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Iluminação na Avenida 
Luiz Gonzaga das

Neves entra em fase
final de testes

A Prefeitura Municipal 
informa que a  ilumi-
nação na Avenida Luiz 
Gonzaga das Neves esta 
em fase final de testes 
para conclusão da obra.  
Esta fase servirá para ajus-
tes finais dos ângulos das 
luminárias e informamos 
que algumas lâmpadas 

poderam não funcionar 
corretamente. A Prefeitura 
informa ainda que todos 
os problemas encontra-
dos serão solucionados e 
a iluminação será entregue 
a população nas mais per-
feitas condições. “A nova 
iluminação garantirá se-
gurança para os pedestres 

e motoristas que trafegam 
na avenida. Essa é apenas 
a primeira de muitas obras 
de iluminação pública 
que acontecerá em nosso 
município. Estamos tra-
balhando para viabilizar 
a iluminação em outros 
bairros e avenidas" - fina-
lizou o Prefeito Vaqueli.

Galeria vai evitar en-
chentes entre Liberda-

de e Cícero Prado

Os moradores do Liber-
dade e do CDHU Cícero 
Prado, de Moreira César, 
serão beneficiados com 
uma nova galeria de águas 
pluviais, que vai evitar 
acúmulo de água na aveni-
da Joaquim Garcia de Pau-
la. A obra fica localizada 
na divisa dos loteamentos 
e propiciará um melhor 

acesso da população aos 
locais e às linhas de ônibus.
A nova galeria tem apro-
ximadamente 135 me-
tros de extensão e está 
sendo construída a par-
tir de um PV (posto de 
visita) existente na área 
verde próxima à escola 
do CDHU Cícero Prado.
De acordo com informa-

ções da Subprefeitura de 
Moreira César, esta obra 
está em fase de conclusão. 
Os tubos da nova galeria já 
foram assentados e agora a 
fase é de finalização das 
bocas de lobo e sarjetas.
Ainda segundo informa-
ções da Subprefeitura, o 
excesso de chuvas está pos-
tergando o término da obra. 

São Luiz do
Paraitinga promove
2ª Festa da Cozinha 

Caipira

A segunda edição da Fes-
ta da Cozinha Caipira de 
São Luiz do Paraitinga 
traz para esse ano uma 
programação extensa de 
atividades voltadas à te-
mática caipira. Cada bar-
raca de comidas típicas 
vai preparar seu cardápio, 
possibilitando uma varie-
dade de pratos da culinária 
local, inclusive da cozinha 
experimental, oferecendo 
alguns quitutes já esque-
cidos nos menus gastro-
nômicos. Com a finalidade 
de resgatar e fortalecer as 
tradições, a gastronomia 

e a cultura caipira, esse 
evento, promovido pela 
Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de São 
Luiz do Paraitinga, em 
parceria com a ACISLP, 
Associação do Comércio 
e da Indústria de São Luiz 
do Paraitinga, contando 
com o apoio do SEBRAE/
SP, da Secretaria de Cultu-
ra do Estado de São Paulo, 
do COMTUR, Conselho 
de Turismo da cidade e 
da também da equipe da 
Crescente Produções, visa 
também a valorização dos 
produtores rurais e da mu-

sicalidade regional. Serão 
seis dias de festa, tendo 
como cenário o Mercado 
Municipal luizense, onde 
as conversas acontecem 
tranquilamente, em um 
ambiente de clima amigá-
vel e hospitaleiro, com di-
reito a diversas apresenta-
ções de música caipira, um 
desfile de carros de boi no 
segundo sábado da festa e 
uma grande variedade de 
pratos típicos da cozinha 
caipira. Prepare-se para 
degustar de boa comida e 
música de qualidade! Va-
lorize a Cultura Caipira! 

