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Audiência pública de
municipalização do Museu

de Pindamonhagaba

Pindamonhangaba re-
aliza, no dia 4 de de-
zembro, a audiência 
pública para a municipali-
zação do Museu Histórico 
e Pedagógico Dom Pe-
dro I e Dona Leopoldina.  
A audiência será no au-
ditório da Prefeitura, às 
18 horas, e será aber-
ta ao público, que está 
convidado a participar.

Atualmente, o prédio 
onde está o Museu - o 
Palacete Visconde da  
Palmeira - é tombado pelo 
Estado (por meio do Con-
dephaat - Conselho de 
Defesa do Patrimônio His-
tórico, Arqueológico, Ar-
tístico e Turístico. Com a 
municipalização, o prédio 
passa para a Prefeitura, 
mas continuará tombado 

e, assim, preservado. De 
acordo com a secretária 
de Educação, responsá-
vel pelo Departamento 
de Patrimônio Histórico, 
que administra o Museu,  
a municipalização é po-
sitiva pois todas as ações 
continuarão sendo rea-
lizadas conforme a le-
gislação, mas com mais 
liberdade e agilidade.

Trabalhadores da Exall 
protestam contra falta 

de transparência

Os trabalhadores da Exall 
realizaram nesta quinta-
feira, dia 21, um protesto de 
quatro horas contra a falta 
de transparência da dire-
ção da empresa sobre uma 
possível crise financeira.
Apesar da antiga insis-
tência do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Pinda-
monhangaba-CUT, a di-
reção da Exall sempre 
se negou a dar qualquer 
informação sobre a fábri-
ca. E mesmo com boatos 
da crise, a empresa relu-
tava em conversar com 
os próprios funcionários.
Com caminhão de som 
e protesto na porta da fá-
brica, a empresa teve que 
aceitar se reunir com o 

sindicato. De acordo o 
secretário-geral do sindi-
cato, Herivelto Moraes, 
o “Vela”, a Exall tem dí-
vidas com fornecedores e 
busca recursos para reto-
mar sua atividade normal.
Segundo ele, a empresa 
se comprometeu em fazer 
o pagamento do vale-a-
limentação ainda nesta 
quinta-feira e calcula o 
prazo de 15 dias para a 
regularização do plano 
médico. Os débitos nas 
contas de FGTS e INSS 
dos trabalhadores tam-
bém serão regularizados.
“O primeiro passo foi 
dado. Parabéns aos traba-
lhadores pela mobilização. 
Mesmo com todas as prá-

ticas antissindicais absur-
das cometidas pela direção 
da empresa a categoria se 
manteve unida e conquis-
tou não só o compromisso 
da empresa como tam-
bém mais respeito”, disse.
A direção do sindicato 
continuará acompanhan-
do o cumprimento das 
promessas e negocian-
do a correção de salá-
rios defasados reclama-
dos durante o protesto.
A Exall emprega cerca 
de cem trabalhadores na 
extrusão de alumínio no 
Distrito Industrial Du-
tra, em Pindamonhan-
gaba. O grupo também 
tem uma unidade em 
Taubaté, a Alubillets.

CCR NovaDutra prossegue 
com obras de modernização 

de ponte sobre o Rio
Quiririm em Taubaté

A CCR NovaDutra dá con-
tinuidade às obras de mo-
dernização e alargamento 
da ponte sobre o Rio Qui-
ririm, localizada na altura 
do km 118 da Via Dutra, 
pista sentido São Paulo, 
em Taubaté (SP). A faixa 
da direita foi interditada 
para obras e o tráfego no 
local acontece em bifurca-
ção, fluindo pela faixa da 
esquerda e acostamento. 
A Concessionária realizou 
a colocação de nova si-
nalização de tráfego para 
alertar motoristas no local.

