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A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé informa que 
o Leilão de veículos será 
realizado no dia 27 de no-
vembro de 2013, às 9 ho-
ras na Garagem Municipal
VEJA RELAÇÃO COM-
PLETA DOS MATERIAIS
LOTE 1 DISCRI-
MINAÇÃO SUMÁ-
RIA QUANTIDADE
Veículo da marca 
Volkswagen, modelo Gol 
L/LS/C/S/BX/PLUS 1.6, 
combustível álcool, ano/ 
modelo 1986 – placa CPV 
1533 condições do veicu-
lo motor avariado, cambio 
ok, suspensão avariada, fu-
nilaria e pintura (reparos), 
pneus sem condições de 
uso, parte elétrica em geral 
(reparos). CHASSI 9BW-
ZZZ30ZOTO53344 01
Valor da avaliação 
para o Lote n° 1: R$ 
1.000,00 (Um mil reais).
LOTE 2 DISCRI-
MINAÇÃO SUMÁ-
RIA QUANTIDADE
Veículo da marca 
Volkswagen, modelo San-
tana 2.0 Mi 2p e 4p, com-
bustível gasolina, ano/ 
modelo 2001 – placa CZA 
6082 condições do veiculo 
motor avariado, funilaria e 
pintura (reparos) suspen-
são e freio em geral (re-
paros). CHASSI 9BWA-
EO3XX1PO20401 01
Valor da avalia-
ção para o Lote n° 2: 
R$ 5.200,00 (Cinco 
mil e duzentos reais).
LOTE 3 DISCRI-
MINAÇÃO SUMÁ-

RIA QUANTIDADE
Veículo da marca Iveco, 
modelo daily city 3813 
van – ambulância, com-
bustível diesel, ano/ mode-
lo 2006 – placa DBS 6809, 
condições do veiculo mo-
tor e cambio avariado, fu-
nilaria e pintura geral, sus-
pensão e freio em geral, 
pneus sem condições de 
uso, parte elétrica em geral 
avariada, para brisa dian-
teiro quebrado. CHASSI 
93ZC3890168323146 01
Valor da avaliação para o 
Lote n° 3: R$ 5.050,00 (cin-
co mil e cinqüenta reais).
LOTE 4 DISCRI-
MINAÇÃO SUMÁ-
RIA QUANTIDADE
Veículo da marca Asia 
Motors, modelo Topic 
luxo, combustível diesel, 
ano/ modelo 1998 – pla-
ca BFW 4443, condições 
do veiculo motor com 
50% em vida útil. Cam-
bio quebrado, funilaria e 
pintura geral, suspensão 
avariada, pneus sem con-
dições de uso, parte elé-
trica em geral, parabrisa 
dianteiro quebrado e freio 
avariado. CHASSI KN-
2FAD2A1W0084158 01
Valor da avaliação para o 
Lote n° 4: R$ 3.500,00 (Três 
mil e quinhentos reais).
LOTE 5 DISCRI-
MINAÇÃO SUMÁ-
RIA QUANTIDADE
Veículo da marca Kia Mo-
tors, modelo Besta GS 
2.7 8V 12L, combustível 
diesel, ano/ modelo 2001 
– placa CZA 6076, con-
dições do veiculo motor 

e cambio avariado, fu-
nilaria boa(poucos repa-
ros), pneus ok, parte elé-
trica em geral. CHASSI 
KNHTS732217065598 01
Valor da avaliação para 
o Lote n° 5: R$ 7.100,00 
(Sete mil e cem reais).
LOTE 6 DISCRI-
MINAÇÃO SUMÁ-
RIA QUANTIDADE
Veículo da marca 
Volkswagen, modelo 
Kombi escolar 1.6 Mpi, 
combustível gasolina, 
ano/ modelo 2003 – placa 
CZA 6078, condições do 
veiculo motor e cambio 
avariado, funilaria e pin-
tura (pequenos reparos), 
suspensão avariada, pneus 
ruins, parte elétrica em 
geral, para brisa dianteiro 
quebrado. CHASSI 9BW-
GBO7X83P003225 01
Valor da avaliação 
para o Lote n° 6: R$ 
4.000,00 (Quatro mil).
LOTE 7 DISCRI-
MINAÇÃO SUMÁ-
RIA QUANTIDADE
Veículo da marca 
Volkswagen, modelo 
Kombi 1.6 Mpi, combus-
tível gasolina, ano/ mo-
delo 2003 – placa CZA 
6079 condições do veiculo 
motor e cambio avariado,  
funilaria e pintura ge-
ral (reparos médios), 
suspensão avariado, 
 pneus ruins, par-
te elétrica em geral. 
 CHASSI 9BWGBO-
7X93P003640 01
Valor da avaliação 
para o Lote n° 7: R$ 
4.000,00 (Quatro mil).