PROGRAMAÇÃO
 
02/08 - Sexta
16:00 - Palestra: "Entendendo a cidade como produto e marca turística" (SEBRAE 
SP)
18:00 às 00:00 - Barracas de Comidas Típicas
19:00 - Mestre Renô Martins
21:00 - Natal e Natalino
03/08 - Sábado
08:00 – Feira dos Produtores Rurais
08:00 às 00:00 - Barracas de Comidas Típicas
10:00 e 16:30 – Músicas da Cozinha Experimental e elaboração de pratos
12:30 – Zé Tomé e Jorge
15:00 – Vicente Rocha e Dupla
17:30 – Loro e Lucas
22:00 – Lume de Paraitinga 
04/08 – Domingo
08:00 às 16:00 - Barracas de Comidas Típicas
10:00 – Músicas da Cozinha Experimental e elaboração de pratos
11:00 – Parahytinga Brass
12:30 – Valdir e Valdecir
14:00 – Grupo Raízes de Catira de Lagoinha
09/08 - Sexta
16:00 - Palestra: "Do Campo à Mesa - Desafios e Oportunidades" (SEBRAE SP)
18:00 às 00:00 - Barracas de Comidas Típicas
19:00 – Nelsinho Mato Dentro
21:00 - Los Canteros
10/08 - Sábado
08:00 – Feira dos Produtores Rurais
08:00 às 00:00 - Barracas de Comidas Típicas
10:00 e 16:30 – Músicas da Cozinha Experimental e elaboração de pratos
12:00 - Desfile de Carros de Boi
12:30 – Jonca e Juca
13:00 – Pedrinho e Jorginho
17:30 – Passoca
20:00 – Orgulho Caipira
22:00 – Música Parahytinga Brasileira
11/08 – Domingo
08:00 às 16:00 - Barracas de Comidas Típicas
10:00 – Músicas da Cozinha Experimental e elaboração de pratos
11:00 – Sopro Caipira
12:30 – Ditão Virgílio e Nhá Rosa
14:00 – Show de encerramento
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Atenção:
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 
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Edições atuais e de arquivos estão sempre a 
disposição no endereço: Rua dos Lírios n° 171 , 
Bairro: Flor do Vale,Tremembé-SP, onde poderão 
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da 
Av. Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - 
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Gal-
vao de França ( Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida 
Gil, 19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro 
Alves Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - 
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Se-
nhora de Natividade e Panificadora Pão Zico - 
Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - 
Banca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de 
Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção 
Av. 7 de setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça.
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08TRE-
MEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades
O teatro mais antigo em atividade no Brasil é o de Ouro Preto, em Minas Gerais, que 
está em funcionamento desde 1769.
A Bandeira Brasileira hasteada na Praça dos três Poderes, em Brasília, é a maior 
bandeira hasteada no mundo. Por não suportar o vento e rasgar, ela é substituída 
mensalmente. Cada mês um estado brasileiro diferente é responsável pelos custos da 
nova bandeira. 
Nos rios amazônicos, já foram descobertas 1.500 espécies de peixes, mas estima-se 
que exista pelo menos o dobro. Isso é quinze vezes mais do que todas as espécies de 
peixes encontradas nos rios da Europa.
O petróleo foi encontrado no Brasil pela primeira vez em 1939, em Lobato, próximo 
a Salvador, no Estado da Bahia.
Foi um sergipano radicado na França o criador do primeiro cartaz de propaganda de 
um filme. Cândido de Faria fez em 1902 o cartaz do filme “Les Victimes de l’Alcco-
lisme”, inspirado na obra de Emile Zola.
Os chimpanzés e os golfinhos são os únicos animais capazes de reconhecerem a si 
mesmo na frente de um espelho.
Rir durante o dia faz com que você durma melhor à noite.
40% dos telespectadores do Jornal Nacional dão boa noite ao apresentador no final.
Se você espirrar com muita força pode partir uma costela.
Todos os porcos espinhos flutuam na água.
Cabem cerca de 70 gotas em uma colher de chá.
A maioria dos batons possuem em sua composição escamas de peixe.
Por dia, os seres humanos piscam de 15 a 20 mil vezes.
Seu polegar é do comprimento do seu nariz.
Se dormirmos em média 8 horas por noite, aos 40 anos teremos dormido 13 anos.
16% das mulheres nascem loiras e 33% das mulheres são loiras.
Quando você refrigera alguma coisa, você não está fazendo com que elas se Forné 
fria, e sim, retirando o calor.
O material mais resistente criado pela natureza é a teia de aranha.

Humor
Dois matutos proseiam:
- Zé! Vamu brincá di antônimu?
- O que ocê falô?
- Brincá di antônimu! Qué dizê, uma coisa contráia da ôtra! Pur ixemplu: arto e baxo, 
forti e fraco...
- Ah, intindi! Intão vâmu sô!
- O qui vai valê?
- Uma cerveja... Eu cumeçu, são cincu prigunta. O premêro qui errá, paga.
Começaram a brincadeira:
- Gordo? - Magro!
- Hômi? - Muié!
- Verdi? - Verdi? Não sinhô, Verdi é cor e num tem antônimu, não!
- Craro qui tem! - Quár? - Maduro!
- Ai, perdi a aposta! Vâmu di novo, valendu ôtra cerveja? Mas dessa veiz eu cumeçu!
- Podi cumeçá!
- Saúdi? - Duença!
- Moiádu? - Seco!
- Agora ocê vau vê só, fidumaégua! Qué vê só?
- Fumu? - Não, não! Peraí, peraí... Fumo num tem antônimu!
- Craro qui tem, uai! - Intão, diz aí, qualé o antônimu de fumu?
- Vortemu, uai!