A configuração de tráfe-
go no trecho contará com 
bifurcação do fluxo de 
veículos e para alertar os 
motoristas, a CCR Nova-
Dutra implantou sinaliza-
ção especial com placas, 
pintura de solo e balizado-
res, a partir de mil metros 
do local. A Concessioná-
ria solicita aos motoristas 
que redobrem a atenção 
no trecho, respeitem a si-
nalização e reduzam a 
velocidade na passagem 
pelo trecho em obras.
As obras de modernização 

e alargamento da ponte 
sobre o Rio Quiririm con-
sistem na recuperação, 
reforço e alargamento da 
ponte. As obras envolvem 
investimentos na ordem 
de R$ 5 milhões. Cerca 
de 50 operários trabalham 
no local e a expectativa 
da Concessionária é que 
as obras sejam concluídas 
em dezembro de 2013.
Em caso de chuva, a ati-
vidade pode ser inter-
rompida, para garantir a 
segurança dos operários 
e usuários da rodovia.

Senai-Taubaté celebra 70 
anos de história e reúne 
descendentes da Família 

Guisard

A Escola Senai Félix Gui-
sard, de Taubaté, comple-
ta 70 anos em 2013. Para 
celebrar essa história de 
sucesso, seus diretores 
promoveram na noite de 
quarta-feira uma cerimô-
nia de comemoração que 
contou com homenagens 
e entrega de medalhas.
Durante o evento foram 
agraciadas com a meda-
lha dos 70 anos diversas 
gerações da Família Gui-
sard e também ex-profes-
sores e funcionários, em 
um clima de muita emo-

ção entre os presentes.
A Escola e Faculdade Se-
nai Félix Guisar é a pri-
meira do interior paulista, 
fundada em 1º de novem-
bro de 1943. Seu idealiza-
dor era empresário, filho 
de franceses Louis-Félix 
Guisard e Amélie Mallet 
Caillaud que vieram para 
o Brasil em busca de re-
fúgio durante período de 
turbulência na França.
Pioneiro na industrializa-
ção no Vale do Paraíba, 
Félix Guisard desenvolveu 
em Taubaté a Companhia 

Taubaté Industrial (CTI),  
do ramo têxtil, onde 
eram produzidos meias 
e camisas de algodão. 
Também foi pioneiro na 
educação para o traba-
lho, ao criar em 1890 a 
Sociedade para o Ensi-
no Industrial de Taubaté, 
onde eram ministradas 
aulas de Direito Comer-
cial, Geografia Comercial, 
Escrituração Mercantil,  
dentre outros cursos. 
Essa escola depois se 
transformou no atu-
al Senai de Taubaté. 

Museu sediará exposição de 
presépios em dezembro

Artistas ainda podem par-
ticipar da mostra apresen-
tando seus trabalhos. De 6 
de dezembro a 6 de janeiro 
de 2014, o Museu Histórico 
e Pedagógico Dom Pedro I 
e Dona Leopoldina reali-
zará a exposição de presé-
pios, com organização da 
artista plástica Christina 
Lehmann Cesar. Os artis-
tas que quiserem partici-

par da mostra apresentan-
do seus trabalhos podem 
entrar em contato com a 
administração do museu, 
até o dia 30 de novembro. 
Diversos presépios parti-
ciparão da exposição. O 
premiado artista plástico 
Sérgio Callipo já confir-
mou participação com um 
grande presépio, que de-
verá chamar a atenção na 

mostra. Outro destaque 
deve ser o antigo presépio 
de Coruputuba, doado pela 
igreja Nossa Senhora da 
Aparecida do bairro, para 
o museu. A obra tem mais 
de 50 anos e seu estado de 
conservação surpreende.
Mais informações sobre 
a participação na expo-
sição podem ser obtidas 
pelo telefone 3642-1515.
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Vigitel 2012: 7,4% dos 
brasileiros têm diabetes

