências
corporais e disponíveis para
receber a vivência proposta,
enriquecendo a dinâmica do
trabalho. Foi gratificante ver
a transformação destes seres
dançantes durante o percurso
do workshop. Ficamos
encantadas!”, afirmou
Gabriela. Para a participante
do curso, Rosana César, que
é massoterapeuta, o
workshop superou suas
expectativas. “Trabalhar com
a liberdade e expressão do
corpo foi simplesmente
fantástico. Saí totalmente
diferente de quando entrei.
Uma experiência muito rica

para o meu lado pessoal e
também profissional”,
declarou. De acordo com o
bailariano Wilson Santos, a
experiência foi bastante rica.
“Foi impressionante e
diferente de tudo que já
v i v e n c i e i .
É algo profundo, onde o “Eu”
transborda e vai de encontro
ao outro.
Uma experiência muita rica
que deixou uma vontade de
quero mais”,
c o n c l u i u .
 O Departamento de Cultura
da Prefeitura ficou satisfeito
com o resultado do trabalho
e pretende trazer outros
cursos e workshops para
aprimoramento dos artistas
da cidade,
 não só na área da dança,
 mas também em outras
manifestações artísticas.

Bailarinos de Pindamonhangaba

participam de workshop de

dança contemporânea

Pindamonhangaba está na
luta para aquecer as pessoas
mais carentes. Começou no
dia 6 de maio mais uma
Campanha do Agasalho. O
trabalho desenvolvido pela
Prefeitura conta com o apoio
de inúmeros parceiros, entre
eles, Exército, Sabesp,
Polícia Militar, Corpo de
Bombeiros, entre outros. De
acordo com os
coordenadores da
campanha, a parceria é
fundamental. A meta deste
ano é arrecadar 150 mil

peças, os materiais como:
cobertores, agasalhos e
calçados podem ser
entregues às equipes que
estão passando de porta em
porta. Além disso, é possível
procurar um dos postos de
coleta para entregar a
doação. Ao fazer as
doações, as pessoas estão
praticando um ato de
cidadania, ajudando o
próximo e também colaborar
com o meio ambiente, pois,
uma peça jogada no lixo pode
demorar até mesmo décadas

para se decompor. De
acordo com a Secretaria de
Saúde e Assistência Social da
Prefeitura de
Pindamonhangaba, todo o
material arrecadado será
destinado às entidades e
também às famílias em estado
de vulnerabilidade social.
Prefeitura, Subprefeitura,
Polícia Militar, Sabesp,
Unimed, Delegacia da
Mulher e Diretoria de Ensino
são alguns dos postos de
coleta onde o morador pode
fazer a doação.

Pindamonhangaba: Doações de

agasalhos podem ser feitas em

diversos postos de coleta

O Conselho da Criança e
Adolescente em parceria
com o Fundo de Ação Social
de Tremembé realizaram no
último sábado (18) a
campanha “Faça Bonito,
Proteja Nossas Crianças”
com o intuito de mobilizar a
população para o
enfrentamento da violência
sexual contra crianças e
adolescentes. O objetivo do
evento é convocar famílias,
escolas, instituições de
atendimento, igrejas e toda a
sociedade civil para
assumirem o compromisso de
enfrentamento da violência
sexual. Denúncias contra a
violação dos direitos da
criança e do adolescente em
Tremembé podem ser
feitas pelo telefone (12)
3674-3443 e também no

Disque 100 que é um
serviço de proteção de
crianças e adolescentes com
foco em violência sexual,
vinculado ao Programa
Nacional de Enfrentamento
da Violência Sexual contra
Crianças e Adolescentes.
Trata-se de um canal de
comunicação da sociedade
civil com o poder público,
que possibilita conhecer e
avaliar a dimensão da
violência contra crianças e
adolescentes e o sistema de
proteção, bem como orientar
a elaboração de políticas
públicas. O evento contou
com um espaço para leitura,
palestras de conscientização
e recreação infantil. Caso
Araceli. Um caso que é
considerado marco na luta
contra o abuso e a exploração

sexual infantil aconteceu em
Vitória, no ano de 1973, com
a menina Araceli Cabrera
Sánchez Crespo, de oito anos
de idade, que foi
sequestrada, estuprada e
morta por jovens de classe
média alta. O crime, que até
hoje está impune, aconteceu
no dia 18 de maio daquele
ano. Saiba o que é
exploração sexual: A
exploração sexual é
caracterizada pela relação
sexual de crianças ou
adolescentes mediada por
dinheiro ou troca de favores.
Fazem parte dos abusos:
prostituição, pornografia e
show erótico.
 Polícia Militar,
Polícia Civil e OAB
Tremembé deram apoio ao
evento.

MOBILIZAÇÃO PARA
COMBATE DO ABUSO

SEXUAL CONTRA
CRIANÇAS E

ADOLESCENTES É
REALIZADO EM TREMEMBÉ

Terminou no fim da tarde de
quarta-feira, dia 22, o
primeiro dia de votação da
eleição sindical dos
metalúrgicos de Taubaté e
Região. Neste primeiro dia,
mais de 30% dos sócios
votaram, contribuindo para
a escolha dos 19 Comitês
Sindicais de Empresa
(CSEs) e o Comitê Sindical
dos Metalúrgicos
Aposentados. Os sócios
aposentados votam no
Comitê Sindical dos
Metalúrgicos Aposentados,
e os sócios afastados e de
férias deverão votar na sede
do Sindicato, no horário das
8h às 18h. Nesta eleição
sete empresas apresentam
chapa de oposição, são elas,
Aethra, Autoliv, Comau,
Daruma, Ford, Schnellecke