Mensagens
A parábola da rosa
Um certo homem plantou uma rosa e passou a regá-la constantemente e, antes que 
ela desabrochasse, ele a examinou. Ele viu o botão que em breve desabrocharia, mas 
notou espinhos sobre o talo e pensou: Como pode uma linda flor vir de uma planta 
rodeada de espinhos tão afiados? Entristecido por este pensamento, ele se recusou a 
regar a rosa e, antes que estivesse pronta para desabrochar, ela morreu. Assim é com 
muitas pessoas. Dentro de cada alma há uma rosa: as qualidades dadas por Deus e 
plantadas em nós crescendo em meio aos espinhos de nossas falhas. Muitos de nós 
olhamos para nós mesmos e vemos apenas os espinhos, os defeitos. Nós nos deses-
peramos, achando que nada de bom pode vir de nosso interior. Nós nos recusamos a 
regar o bem dentro de nós e, consequentemente, isso morre. Nós nunca percebemos 
o nosso potencial. Algumas pessoas não veem a rosa dentro delas mesma. Alguém 
mais deve mostrá-las a elas. Um dos maiores dons que uma pessoa pode possuir ou 
conquistar é ser capaz de passar pelos espinhos e encontrar a rosa dentro de outras 
pessoas. Esta é a característica do amor, olhar uma pessoa e conhecer suas verdadei-
ras faltas. Aceitar aquela pessoa em sua vida, enquanto reconhece a beleza em sua 
alma e ajudá-la a perceber que ela pode superar suas aparentes imperfeições. Se nós 
mostrarmos a essas pessoas a rosa, elas superarão seus próprios espinhos. Só assim 
elas poderão desabrochar muitas e muitas vezes.

Pensamentos
As maiores tristezas são as que causamos a nós mesmos.
A alma move toda a matéria do mundo.
É mais fácil ser sábio com os outros do que consigo mesmo.
Minha vida é um filme de mocinho, sempre venço no final. 
O que é verdadeiramente imortal é ter desistido de si mesmo.
Quem bate para ensinar, está ensinando a bater.
Podemos dar uma segunda chance, mas nunca uma terceira.
Sobre o que não se sabe falar, deve-se calar.
As mulheres fazem as malas, mas quem as carrega somos nós.
Confiar é uma prova de coragem e ser fiel é uma prova de amor.
Em política tudo é possível, exceto deixar-se surpreender.
Se casamento fosse bom não precisava existir o divórcio.
O passado joga pedra no futuro e todas elas caem no presente.
Quem tem atitudes rígidas tem mais dificuldade para sorrir.
É triste ter por amizade àquela que se tem por amor.
O difícil fazemos logo, o impossível demora um pouco mais.
Mesmo o mais pobre dentre nós cede perante a carga do amor.
Velhas canções são como vinho, melhoram com o tempo.
O dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a acalmar os nervos.
A única maneira de ter amigos é ser amigo.
Homens idosos são sempre jovens para aprender com lucro.
Suave á a água donde a correnteza é profunda.
Quem vive temeroso nunca está livre.
Tudo aquilo que não se explica em trinta segundos é confusão.
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Secretaria do Esporte de 
Redenção da Serra da
Início ao Ruralzão 2013

Teve início neste último 
domingo, o Campeonato 
Rural de Futebol de Re-
denção da Serra – “Zé 
Emiliano” 2013. São dis-
putados turno e returno, 
classificando os quatro 
melhores para a fase final 
do campeonato. A primei-
ra rodada aconteceu no 
bairro do Carapeba, dis-
putada por três jogos. A 
cerimônia de abertura foi 
realizada com os times do 
bairro do João Correia e 