O Ministério da Saúde re-
gistra queda no número de 
internações no SUS decor-
rentes de complicações da 
doença; pacientes podem 
obter remédio de graça por 
meio do Saúde não tem 
preço. No Dia Mundial 
do Diabetes, comemorado 
nesta quinta-feira, o Mi-
nistério da Saúde divulga 
dados inéditos sobre a do-
ença no Brasil. A pesqui-
sa Vigilância de Fatores 
de Risco e Proteção para 
Doenças Crônicas por In-
quérito Telefônico (Vigitel 
2012) revelou um aumento 
de 40% entre 2006, primei-
ro ano do levantamento, e 
ano passado. O percentual 
de pessoas que se declara-
ram diabéticas passou de 
5,3% para 7,4% no período. 
A diabetes está relacionada 
ao excesso de peso, à falta 
de exercícios físicos, à má 
alimentação e o envelhe-
cimento da população. O 
Vigitel aponta que 75% do 
grupo de brasileiros convi-
vendo com a diabetes estão 
acima do peso. Em 2012, 
pela primeira vez na his-
tória o número de pessoas 
com sobrepeso superou a 
metade da população, che-
gando a 51%. “Os hábitos 
de vida dos brasileiros so-
freram uma profunda mu-
dança nos últimos anos, 
que estão provocando o 
aumento de doenças crôni-
cas como o diabetes. Temos 
trabalhado para preparar o 
sistema de saúde para lidar 
com este novo quadro, com 
ações como a ampliação do 
acesso aos medicamentos 
para controle das doenças. 
Por isso lançamos o Saúde 
Não Tem Preço, que distri-
bui remédios de graça para 
o tratamento de hiperten-
são, diabetes e asma, desde 
fevereiro de 2011”, des-
taca o ministro da Saúde, 
Alexandre Padilha. Depois 
que a distribuição dos re-
médios se tornou gratuita, 
mais que quintuplicou o 
número de pessoas bene-
ficiadas, saltando de 306,8 
mil beneficiários em de 
janeiro de 2011, mês ante-
rior ao início do Saúde Não 
Tem Preço, para 1,7 milhão 

em setembro deste ano. Ao 
longo do período, já foram 
5,7 milhões de diabéticos 
que recorreram às unida-
des próprias do Farmácia 
Popular e às drogarias pri-
vadas conveniadas ao Aqui 
Tem Farmácia Popular para 
obter o tratamento gratui-
tamente. A expansão do 
acesso aos medicamentos 
contribuiu decisivamente 
para evitar uma escalada no 
número de complicações da 
doença. O número de brasi-
leiros internados pela doen-
ça nos hospitais que aten-
dem pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) caiu 17,4% - 
de 172,1 mil, em 2010, para 
142,1 mil, em 2012. Com 
isso, a taxa de pacientes 
internados teve redução de 
19%, de 90,26 internações 
para cada 100 mil habitan-
tes para 73,3 atendimentos 
hospitalares a cada 100 mil. 
EXPANSÃO DO DIABE-
TES - Pelo Vigitel 2012, o 
diabetes é mais comum em 
mulheres (8,1%) do que em 
homens (6,5%). O estudo 
revela também a educação 
é um fator importante de 
prevenção: 3,8% dos brasi-
leiros com mais de 12 anos 
de estudo declararam ser 
diabéticos, enquanto 12,1% 
dos que têm até oito anos 
de escolaridade dizem ter 
a doença. O crescimento 
ocorreu em todas as faixas 
etárias, porém na faixa de 
35 a 44 anos o aumento foi 
mais significativo: 26,6% 
de 2006 a 2012. No ano pas-
sado, o percentual de pes-
soas nessa faixa etária, que 
declararam ter diabetes, foi 
de 3,9%, enquanto em 2006 
o dado foi 2,9%. Outra fai-
xa etária de destaque foi a 
de 65 anos e mais que pas-
sou de 19,2% para 22,9%, 
de 2006 a 2012, respectiva-
mente. O Vigitel 2012 cole-
tou dados nas 26 capitais e 
no Distrito Federal, ouvin-
do 45.448 pessoas. A capi-
tal com maior percentual 
de diabéticos é São Paulo 
(9,3%), seguido de Curitiba 
(8,4%), Natal (8%) e Porto 
Alegre (8%0). Os menores 
índices estão em Palmas 
(4,3), Macapá (4,9), Ma-
naus (4,9%) e Porto Velho 