Novo leilão de veículos  
será realizado no  

dia 27 de novembro

A campanha conta com 
apoio da Secretaria Muni-
cipal de Saúde e acontece 
no próximo dia 27 de no-
vembro. A Santa Casa de 
Ubatuba e o Hemonúcleo 
de Taubaté, com apoio 
da Secretaria Munici-
pal de Saúde e do Rotary 
Club, convocam a po-
pulação ubatubense para 
uma campanha de doação 

de sangue. As campanha 
acontece no próximo dia 
27 de novembro, das 9:30 
às 12 horas, na Santa Casa 
de Ubatuba. Para doar 
sangue é necessário ter 
entre 16 e 67 anos, estar 
em boas condições de saú-
de, estar alimentado, pe-
sar mais de 50 kg e levar 
documento de identidade 
original com foto. Vale 

destacar que candidatos 
entre 16 e 17 anos devem 
ter consentimento formal 
do responsável legal para 
fazer a doação. Compa-
reça! Serviço - A Santa 
Casa de Ubatuba fica lo-
calizada à rua Conceição,  
135 – Centro - Os doa-
dores devem utilizar a 
entrada de visitas – ao 
lado do Pronto Socorro.

Santa Casa recebe campa-
nha de doação de sangue

O Natal Iluminado em 
Tremembé 2013 acon-
tece entre os dias 24 de 
novembro de 2013 a 
06 de janeiro de 2014 e 
está cheio de novidades!
Todos os anos o Natal 
Iluminado de Tremembé 
atrai famílias de todo o 
Vale do Paraíba para vi-
sitar a decoração natali-
na nas praças Padre Luiz 
Balmes e Geraldo Costa, 
que se tornam palco de 
um grande show de Natal 

com a invasão de luzes, 
enfeites temáticos e a vi-
sitada casa do Papai Noel.
Com uma programação 
diferenciada e voltada a 
família, a Secretaria de 
Turismo, Cultura e Espor-
tes preparou para o ano 
de 2013 várias novida-
des: A antiga Estação vai 
se transformar em palco 
para shows regionais to-
dos os finais de semana, 
decoração com mais de 
70 mil lâmpadas, constru-

ção de uma casa para que 
o “bom velhinho” possa 
receber as crianças, es-
paço de artesanato com a 
participação do Programa 
Mais Educação organiza-
do pela APM (Associa-
ção de Pais e Mestres), 
praça de alimentação para 
acomodar os visitantes e 
um parque de diversões.
A casinha do Papai Noel 
ficará aberta para visita-
ção durante todo período 
do evento, das 20h às 23h.

Dia 24/11 (Domingo)
- 20h, Abertura do Natal Iluminado 
2013 com a chegada da procissão 
vinda do Carmelo Santa Face e Pio 
XII que abre a campanha “Obra do 
Berço” .
- 20h15, Banda Taes
Dia 25/11 (Segunda feira – Véspe-
ra de feriado e em comemoração ao 
aniversário da cidade)
- 21h, BANDA PALACE com 
Maysa Ohashi e Cecília Militão do 
Programa The Voice da Rede Globo
Dia 26/11 (Terça feira)
- 20h, Sessão solene em comemo-
ração ao 117º de Aniversário da 
Emancipação Político-Administra-
tiva do Município na Câmara Mu-
nicipal de Tremembé
Dia 30/11 (Sábado)
- 20h, Olecram
- 22h, Banda Vinti
Dia 01/12 (Domingo)
- 19h, FAMUTRE (Fanfarra Muni-
cipal de Tremembé)
- 21h, Orquestra de violas e violões 
Itaboaté
Dia 05/12 (Quinta feira) 