Paineiras às 10h, após os 
noventa minutos de jogo 
que resultou em empate 
1X1. O segundo jogo foi 
disputado pelo bairro dos 
Bentos F. C. e Pinheirinho 
F. C., que perdeu para o 
Bentos F.C de 5x1, e fi-
nalizando a primeira eta-
pa Carapeba e Lagoa E. 
C. empataram em 1x1. O 
Artilheiro da primeira ro-
dada foi Bruno Faria (Tico 
Tico) marcando três gols. 
O Campeonato será dis-

putado por seis equipes da 
zona rural: Pinheirinho, 
Bentos, Lagoa, Paineiras, 
João Correia e Carape-
ba. A final está marcada 
para dia 13 de outubro 
no bairro do Pinheirinho.
A próxima rodada será 
realizada no dia 28 de ju-
lho no Campo do Bairro 
do João Correia. 10h Pi-
nheirinho F.C x Paineiras 
F. C. 13h Carapeba E.C 
x Bentos F. C 15h João 
Correia F.C x Lagoa E.C.
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Diretoria da ADC Ford
Futsal/ Taubaté faz 
balanço positivo do 
primeiro semestre

Um primeiro semestre 
praticamente impecá-
vel. Assim pode resu-
mir a campanha da ADC 
Ford Futsal/ Taubaté nos 
três campeonatos dis-
putados até o momento.
“Melhoramos em relação 
a 2012. Conseguimos atu-
ar nas três competições 
de maneira consistente. 
Dos torneios que perde-
mos, vendemos muito 
caro a derrota, por pouco 
não ganhamos tudo o que 
disputamos”, ressaltou 
Alan Victor Oliveira, pre-
sidente do clube. Além 
do título inédito no Cam-
peonato Metropolitano,  
que teve a artilharia co-
mandada pelos pivôs 
Raphinha e Fabinho, o 
Taubaté conquistou a ter-
ceira colocação nos Jo-
gos Regionais – 1ª Divi-
são e na Copa Vanguarda. 
Ao todo, foram 27 par-
tidas, sendo 23 vitórias,  
três empates e ape-
nas uma derrota nos 
primeiros seis meses.
“No Metropolitano, perde-
mos apenas uma partida. 
Nas outras competições, 
ficamos em terceiro, po-
rém invictos. Nas duas 

semifinais não fomos der-
rotados no tempo normal 
e enfrentamos equipes que 
disputam a Liga Nacio-
nal. Fizemos excelentes 
jogos de altíssimo nível”, 
explicou André Coutinho, 
diretor de futsal. Neste 
segundo semestre, ADC 
Ford vai brigar por mais 
dois títulos para a cidade: 
Jogos Abertos do Interior 
e Campeonato Paulista 
A2. O que depender da di-
retoria, os torcedores terão 
motivos para comemorar. 
“Acredito que vamos che-
gar nas finas e levantar 
pelo menos mais um tro-
féu”, completou Coutinho. 
De acordo com o presiden-
te, a palavra dedicação não 
vai faltar aos atletas.“Mui-
to empenho e concentra-
ção. Tudo está caminhan-
do conforme planejado e 
esperamos chegar a elite 
do futsal paulista em bre-
ve”, completou Oliveira. O 
time da ADC Ford Taubaté 
tem o apoio da Top 10 As-
sessoria em Comunicação 
Esportiva, Secretaria de 
Esportes e Lazer de Tauba-
té, Clean Car, Renato Osó-
rio Nutrição, Academia 
Eliane Indiani e RT Sports.

O serviço será interrompi-
do no dia 6 de agosto, da 
0h às 8h, para a instalação 
de novo flutuante na tra-
vessia. São Paulo, 31 de 
julho de 2013. A DERSA 
– Desenvolvimento Ro-
doviário S/A informa que, 
excepcionalmente, no dia 
6 de agosto (terça-feira), 
da 0h às 8h, o serviço de 
travessia litorânea entre 
São Sebastião e Ilhabela 
será interrompido em de-
corrência da instalação de 
uma nova plataforma de 
embarque no atracadouro 
de São Sebastião. A para-
lisação é necessária para 
que a instalação do flutu-
ante seja realizada de for-
ma segura aos usuários e 

aos agentes envolvidos na 
operação. O serviço será 
restabelecido após a fi-
nalização do trabalho. A 
companhia pede desculpas 
pelos transtornos causados 
e lembra que esta é uma 
situação excepcional para 
o aumento da capacidade 
operacional da travessia. 
Durante o período de pa-
ralisação, uma lancha de 
passageiros estará dispo-
nível para atender uma 
eventual situação de emer-
gência. INFORMAÇÕES
Os usuários podem obter 
informações sobre a nor-
malização do serviço por 
meio do telefone 0800 
77 33 711 ou do Twit-
ter - @Travessiasdersa.