(5,0%). ACADEMIA DA 
SAÚDE – Para estimular a 
prática de exercícios físicos 
nas cidades brasileiras, o 
Ministério da Saúde incen-
tiva municípios a implantar 
de polos com infraestrutu-
ra, equipamentos e quadro 
de pessoal qualificado para 
a orientação de práticas 
corporais e atividade física 
e de lazer e modos de vida 
saudáveis. Atualmente,308 
academias já foram conclu-
ídas, um total de 2.866 pro-
jetos previstos para benefi-
ciar a população de 2.259 
municípios. Já foram re-
passados R$ 173 milhões. 
Nos polos, os participantes 
têm acesso a práticas cor-
porais e atividade física 
com orientação, promoção 
de atividades de seguran-
ça alimentar e nutricional, 
promoção da alimentação 
saudável; práticas artísticas 
e culturais (teatro, música, 
pintura e artesanato), prá-
ticas integrativas e com-
plementares;educação em 
saúde; mobilização da co-
munidade. SOBRE A DO-
ENÇA – A diabetes é uma 
doença crônica resultante 
do desequilíbrio dos níveis 
de glicose no sangue. Isso 
ocorre quando o pâncreas 
não consegue produzir in-
sulina suficiente (diabetes 
tipo 1) ou quando a insuli-
na produzida pelo pâncreas 
não age adequadamente nas 
células devido a uma resis-
tência do corpo à ação dela 
(diabetes tipo 2). Quando 
um destes problemas com 
a insulina ocorre, a glicose 
deixa de ser absorvida pe-
las células, o que provoca a 
elevação dos níveis de gli-
cose no sangue. A principal 
característica da diabetes é 
a hiperglicemia (elevação 
dos níveis de glicose no 
sangue), que pode se ma-
nifestar por sintomas como 
poliúria (excesso de urina), 
polidipsia (sede aumenta-
da), perda de peso, polifagia 
(fome aumentada) e visão 
turva. Esses sinais e sinto-
mas são mais evidentes no 
diabetes tipo 1. O diabetes 
tipo 2 em geral é mais “si-
lencioso” e é mais comum 
na faixa etária dos adultos.
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Pinda promove caminhada 
de conscientização à saúde 

do homem
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Saúde e Assis-
tência Social, em parceria 
com as demais secretarias 
municipais, convida a po-
pulação masculina para 
participar da campanha 
“Novembro Azul”, que 
oferecerá várias atividades 
neste sábado (23). Haverá 
caminhada e atendimen-
tos em algumas unidades. 
A semana especial à saú-
de dos homens teve início 
no dia 18 de novembro.
De acordo com as infor-
mações da Secretaria de 

Saúde, a caminhada vai 
sair da praça Monsenhor 
Marcondes e seguirá para 
o Bosque da Princesa,  
neste local o público po-
derá fazer atividades fí-
sicas orientadas por pro-
fessores da Secretaria de 
Esportes. A concentração 
deste movimento será a 
partir das 8 horas e a or-
ganização pede para todos 
que forem vestir camise-
tas azuis ou brancas, e,  
se possível, levar bexi-
gas das mesmas cores. 
Os homens podem pro-
curar a unidade ou posto 

de saúde mais próximo 
de casa para retirar as 
solicitações de exames. 
O laboratório municipal 
de análises estará aberto 
no dia 23, das 7 às 12 ho-
ras, para que a população 
masculina possa fazer a 
coleta para diagnósticos. 
É preciso levar a solicita-
ção, esta poderá ser feita 
pela enfermeira do pos-
to mais próximo de casa. 
A Secretaria de Saúde e 
Assistência Social agra-
dece o apoio das empre-
sas Dokar, Spani Ataca-
dista, Fapi e Anhanguera.