- 20h, Grande Parada de Natal com 
a CHEGADA DO PAPAI NOEL, 
carros alegóricos e temáticos, dis-
tribuição de brindes e muito mais.
Dia 07/12 (Sábado)
- 20h, Banda Mais Q Amigos
Dia 08/12 (Domingo)
- 19h, Coral Oxitom
- 21h, Clube do Choro
Dia 13/12 (Sexta feira)
- 19h, Exposição de artes plásticas 
do Projeto Fazendo Arte
- 20h, Ballet do Projeto Fazendo 
Arte com o espetáculo “O Circo”
Dia 14/12 (Sábado)
- 18h, Culminância das Eletivas – 
Cabral Fest
Dia 15/12 (Domingo)
- 19h, Camerata de Violões e Banda 
do Projeto Fazendo Arte
- 21h, Banda Oito Ponto Zero
Dia 21/12 (Sábado)
- 20h, Orquestra Jovem Municipal 
de Tremembé “Cantata de Natal” 
do Projeto Fazendo Arte
Dia 22/12 (Domingo)
- 20h, Pedro Freire

Programação oficial 
do Natal Iluminado em 
Tremembé 2013. Várias 
novidades esperam por 

você, confira!

Programação:
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MISCELÂNEA
26-27 de Novembro de 2013

A Prefeitura de Taubaté 
participa da 20ª Sema-
na do Doador Voluntário 
de Sangue, em parceria 
com o Hemonúcleo, em 
comemoração ao Dia 
Nacional do Doador, 
em 25 de novembro.
Além do Hemonúcleo e da 
Prefeitura, a ação ainda tem 
apoio do Cavex, Taubaté 
Shopping, Via Vale Gar-
den Shopping, Sest-Senat, 
 Unimed e Facul-
dade Anhanguera.
Entre os dias 25 e 
29 de novembro,  
serão realizadas ações de 

orientação e conscienti-
zação aos funcionários, 
pacientes, parentes e 
público geral no Pron-
to Socorro Municipal e 
nas Unidades Básicas 
de Saúde do município,  
paralelamente à campa-
nha Fique Sabendo, de 
prevenção e conscientiza-
ção do vírus HIV/AIDS.
Durante essa semana, o 
doador que for a sede do 
Hemonúcleo receberá uma 
mensagem de agradeci-
mento e um kit lanche que 
será entregue na recepção, 
no momento do cadastro.

Essa ação tem como meta, 
além da conscientização da 
importância da doação de 
sangue, de aumentar signi-
ficativamente o número de 
doadores nesse período,  
visando alcançar esto-
ques mais satisfatórios 
para o atendimento de 
hemoderivados nos úl-
timos meses do ano e 
para o inicio do próximo,  
época que historicamen-
te aumenta a procura e 
os estoques tendem a 
cair devido ao perío-
do de férias escolares e 
festas de final de ano.

Prefeitura de Taubaté  
participa da  
20ª Semana 

 do Doador Voluntário  
de Sangue

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba conta com 
a população para atender 
os profissionais da Vigi-
lância Epidemiológica e 
evitar uma epidemia de 
dengue no município.
Os profissionais da Vi-
gilância Epidemiológica 
desenvolvem o “casa a 
casa” e atuam em horário 
estendido, até às 19 horas, 
de segunda a sexta-fei-
ra, também aos finais de 
semana, isto para fazer a 

maior cobertura possível 
e orientar os moradores 
que trabalham duran-
te o horário comercial.
Pindamonhangaba rea-
liza o ano inteiro ações 
para combater o mosquito 
transmissor da dengue, o 
Aedes aegypti. Atualmen-
te, há 678 casos autócto-
nes, 39 importados, 1.700 
descartados e seis aguar-
dando resultado. A Pre-
feitura conta com o apoio 
da população para elimi-

nar possíveis criadouros.
A secretária de Saúde de 
Pindamonhangaba aponta 
que, de acordo com da-
dos estatísticos, a cidade 
passa por um ciclo epi-
demiológico da dengue. 
Ela ressalta que o mos-
quito sobrevoa uma dis-
tância de 1.100 metros e 
se mantêm ativo entre 7 
e 10 dias e é preciso que 
todos se conscientizem 
sobre a prevenção, pois 
essa doença leva à morte.

Pinda realiza ações de 
combate à dengue
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A secretaria dos Direitos 
da Pessoa com Deficiên-
cia e do Idoso informa que 
estão abertas as inscrições 
para o 4º Fórum Inclusivo 
da Pessoa com Deficiên-
cia. O evento será reali-
zado entre os dias 30 de 
novembro e 3 de dezem-
bro com ações diversas – 
palestras, esporte, música, 
gincana, convivência e 
lazer. O Fórum Inclusivo 
tem o objetivo de sensi-
bilizar a sociedade para o 
convívio  e o respeito às 

diferenças e será realizado 
em comemoração ao Dia 
Internacional de Luta da 
Pessoa com Deficiência, 3 
de dezembro. Os inscritos 
no 4º Fórum poderão vo-
tar na eleição dos novos 
membros do Conselho 
Municipal da Pessoa com 
Deficiência (COMDEFI), 
observadas as condiciona-
lidades para exercício do 
voto, mediante apresen-
tação do Título de Eleitor 
de Caraguatatuba e do-
cumento oficial de iden-