e Volkswagen. “A
expectativa é que todos os
sócios votem até sexta-
feira, contribuindo para o
futuro da categoria”, disse
Isaac do Carmo, presidente
do Sindicato dos
Metalúrgicos. De acordo
com o coordenador do
pleito, Paulo Sergio Ribeiro
Alves, o primeiro dia de
votação foi sem incidentes.
“A votação está sendo
tranquila e os trabalhadores
estão votando
democraticamente. O pleito
está sendo bem
conduzido”, afirmou Paulo
Sergio. O primeiro turno da
eleição sindical 2013 dos
Metalúrgicos de Taubaté e
Região continua nesta
quinta e sexta-feira, dias 23
e 24 de maio. O 2º Turno

acontecerá nos dias 26, 27 e
28 de junho, quando serão
eleitos os membros do
Conselho da Direção
Executiva e do Conselho
Fiscal da entidade. O
Sindicato dos Metalúrgicos
de Taubaté e Região é a
maior entidade sindical filiada
à CUT no Vale do Paraíba,
com aproximadamente 21
mil trabalhadores em sua
base territorial que abriga
222 empresas em 11
municípios - Taubaté,
Tremembé, Caraguatatuba,
Ubatuba, São Luiz do
P a r a i t i n g a ,
Redenção da Serra,
L a g o i n h a ,
 Natividade da Serra,
Santo Antonio do Pinhal,
São Bento do Sapucaí e
Campos do Jordão.

Primeiro dia de votação
dos Metalúrgicos de
Taubaté é tranquilo

O corpo do jornalista Ruy
Mesquita, diretor de O
Estado de S. Paulo, foi
sepultado às 15h25 de
ontem, quarta-feira, dia 22,
no Cemitério da
Consolação, no centro de
São Paulo. “Dr. Ruy”, como
era conhecido na redação,

morreu nessa terça-feira, 21,
às 20h40. Ele foi internado
no dia 25 abril no Hospital
Sírio-Libanês, em São Paulo.
Um câncer na base da língua
havia sido diagnosticado em
abril. Autoridades, políticos,
economistas, empresários,
jornalistas e amigos

prestaram as últimas
homenagens durante o
velório, realizado na casa da
família, no Pacaembu. Um
cortejo, acompanhado por
ao menos 20 carros,
 deixou a residência às
1 4 h 5 0 ,
após uma missa.

Taubaté: Corpo de Ruy
Mesquita, diretor de ‘O
Estado de S. Paulo’, é

sepultado

O prefeito Municipal
entregou oficialmente em
solenidade realizada na
manhã desta quarta-feira
(22), na sede do Corpo de
Bombeiros de
Pindamonhangaba, a
Unidade Resgate doada à
cidade pelo governo do
Estado. Além do prefeito

participaram da cerimônia,
autoridades da cidade ,  o
comandante do Corpo de
Bombeiros de Guaratinguetá,
Pindamonhangaba e
Cruzeiro, capitão Anderson
Luiz Alves dos Santos;
tenente Dias, comandante da
unidade dos Bombeiros em
Pindamonhangaba; o

comandante da
Polícia Militar em
Pindamonhangaba, capitão
C a v a l h e i r o ,
 dentre outros.
A Unidade de Resgate irá
trazer um melhor atendimento
aos munícipes,
pois irá substituir a que está
em uso. 

Unidade de Resgate é
entregue ao Corpo de

Bombeiros de
Pindamonhangaba

O Sebrae-SP realiza na
próxima segunda-feira (27/5)
na Etec de
Pindamonhangaba a 1ª etapa
do ciclo de palestras do
programa Receita de
Sucesso. Voltado para
empresários, gestores e
colaboradores do segmento
de alimentação fora do lar, o
evento vai ter a participação
de especialistas em
alimentação, que vão
apresentar as mais novas
tendências das atividades
gastronômicas. Com o tema
“Inovação e Tendências do
Mercado de Alimentação”, a
1ª apresentação do Receita
de Sucesso vai contar com as
palestras de Odisael Vieira
de Siqueira, fiscal do
Conselho Regional de

Nutricionistas no Vale do
Paraíba, e Raul Amaral Rego,
coordenador do ITAL
(Instituto de Tecnologia de
Alimentos) e responsável
pela publicação Brasil Food
Trends 2020. O objetivo do
programa é apresentar aos
participantes métodos
práticos e de aplicação
imediata nos
empreendimentos, que visam
melhorar a qualidade dos
serviços e aperfeiçoar a
gestão de bares, restaurantes,
lanchonetes, padarias, hotéis
e pousadas. A iniciativa tem
o apoio do Senac e ETEC.
Programação: 16h -
Palestra “Tendências na área
de nutrição para o Mercado
de Alimentação”. Palestrante:
disael Vieira de Siqueira -

Fiscal do Conselho Regional
de Nutricionistas - Vale do
Paraíba. 17h30 - Palestra
“Tendências e Inovações para
Alimentação Fora do Lar”.
Palestrante: Raul Amaral
Rego - Coordenador do
ITAL e responsável pela
publicação Brasil Food
Trends 2020. 19h -
Consultoria coletiva aberta
aos participantes do evento
com as consultoras de
Alimentação Fora do Lar do
S e b r a e - S P .
L o c a l :
 ETEC Pindamonhangaba
(Rua professor José Benedito
Cursino, 75, bairro Boa
V i s t a ) ;
Inscrições gratuitas podem
ser feitas pelo telefone (12)
3132-6777

Objetivo é auxiliar empresários do segmento de alimentação fora do lar a
melhorarem a gestão e competitividade de suas empresas

Sebrae leva programa
Receita de Sucesso para

Pindamonhangaba