COMUNICADO - TRAVESSIA 
LITORÂNEA SÃO

SEBASTIÃO/ ILHABELA
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Pinda promove
inclusão digital e
oferece cursos de

capacitação
Os moradores de Pinda-
monhangaba têm a opor-
tunidade de participar de 
cursos de informática e de 
capacitação, com o objeti-
vo de preparar ainda mais 
os munícipes para a inclu-
são no mercado de traba-
lho, extinguindo a exclu-
são digital. Estas ações são 
desenvolvidas pelo Acessa 
São Paulo, programa de in-
clusão digital do Governo 
do Estado de São Paulo, 
em parceria com a Prefei-
tura de Pindamonhangaba. 
As atividades ocorrem no 
bairro do Ribeirão Gran-
de e nas bibliotecas públi-
cas do bairro Bosque e de 
Moreira César. O atendi-
mento é de segunda a sex-
ta-feira das 13 às 19 horas 
no Ribeirão Grande e nos 
demais locais, das 8 às 17 
horas. Para fazer os cursos, 
os interessados devem pro-
curar uma das unidades e 

apresentar o RG. São dis-
ponibilizados sete compu-
tadores em cada unidade, 
cinco com acesso à inter-
net, um para uso do mo-
nitor e um servidor Linux, 
que gerencia o sistema. A 
procura média no Acessa 
SP do bairro Bosque é de 
40 usuários por dia, em 
Moreira César é de 50 usu-
ários por dia. A unidade do 
Ribeirão Grande está sen-
do reaberta. Os cursos são 
desenvolvidos por meio de 
uma parceria com o Sebrae 
e Banco do Povo. As au-
las são online e há opções 
de capacitação em empre-
endedorismo, finanças, 
marketing, recursos huma-
nos e gestão estratégica.  
Cada curso possui carga 
horária equivalente a três 
horas e o aluno tem até 
15 dias para completá-los. 
Após a conclusão é possí-
vel imprimir o certificado.
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Museu da Casa Brasileira e o
SISEM-SP levam a Pinda

exposição sobre bens tombados 
no Litoral Paulista e no Vale do 

Paraíba
A partir de 5 de agosto, a 
cidade de Pindamonhan-
gaba receberá um recorte 
da exposição "Patrimônio 
Paulista: Litoral e Vale do 
Paraíba", acerca do patri-
mônio histórico das cida-
des da região, tombado 
pelo Condephaat - Conse-
lho de Defesa do Patrimô-
nio Histórico, Arqueoló-
gico, Artístico e Turístico. 
A itinerância, realizada 
no Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina, acon-
tece em parceria entre o 
Museu da Casa Brasilei-
ra, instituição da Secreta-
ria de Estado da Cultura, 
e o SISEM-SP (Sistema 
Estadual de Museus), por 
meio da qual o MCB leva 
a cidades paulistas conte-
údos importantes já mos-
trados anteriormente em 
seu espaço expositivo.
"Patrimônio Paulista: Li-
toral e Vale do Paraíba" 
reúne fotografias de Iatã 
Cannabrava e textos da 
cientista social Margarida 

Cintra Gordinho presen-
tes no livro homônimo 
que deu origem à mostra. 
A seleção de imagens que 
o visitante irá encontrar 
no Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina contex-
tualiza a situação de bens 
tombados em cidades do 
Vale do Paraíba e da fai-
xa litorânea do estado de 
São Paulo pelo Condepha-
at, órgão da Secretaria da 
Cultura para a proteção ao 
patrimônio do Governo 
do Estado de São Paulo, 
salientando a importân-
cia de sua preservação. A 
mostra traz antigas vilas 
que foram amplamente 
exploradas pelos portu-
gueses nos séculos 16 e 
17 e cidades como Santos, 
Iguape, Cananéia, Jacareí, 
entre outras, que guardam 
até hoje memória da cultu-
ra material de seu passado, 
assim como marcos de ar-
quitetura contemporânea. 
"No litoral norte, Ilhabela 
e Ubatuba preservam edi-

ficações que testemunham 
a riqueza que a cana-de
-açúcar e a navegação de 
cabotagem geraram para 
a região e São Sebastião, 
por suas atividades por-
tuárias contemporâneas, 
tornou-se um município 
estratégico e que guarda 
um Centro Histórico sig-
nificativo. Em Santos, o 
Centro Histórico e a área 
portuária são testemunhos 
da pujança do café, que sé-
culos mais tarde transfor-
maria a cidade numa das 
mais prósperas do país, 
com seu porto e seus negó-
cios de exportação", conta 
Cintra, autora do livro de 
mesmo nome que deu ori-
gem à exposição. SERVI-
ÇO: Abertura: 5 de agosto 
às 8h; Visitação: até 30 de 
setembro, segunda a sexta, 
das 8h às 17h. Local: Mu-
seu Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Leo-
poldina - (12) 3648-1779
Rua Marechal Deodoro 
da Fonseca, 260 - Jd. Boa 
Vista - Pindamonhangaba.