Programação

30/11
9h - Passeata “Seja a mudança que você 

quer ver no mundo“ (Gandhi)
Local de Saída - Praça Diógenes Ribeiro 

de LimaLocal de Chegada: Praça Dr. Cân-
dido Motta (Coreto)

10h - Apresentação dos Alunos da APAE
Local - Praça Dr. Cândido Motta

10h15 - Contação de Histórias Bilíngue 
(LIBRAS) – Grupo ÊBA

Local - Praça Dr. Cândido Motta

14h - Gincana Inclusiva
Monte ou se inscreva em uma equipe até 
o dia 26/11. Inscrição e regulamento pelo 

0800-7747055
Local: Centro Esportivo Municipal 

Ubaldo Gonçalves (CEMUG) – Av. José 
Herculano, 50 – Jardim Britânia

01/12
9h30 - Missa com Celebração em Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS) pelo Padre 
Wilson Czaia (Assessor Litúrgico da Pas-

toral dos Surdos no Brasil)
Local: Catedral Divino Espírito Santo 
- Endereço: Avenida Amazonas, 1665, 

Indaiá

14h - Tarde de Lazer “BELA” (Base de 
Esporte e Lazer Adaptado)

Local: Praia do Centro/Praia Acessível - 
Av. Dr. Costa Filho, ao lado da Praça de 

Eventos

02/12
15h às 19h - Votação para eleição de 

Conselheiros da Sociedade Civil para o 
Conselho Municipal da Pessoa com Defi-

ciência (COMDEFI)
Local: Teatro Mario Covas Av. Goiás, 

187- Indaiá

19h30 - Palestra “Vencer é ultrapassar 
com o olhar além daquilo que se pode 

ver”
Luciana Maria Molina Barbosa - Pedago-
ga, Especialista em Atendimento Educa-

cional Especializado, professora de Grafia 
Braille, Audiodescrição e de Informática 

com softwares para pessoas com deficiên-
cia visual.

Local: Teatro Mario Covas - Endereço: 
Av. Goiás, 187 – Indaiá

20h - Stand Up Comedy “Um cego de 
olho no futuro” - humorista Geraldo 

Magela
Local: Teatro Mario Covas - Endereço: 

Av. Goiás, 187 – Indaiá

03/12     
“Comemoração Oficial – Dia Internacio-
nal de Luta da Pessoa com Deficiência”
Local: Teatro Mario Covas - Endereço: 

Av. Goiás, 187 – Indaiá

18h30 - Recepção/Credenciamento

18h45 – Apresentação do Cantor Wander 
Peixoto

19h15 - Abertura solene

19h30 - Fórum “Políticas Públicas para 
Pessoas com Deficiência no Município de 

Caraguatatuba e Lançamento do Con-
curso Empresa Inclusiva” - Secretária e 

Secretário Adjunto dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência e do Idoso – Ivy Mon-
teiro Malerba e Antônio César de Lima 

Abboud

20h – Palestra “Transformando Problemas 
em Oportunidades” - Daliane Ribeiro – 
Jornalista, colunista do Jornal Inclusão 
Brasil e Vice-presidente da Associação 

Desportiva dos Deficientes de Sorocaba.

Caraguátatuba: 
Inscrições abertas para 
o 4º Fórum Inclusivo da  
Pessoa com Deficiência

tidade com foto. Os par-
ticipantes terão direito a 
certificado, mediante 75% 
de presença. As pessoas 
cadeirantes ou com mo-
bilidade reduzida poderão 
solicitar o transporte pelo 
0800-7747055 ou 3897-
7023. Os interessados de-
vem efetuar a inscrição, 
gratuita, pelos telefones 
0800-7747055 ou 3897-
7023 ou pessoalmente 
na secretaria, na Aveni-
da Rio de Janeiro, 860, 
Indaiá, entre 8h e 17h.