Poupatempo
Caraguatatuba inicia

atividades da Ciretran
Novos serviços serão 
disponibilizados a par-
tir desta segunda-feira.
O Poupatempo Caragua-
tatuba inicia na próxima 
segunda-feira, 25 de no-
vembro, as atividades da 
Circunscrição Regional de 
Trânsito (Ciretran) no pos-
to do Governo do Estado.
Com a implantação da Ci-
retran na unidade, as op-
ções de atendimentos aos 
usuários de Caraguatatuba 
serão ampliadas, tanto em 
relação aos documentos de 

veículos, quanto à Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH). Demandas rela-
cionadas à CNH precisam 
ser agendadas previamen-
te pela internet, através do 
site www.eagendamento.
poupatempo.sp.gov.br ou 
pela página do programa 
no Facebook - www.face-
book.com/poupatemposp.
Em caso de dúvidas, aces-
se o Guia de Informações 
sobre Serviços Públi-
cos no site do programa 
ou ligue gratuitamente 

para o Disque Poupa-
tempo - 0800 772 36 33. 
O Poupatempo Caraguata-
tuba fica localizado na Av. 
Rio Branco, 955 – Bairro 
Indaiá, e o horário de aten-
dimento é de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 17h, e 
aos sábados, das 9h às 13h.
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.

Alunos de Filosofia da 
Dehoniana visitam
Câmara de Taubaté

A Câmara de Taubaté re-
cebeu na quarta-feira, 
cerca de 15 alunos do cur-
so de Filosofia da Faculda-
de Dehoniana de Taubaté, 
por meio do programa 
“Escola vai à Câmara”, 
de autoria da vereado-
ra Pollyana Gama (PPS).
Para o professor da maté-
ria Filosofia Política, Síl-
vio Luiz Costa, a visita 
tem objetivo de aproximar 
os alunos da “realidade 
completa da política”.  

Como a matéria que le-
ciono é Filosofia Política,  
os trouxe aqui para co-
nhecer a estrutura e o 
funcionamento de uma 
Câmara Municipal.”  
Durante a visita, os es-
tudantes conheceram 
alguns setores da Casa 
e acompanharam par-
te da sessão ordinária.
O estudante Wesley Cle-
ber Martins afirmou que a 
visita à Câmara foi “algo 
novo”, pois nunca tinha 

entrado em uma Câmara, 
e desta forma pôde com-
preender melhor o que é 
ensinado na faculdade.  
“Pude conhecer como 
funciona a própria po-
lítica, quais são as ca-
racterísticas, ou seja, 
a realidade política.”
Para participar dos progra-
mas Escola vai à Câmara,  
os interessados devem 
entrar em contato com 
o setor de Cerimonial 
pelo telefone 3625-9501.

Prefeitura de Taubaté 
realiza audiência

pública para o serviço 
de mototáxi

Na próxima terça-feira, dia 
26, a Prefeitura de Taubaté 
irá realizar uma audiência 
pública na Câmara Mu-
nicipal de Taubaté para 
apresentar o novo modelo 
do serviço de mototáxi.

O objetivo da audiência 
é esclarecer à população 
e aos prestadores de ser-
viços de mototáxis como 
irá funcionar o serviço a 
partir do próximo ano e 
suas regras. O Departa-

mento de Trânsito apre-
sentará todo conteúdo 
do projeto e estará aber-
to para esclarecimentos.
A reunião no plenário Ju-
arés Guisard terá início às 
15h e é aberta ao público.

Emprego com carteira
assinada tem

crescimento em relação 
a 2012

Segundo os dados divul-
gados ontem, dia 21, pelo 
Ministério do Trabalho 
e Emprego sobre o Ca-
dastro Geral de Empre-
gados e Desempregados  
(Caged), em outu-
bro houve uma aber-
tura de 94.893 vagas,  
um crescimento de 0,23% 
em relação ao mês an-

terior e de 29,4% em 
relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado.  
Ao todo foram 1,8 milhão 
admissões com Carteira 
de Trabalho assinada e 1,7 
milhão de desligamentos 
no período. No acumulado 
do ano o emprego cres-
ceu 3,7%. Os setores que 
mais colaboraram para 

esse resultado foram o co-
mércio, com a abertura de 
52.178 vagas (+0,58%);  
a indústria de 
t r a n s f o r m a ç ã o ,  
com 33.474 novos pos-
tos (+0,4%), melhor re-
sultado dos últimos três 
anos; e serviços, respon-
sável pela contratação de 
32.071 pessoas (+0,19%).