Bombeiros de Campos do Jordão 
ganham novas viaturas

O prefeito de Campos do 
Jordão, Fred Guidoni, en-
trega duas novas viaturas 
ao Posto de Bombeiros 
local que passará a con-
tar com o reforço de um 
carro de resgate e um ca-
minhão que será adaptado 
para atender incêndios. As 
viaturas foram adquiridas 
pelo governo do Estado de 
São Paulo e serão entre-
gues, oficialmente, nesta 

sexta-feira, dia 26 de ju-
lho, ás 15horas, na Praça 
do Pinho Bravo. As novas 
viaturas serão utilizadas 
para atender ocorrências 
locais e constituem uma 
antiga reivindicação da 
Corporação que agora se 
torna realidade. Logo após 
a cerimônia será realiza-
da, em uma casa de shows 
das imediações, a segun-
da simulação de incêndio 

da Temporada. A Primei-
ra aconteceu no dia 28 
de junho. O treinamento 
envolverá, além dos bom-
beiros, policiais militares, 
servidores da Secretaria 
de Saúde e da Guarda Ci-
vil Metropolitana. Servi-
ço: Entrega de Resgate e 
Caminhão para os Bom-
beiros; Data: 26 de Julho; 
Local: Praça do Pinho 
Bravo; Horário: 15horas.

São Bento do Sapucaí foi 
um dos 100 municípios 
do Estado de São Paulo 
escolhidos para participar 
do programa “Circuito 
Cultural Paulista 2013”. 
Através de uma parceria 
entre Secretaria de Estado 
da Cultura e da Prefeitura 
Sambentista, sob a Direto-
ria de Eventos e Cultura, 
o município receberá de 
agosto à novembro espe-
táculos gratuitos de teatro, 
música, dança e circo. Sai-
ba mais sobre o programa: 
O programa “Circuito Cul-
tural Paulista” visa realizar 
a difusão cultural de forma 
permanente para estimu-
lar a formação de público 
e possibilitar a integração 
de uma agenda cultural 
com diversidade artística 
ao cotidiano de cada muni-
cípio participante. Agenda 
em São Bento do Sapucaí: 

São Bento do Sapucaí re-
cebe no dia 31 de agosto, 
na Praça Padre Pedro/Cen-
tro, às 21h, o espetáculo 
de música “Sem Descan-
so – com André Mastro”. 
Já no dia 13 de setembro a 
Troupe Azimute apresenta, 
às 21h na Praça Padre Pe-
dro/Centro, o teatro “Aruã, 
O Boi Encantado”. Encon-
tro Anual: Na segunda-
feira, 22/07, a Diretora de 
Cultura e Eventos Fátima 
Machado, representando 
o município sambentis-
ta como Dirigente nesta 
ação, participou no Teatro 
Sérgio Cardoso, em São 
Paulo, do Encontro Anu-
al do Programa Circuito 
Cultural Paulista 2013. 
O programa é executado 
pela APAA – Associação 
Paulista dos Amigos da 
Arte. Na ocasião, a Mesa 
Diretora do Encontro 

foi formada pelo Dire-
tor Executivo da APAA,  
Sr. José Roberto Sadek; 
pela Coordenadora da 
Unidade de Fomento e 
Difusão de Produção Cul-
tural, sra. Maria Thereza 
Bosi de Magalhães; pelo 
Curador/Produtor de Pro-
gramação da APAA, Sr. 
Marco Prado; pela Secre-
tária Estadual da Cultura, 
sra. Cristiani Moguiuti e 
pela Gestora da Assessoria 
de Imprensa da Secretaria 
de Estado da Cultura, sra.  
Renata Beltrão.  
O Encontro teve como 
objetivo dar continuidade 
ao curso ministrado em 
2012 e propiciar a troca 
de experiências entre os 
profissionais envolvidos e 
os palestrantes, visando o 
contínuo aprimoramento. 
 Vamos prestigiar.  
Fiquem atentos as datas!!!