Visando oferecer um me-
lhor atendimento para a 
população, a Secretaria 
Municipal de Saúde de 
Tremembé, está passando 
por um processo de infor-
matização. O objetivo é 
formar um banco de dados 
que estará disponível para 
todos os órgãos vinculados 
à Secretaria. O processo 
trará inúmeros benefícios 
como: agilizar o tempo 
de atendimento, serviço 
de pós consulta, triagem 
de pacientes, agenda-
mento de consultas, me-
lhoria da comunicação 
entre unidades de saúde, 
entre outras melhorias.  
Para tanto, a colabora-
ção da população é es-
sencial nessa fase ini-
cial do processo. Veja 
as principais melhorias:
A Marcação de Consultas
´ Agenda de marcação 
de Consulta eletrônica.
´ Agora os agendamentos 
de consultas são feitos 
por horário predefinido 
para cada profissional.
´ Agilizando o atendimento.
´ Evitando filas.
´ Possibilitando a mar-
cação de consulta to-
dos os dias do mês em 
todo período de aten-
dimento das unidades.
´ A demanda de atendimen-
to é trabalhada mês a mês 
diminuindo o tempo de 
espera por uma consulta.
´ Horários de aten-
dimento variados.
´ Diminuindo o tempo de 
espera para o atendimento.
´ Reduzindo a concentra-
ção de pacientes aguar-
dando atendimento.
´ Cada consulta agendada 
é confirmada via telefone 
no dia anterior a consulta.
´ Cuidado com o pa-
ciente, humanizan-
do o atendimento.
´ Redução de 52% no nú-
mero de perda de vagas.
´ Aumento de 258% o nú-
mero de consultas que eram 
perdidas e foram realo-
cadas para outros pacien-
tes que aguardavam por 
uma vaga de atendimento.
´ 82 % dos pacientes che-

gam até 22 minutos antes 
do horário do atendimen-
to, o que antes era por 
horário de chegada, ou 
seja, o paciente tinha que 
chegar o mais cedo pos-
sível e esperar por longas 
horas para ser atendido. 
Hoje isso foi reduzido 
drasticamente de forma 
programada e acolhedora 
gerando maior conforto 
para os pacientes. Outro 
ponto importante é a or-
ganização na unidade que 
agora consegue comportar 
o número de munícipes 
diários com tranquilidade.
O Atendimento
´ Atendimento com 
Triagem eletrônica.
´ Implantação de um 
Toten de auto atendi-
mento no centro de saú-
de com a finalidade de:
´ Triar melhor cada mu-
nícipe que chega a uni-
dade e encaminhando ao 
destino correto dentro 
das nossas instalações.
´ Emissão de senhas de 
atendimento eletrônico 
organizando filas e redu-
zindo tempo de espera.
´ Marcação de re-
torno automático.
´ Verificação de dispo-
nibilidade de datas para 
realização de exames.
´ Controle de possibilida-
de de encaixe no dia do 
atendimento caso ocorra 
alguma desistência no dia 
da consulta. O paciente 
retira uma senha por espe-
cialidade e aguarda até um 
horário pré definido aonde 
se ocorrer alguma falta de 
paciente agendado ele con-
segue a possibilidade de 
ser atendido naquela vaga.
´ Acolhimen-
to automatizado
´ O paciente confirma a 
sua presença no Toten e o 
sistema já dispara a con-
firmação de chegada e o 
coloca na lista de pré-con-
sultas a serem executadas.  
O paciente aguarda ser 
chamado e realiza um 
pré-atendimento clinico, 
onde são verificadas situ-
ações complicadoras rela-
cionadas a consulta a ser 

executada posteriormente 
pelo especialista, neste 
procedimento o paciente 
faz alguns testes clínicos 
que logo na sequência são 
encaminhados ao médi-
co responsável gerando:
´ Acolhimen-
to mais humanizado.
´ Maior exatidão nos 
dados do atendimento.
´ Menor tempo de espera.
´ Atualização dos da-
dos cadastrais e situa-
ção de saúde desde o 
último atendimento.
´ Verificação da me-
dicação rotineira.
´ Orientação sobre pro-
gramas de saúde comple-
mentares e vacinações.
´ Melhor possibilida-
de de resultado efe-
tivo no diagnostico.
O Pós Atendimento
´ Foco no paciente
´ Ao sair do médico o 
paciente é encaminhado 
para triagem onde se ne-
cessário o sistema o en-
caminha para um retorno 
ou marcação de exame, 
 esta informação é tria-
da e podemos agilizar o 
atendimento verifican-
do se o exame solicitado 
já foi feito recentemente 
pelo paciente na unida-
de, o orientando sobre 
preparação para cada 
procedimento solicitado
´ Em até 5 dias após a 
consulta o paciente rece-
be uma ligação aonde ele 
vai responder a um bre-
ve questionário de como 
se sentiu na unidade,  
se foi atendido den-
tro do esperado, 
 se o tratamento solici-
tado esta sendo realiza-
do e o resultado deste 
procedimento, com isso:
´ Mantemos o pacien-
te sempre próximo 
dos nossos registros.
´ Acompanhamos e ga-
rantimos que o tra-
tamento do paciente 
seja o melhor possível.
´ Verificamos a visão do 
paciente das nossas ações 
e trabalhamos melhor nos-
sas atitudes para sempre 
oferecer o melhor sempre.