Orquestra de Berimbau 
domingo no Sesc

O Sesc Taubaté apresen-
ta, domingo, dia 24, a Or-
questra de Berimbau do 
Morro do Querosene, às 
15h, como parte da pro-
gramação da Semana da 
Consciência Negra, em 
que foi apresentada a Ca-
poeira como esporte, lu-
ta,musicalidade e cultura.
Formada por capoeiristas, 
músicos e pessoas da co-
munidade do Querosene, 
a orquestra valoriza o be-
rimbau como instrumen-
to musical e a capoeira 
como patrimônio cultural 
brasileiro, contando com 
mestres, contramestres 

e professores de capoei-
ra interpretando ritmos 
próprios como samba de 
roda, ijexá, congos-de-ou-
ro, barravento e ladainhas, 
chulas e corridos com ar-
ranjos inéditos do Mes-
tre Dinho Nascimento.
Após a apresentação, acon-
tece a Roda de Capoeira 
intergeracional com Lúcio 
Flávio - Mestre Quebri-
nha e alunos da academia 
de capoeira Ginga Brasil.
O evento integra a pro-
gramação relacionada à 
exposição Na Outra Mar-
gem: O Rio Paraíba do 
Sul, instalada na unidade. 

A mostra temática foi con-
cebida pela equipe técnica 
da unidade de Taubaté, e 
teve pesquisas realizadas 
pelo Instituto Ecocultura 
e pela Conceito Huma-
nidades. Na exposição, 
o visitante será convida-
do a fazer uma viagem à 
outra margem do rio de 
forma lúdica e reflexiva 
acompanhado por media-
dores que explicam cada 
elemento cenográfico. 
O percurso também con-
ta com uma ferramenta 
inclusiva: audioguia com 
audiodescrição para pesso-
as com deficiência visual.

A quarta e última etapa do 
17O Circuito L23 Uba-
tuba de Águas Abertas 
acontece neste domingo, 
24 de novembro, na praia 
do Perequê-Açu, centro.  
O evento está previsto 
para começar às 10 ho-
ras e conta com a pre-
sença dos melhores na-
dadores do Litoral Norte 
e do Vale do Paraíba.  
Além dos atletas da Re-
gião, a prova também con-
ta com a presença de atle-
tas da Capital, da Grande 

São Paulo e de outras ci-
dades do interior paulista.  
A programação da etapa 
inclui provas de 250, 500 , 
1000 e 3000 metros, sepa-
radas por categorias, que 
atendem atletas dos sete 
aos setenta anos (ou mais).  
A segurança dos compe-
tidores está entre as prio-
ridades da organização 
da prova.  Por conta dis-
so, durante o percurso, a 
área de competição será 
delimitada e o Corpo de 
Bombeiros (salva-vidas) 

marca presença. A equi-
pe de apoio terá ainda 
ambulância, cronome-
tristas, classificadores e 
sonorização. Inscrições.  
As inscrições encon-
tram-se abertas e podem 
ser feitas pelo site www.
natatoriaubatuba.comu-
nidades.net. Serviço.  
17O Circuito L23 Uba-
tuba de Águas Abertas 
- Praia do Perequê-A-
çu, centro, Ubatuba. - 24 
de novembro de 2013, 
domingo, às 10 horas.