São Bento do Sapucaí participa 
do Circuito Cultural Paulista 2013

As inscrições para o Prêmio 
Petrobras de Jornalismo 
terminam no próximo dia 
31 de julho. Jornalistas e 
fotógrafos de todo o Brasil 
podem concorrer com até 
seis diferentes trabalhos 
que abordem assuntos re-
lacionados a esporte, cul-
tura, responsabilidade so-
cial/ambiental e petróleo/
gás/energia, dentro das 
categorias nacional ou re-
gional. As matérias e fotos 
devem ter sido veiculadas 
em jornal/revista, rádio, 
televisão ou em portais de 

notícias entre 10 de maio 
de 2012 e 9 de maio de 
2013. Os trabalhos inscri-
tos não precisam citar a 
Petrobras. Serão premia-
dos 35 trabalhos com va-
lores que vão de R$ 7 mil a 
R$ 30 mil (valores brutos). 
Os 17 vencedores da cate-
goria regional receberão 
R$ 7,15 mil (sete mil cen-
to e cinquenta reais) cada.  
Os 17 ganhadores na 
categoria nacional se-
rão premiados com R$ 
17,2 mil (dezessete mil 
e duzentos reais) cada. 

E o vencedor do Gran-
de Prêmio Petrobras de 
Jornalismo receberá R$ 
30 mil (trinta mil reais).  
Os trabalhos vencedores 
e seus respectivos auto-
res serão conhecidos em 
outubro deste ano. Confi-
ra o regulamento e aces-
se a ficha de inscrição 
no site (www.petrobras.
com.br/agenciapetrobras). 
Mais informações pelo 
e-mail premiopetrobras@
agenciapetrobras.com.
br ou pelos telefones (21) 
3224-3932 e 3224-4281.

Últimos dias para inscrições 
no  Prêmio Petrobras de

Jornalismo
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Parceria da Prefeitura e
Sebrae oferece atendimento 

para a população de
Redenção da Serra

Redenção da Serra hospe-
dou, nesta última semana 
o carro do Sebrae Móvel, 
que é realizado um atendi-
mento gratuito para popu-
lação e presta consultoria 
sobre investimentos seu 
público são microempre-
sários, empresários e fu-
turos investidores. O car-
ro ficou estacionado na 
Praça 13 de maio, centro 
da cidade, entre os dias 
22 e 23 das 9h às 17h. Os 
atendentes também per-
correram o centro da cida-
de para conhecer e ajudar 
a melhorar os pequenos 
e médios comércios lo-
cais. Orientaram também 
o povo redencense sobre 
formas de empreendimen-
to, e seus trâmites legais: 
entrada para conseguir um 
alvará de funcionamento 

junto a Prefeitura, paga-
mentos, fluxo de caixa, 
divulgação, capacitação 
para clientes, atendimento 
estratégico, entre outros.
“A informação para quem 
quer abrir o seu próprio 
negócio é fundamental. 
Saber os passos que de-
vem ser tomados, sem 
prejudicar o sonho de con-
quistar seu investimento. 
Nossa cidade é pequena, e 
é necessário começarmos 
a conquistar espaço finan-
ceiro através do turismo e 
comércio local. Vamos de-
senvolver projetos na área 
de turismo de Redenção 
da Serra, para que nossa 
população sinta vontade e 
segurança em investir no 
próprio município. Assim 
cresceremos juntos” disse 
o Prefeito. No mercado 

atual a principal forma de 
investimento para quem 
está iniciando um projeto 
é: Microempreendedor In-
dividual (MEI) que cresce 
a cada dia. Para ser um 
MEI empresa deve faturar 
no máximo R$ 60 mil por 
ano e não ter participação 
em outra empresa, como 
sócio ou titular. Porém, 
microempreendedor tem o 
direito de contratar um em-
pregado, que receberá um 
salário mínimo ou o piso 
da categoria. Além disso, 
o MEI é isento dos tribu-
tos federais (Imposto de 
Renda, PIS, Confins, IPI e 
CSLL), realizando apenas 
o pagamento mensal de 
R$33,90 (INSS), acresci-
do de R$ 5,00 (Prestado-
res de Serviço) ou R$ 1,00 
(Comércio e Industria).