Secretaria de Saúde  
inicia processo de  
informatização e  
humanização em  

Tremembé

Convidamos toda a popu-
lação Luizense para par-
ticipar de um simulado 
em parceria do Exército 
Brasileiro e Defesa Civil 
do Estado de São Paulo. 
O Exército simulará uma 
Ação de Guerra conhe-
cida como evacuação de 
não combatentes, a ati-

vidade consiste na reti-
rada preventiva de civis, 
anterior a um combate.
Os participantes se 
reunirão na Praça Dr.  
Oswaldo Cruz e se-
rão deslocados para 
o local do simulado.
Haverá atendimento odon-
tológico e outros serviços 

básicos a população. In-
teressados procurar a De-
fesa Civil Municipal até 
23/11/2013, ou entrar em 
contato pelo telefone (12) 
3671-1545. Informações 
sobre o exercício: Data: 
24/11/2013 (Domingo)
Horário: 08h00 (saí-
da) | 15h00 (retorno)

DEFESA CIVIL : EXERCÍCIO DE  
EVACUAÇÃO DE NÃO 

 COMBATENTES

Comunicado da Prefeitura Municipal de  
Redenção da Serra

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna públi-
co que, tendo em vista a deserção do referido processo, se 
acha aberta novamente Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº 02/2013, Processo nº 47/2013, para Aquisi-
ção de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar e Social, 
abertura dia 06/12/2013 às 14:00 horas, os interessados po-
derão retirar o Edital completo, na sede da Prefeitura Munici-
pal até o dia 06/12/2013, na Av. XV de Novembro, 829, Cen-
tro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1282. Benedito 
Manoel de Morais - Prefeito Municipal
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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.

Evento já tradicional em 
Pindamonhangaba é a 
Feira de Artesanatos “A 
Arte do Povo em Nossas 
Mãos”, promovida pela 
Visual Produções e que 
destaca o trabalho de ar-
tesãos e artistas plásticos 
de Pinda e cidades vi-
zinhas. Em 2013 a feira 
entra na sua 21ª edição e 
deverá contar com a par-
ticipação de 100 artesãos. 
“A Feira já é reconhecida 
oficialmente inclusive no 
roteiro cultural de Pinda, 
e oferece produto de qua-
lidade, além da oportuni-
dade de geração de renda. 
As entidades assistenciais 
também têm espaço gra-

tuito para que exponham 
seus trabalhos e se inclu-
am socialmente.”, disse a 
organizadora do evento 
Ana Maria Braz Caval-
canti. Participam da feira 
as seguintes entidades: 
APAE, Associação de De-
ficientes Físicos, Lar São 
Vicente de Paula, Grupo 
Espírita Paz e Luz, Casa 
de Apoio Sol Nascente, 
S.O.S., Projeto Cerâmi-
ca, Projeto Lãs e Linhas, 
Amor Exigente, IA3 Ins-
tituto de Acolhimento e 
Apoio ao Adolescente. 
Além dos belos objetos 
produzidos à mão, portan-
to, exclusivos, o evento 
abre espaço para apresen-

tações de músicos, danças 
e grupos teatrais que se 
apresentam em um palco 
especialmente montado.  
Vale lembrar que a entra-
da gratuita e movimenta 
mais de 5000 pessoas em 
apenas um dia!. “É o lo-
cal certo para você e sua 
família fazer um passeio 
e comprar aquele presente 
diferente, personalizado!”, 
concluiu a organizadora. 
A 21ª Feira de Artesana-
tos de Pindamonhangaba 
será realizada no dia 8 de 
dezembro (domingo) das 
09h00 às 18h00, no giná-
sio de esportes da Asso-
ciação Atlética Ferroviá-
ria, de Pindamonhangaba.

Vem aí a 21ª Feira de 
Artesanatos A Arte do 
Povo em Nossas Mãos