Última etapa do  
17º Circuito L23  

Ubatuba de Águas  
Abertas acontece  

no dia 24/11
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Fazendo parte das come-
morações ao 117º ani-
versário do município 
de Tremembé, a prefei-
tura municipal realizará 
um grande show com a 
Banda Palace na Praça 
Geraldo Costa (Praça da 
Estação Ferroviária). O 
show vai acontecer no 
dia 25 de novembro, vés-
pera da data de aniver-
sário do município, dia 
26, a partir das 21 horas.
Uma das marcas da Ban-
da Palace é a grande 

presença de público em 
suas apresentações. O 
show tem duração de três 
horas e tem um reper-
tório de músicas varia-
das de todos os estilos.  
Com músicos jovens e de 
grande experiência mu-
sical, a Banda Palace ga-
rante um show com mui-
ta animação e vitalidade. 
 Além da qualidade mu-
sical, o restante fica por 
conta de seus bailarinos 
profissionais que inter-
pretam o show com core-

ografias especializadas.
Para presentear a popula-
ção de Tremembé, a pre-
feitura informa que reali-
zará esse show ao ar livre 
para toda a população tre-
membeense, como forma 
de possibilitar mais di-
versão e lazer para todos. 
Uma praça de alimenta-
ção para comodidade dos 
visitantes e um parque de 
diversões para alegria das 
crianças também fazem 
parte desta comemoração.  
A entrada é gratuita.

Prefeitura Municipal  realiza 
show em  comemoração ao  
aniversário de  Tremembé

A prefeitura de Ubatu-
ba informa que a agên-
cia do Banco do Povo 
Paulista funciona nor-
malmente na sede da Se-
cretaria de Cidadania e 
Desenvolvimento Social, 
rua Paraná 374-Centro. 
 O banco concede crédi-
to de até quinze mil reais 
para pequenos empre-
endedores, pessoa física 
e avalistas com juros de 
0,5% ao mês. Para obter o 
financiamento o candidato 
tem de desenvolver ativi-

dade produtiva formal ou 
informal no município Se 
for pessoa física tem de 
residir ou ter negócio no 
município há mais de 2 
anos, ter faturamento anu-
al de até R$ 360 mil, não 
ter restrições cadastrais.  
O BPP pode financiar 
abertura e regularização 
de empresas, compra de 
mercadorias e matérias
-primas, compra e conser-
to de máquinas e equipa-
mentos, compra e conserto 
de automóveis e motoci-

cletas e compra de ani-
mais e insumos agrícolas.  
As garantias exigidas são 
avalista (pessoa física, 
com nome limpo poden-
do ser parente de primeiro 
grau que não participe do 
negócio), alienação fidu-
ciária dos bens (quando 
se tratar de automóveis 
ou motocicletas). A ação 
é uma parceria da Pre-
feitura Municipal com a 
Secretaria do Emprego 
e Relações do Trabalho 
do Estado de São Paulo.

Banco do Povo em 
Ubatuba

O AMA – Abrigo Mu-
nicipal de Animais – da 
Prefeitura e a Associa-
ção Centopeia de Pro-
teção aos Animais re-

aliza, neste sábado,  
mais uma feira de ado-
ção de cães e gatos.  
Desta vez, será na 
Praça em frente ao  

Cemitério Munici-
pal, das 9 às 13 horas.  
Para adotar, é preciso 
apresentar RG e com-
provante de residência.

Pindamonhangaba Feira de 
Adoção  de Animais

Pindamonhangaba 
inaugura seu primeiro 

shopping

Depois de muita espera, fi-
nalmente a cidade de Pin-
damonhangaba inaugurou 
o shopping da cidade. Na 
manhã desta quinta-feira 
o Shopping Pátio Pinda 
abriu as portas pela primei-
ra vez para a população.
Durante o evento, o pre-
feito Vito Ardito Lerário 
enfatizou que é um mo-
mento de grande felici-
dade fazer parte desta 
inauguração e que o sho-
pping mudará hábitos do 
povo pindense. "Precisá-
vamos desse shopping.  
As pessoas se acostuma-
ram a sair de Pinda para 
passear e fazer suas com-
pras, agora elas não preci-
sam mais disso, pois esta-
mos oferecendo um lugar 
de qualidade", diz. "O sho-
pping está em ótima loca-
lização, com fácil acesso 
e isso também ajudará a 
atrair pessoas de fora para 
comprar aqui, impul-
sionando nossa econo-
mia", enfatiza o prefeito.
Apesar de estar inaugura-
do, o shopping funciona-
rá nos próximos dias com 
apenas 30% das 140 lojas 
abertas. Mas até a primei-
ra quinzena de dezembro, 
praticamente tudo já estará 

a disposição da população, 
de acordo com o empre-
sário Ricardo Sayon, um 
dos principais investidores 
do Shopping Pátio Pinda.
"O shopping está pra-
ticamente 90% locado. 
Inauguramos hoje com 
um número relativamente 
pequeno de lojas abertas, 
mas a cada dia estará sen-
do inaugurada uma nova 
loja. A Praça de Alimenta-
ção está sendo inaugurada 
com 80% de sua capacida-
de, o cinema está previsto 
para inaugurar na próxima 
terça-feira e o hipermer-
cado está previsto para o 
início de dezembro. Espe-
ramos que este lugar seja o 
centro de convívio e lazer 
da família de Pindamo-
nhangaba", ressalta Sayon.
O Shopping Pátio Pinda 
está construído em uma 
área de 120 mil metros 
quadrados e R$ 150 mi-
lhões em investimentos. 
Serão 140 lojas, sendo 
sete âncoras e duas me-
galojas, além de 11 op-
ções na Praça de Alimen-
tação, dois restaurantes, 
quatro salas de cinema, 
um parque de diversões 
e 1500 vagas de estacio-
namento. Serão geradas 

mais de 3000 empregos.
População prestigia
Às 10h o prefeito e os 
empresários responsáveis 
cortaram a fita de inaugu-
ração e um grande núme-
ro de pessoas já esperava 
para conhecer o novo em-
preendimento da cidade. 
Apesar do pouco núme-
ro de lojas abertas, muito 
enfatizaram que estavam 
satisfeitos com a inaugura-
ção, pois esperavam pelo 
shopping há muitos anos.
Chegada do Papai Noel
No próximo sábado, às 
11h, acontecerá a chega-
da do Papai Noel no Pátio 
Pinda. Haverá uma gran-
de festa com distribuição 
de doces e o Papai Noel 
ficará em uma casa cons-
truída dentro do shopping 
tirando fotos até às 18h 
do dia 24 de dezembro. 
Além disso, foi monta-
do um parque com diver-
sas atividades lúdicas e 
educativas tematizadas 
com a Galinha Pintadi-
nha na praça de eventos.
O Shopping Pátio Pin-
da está localizado 
na Rua Alcides Ra-
mos Nogueira – 650,  
e funciona todos os 
dias das 10h às 22h.

Prefeito Marcelo Vaqueli se 
reúne com pais e alunos da 

escola Amália Patto para 
atender reivindicações

O Prefeito Marcelo Va-
queli recebeu na manhã 
desta sexta feira em seu 
gabinete, representantes 
da pacífica manifestação 
de pais e alunos da esco-
la Amália Garcia Ribeiro 
Patto (Jardim Santana). 
Os participantes chega-
ram ao prédio da prefei-
tura por volta das 10h30 
e foram recebidos pron-
tamente pelo Prefeito.

Durante a conversa, o Pre-
feito abriu espaço para 
todos os representantes 
exporem suas idéias e pro-
postas e esclareceu alguns 
boatos aos participantes. 
O grupo, que contava com 
15 pessoas, colocou em 
pauta algumas reivindica-
ções que o prefeito, por 
sua vez, se comprometeu 
a atender todas na medi-
da do possível. Um novo 

encontro será marcado.
O Prefeito esclareceu que 
pretende estabelecer uma 
parceria com os pais e 
alunos em busca de me-
lhorias em termos muni-
cipais e, segundo ele, “as 
portas do município estão 
abertas” para negociações.
A reunião terminou por 
volta das 12h00 e os re-
presentantes saíram sa-
tisfeitos com o encontro.