Prefeitura de Ilhabela 
Nota de esclarecimento

O Prefeito de Ilhabela To-
ninho Colucci, por meio 
de sua Assessoria de Co-
municação, esclarece que 
há cerca de 2 anos o Dersa 
(Desenvolvimento Rodo-
viário S/A) trabalha em 
um projeto com o objetivo 
de melhorar o sistema de 
atracação da balsa. Por-
tanto não procede a infor-
mação veiculada na edição 
on line desta sexta-feira 
(26/7) do jornal "O Esta-
do de São Paulo", de que 
o prefeito teria declarado 
que a paralisação da tra-
vessia, na tarde da quinta e 
madrugada da sexta-feira, 
seria evitada se o Dersa já 
tivesse implantado o novo 
sistema. Segundo o prefei-
to, o sistema prevê gave-
tas que deverão aumentar 
a capacidade operacional 
do serviço e melhorar a 
segurança da travessia 

permitindo que as balsas 
atravessem mesmo com 
ventos mais fortes no Ca-
nal de São Sebastião. A 
Capitania dos Portos atu-
almente permite a traves-
sia das balsas com ventos 
até 21 nós e, das 11h30 
desta quinta-feira (25/7) 
até 7 horas da manhã des-
ta sexta-feira (26/7), os 
ventos variaram de 28 a 
33 nós. Durante todo este 
período a travessia teve de 
ser suspensa. Diferente-
mente do que também foi 
publicado de forma errô-
nea pelo mesmo jornal, o 
flutuante do embarque e 
desembarque não afundou 
e sim apenas adernou em 
seu lado sul e os funcioná-
rios do Dersa resolveram 
o problema com bombas 
para retirar a água durante 
a madrugada. Não houve 
acidentes com pedestres 

nem com veículos no local 
e, na manhã desta sexta-
feira, a operação de traves-
sia voltou ao normal para 
pedestres por volta das 7h 
e para veículos às 7h40. A 
travessia está funcionando 
normalmente com três bal-
sas em operação e com um 
tempo de espera de apro-
ximadamente 30 minutos. 
“Vivemos em uma ilha 
e todos sabem que estes 
transtornos em raros perí-
odos de alguns anos acon-
tecem. Não é corriqueiro, 
mas às vezes ocorrem. 
São intempéries”, salien-
ta o Prefeito Colucci que 
acrescenta que equipes das 
duas prefeituras, tanto de 
Ilhabela como de São Se-
bastião, auxiliaram servin-
do bebidas quentes e lan-
ches em locais abrigados 
do frio para as pessoas que 
esperavam para atravessar.

Atleta Tremembeense conquista índice 
para jogos abertos de Mogi das Cruzes

A atleta tremembeense 
Priscila da Cruz Ama-
ral conquistou o índice 

para os Jogos Abertos 
de Mogi das Cruzes que 
será realizado em Se-

tembro na modalidade 
3.000 m marcha atlética.  
P a r a b é n s ! ! !

A Pré Conferência do 
Meio Ambiente da Re-
gião Centro Sul foi cele-
brada na Escola Munici-
pal Maria Cruz Barreto, 
no Perequê Mirim, com a 
participação de moradores 
do Perequê Mirim, Ensea-
da, Lázaro e Rio Escuro.  
O Secretário do Meio 
Ambiente, Juan Blan-
co Prada, abriu o evento 
apresentando os objeti-
vos da 4ª Conferência 
Nacional - 1ª de Ubatu-
ba, que tratam da ges-
tão dos resíduos sólidos.  
A apresentação foi seguida 
de um amplo debate entre 

Pré Conferências do Meio Ambiente
os participantes sobre os 
assuntos relacionados aos 
eixos temáticos da Confe-
rência: Produção e Consu-
mo Sustentáveis; Redução 
de Impactos Ambientais; 
Geração de Trabalho,  
Emprego e Renda; e 
Educação Ambiental.  
Os participantes apresen-
taram diversas propostas 
que serão debatidas na 
Conferência Municipal e 
posteriormente incorpora-
das ao Plano Municipal de 
Gestão dos Resíduos Sóli-
dos. Na ocasião foram tam-
bém eleitos os 3 delegados 
que representarão a região 

na Conferência Municipal.  
As próximas Pré Con-
ferências serão realiza-
das no dia 26/7 na Esco-
la Manuel Inocêncio, no 
Sertão do Ubatumirim, 
dia 31/07 na Escola Gov. 
Mario Covas, no Ipi-
ranguinha e finalizando 
dia 01/08 na EM Tan-
credo Neves, no Centro,  
Todas as reuniões te-
rão início às 18h00 
e término às 20h30.  
A Conferência Municipal 
do Meio Ambiente será 
celebrada na EM Tancre-
do Neves, no dia 10 de 
agosto, a partir das 8h00.

A Prefeitura Municipal 
de Ubatuba já está com 
seu Portal da Transparên-
cia totalmente renovado. 
Com este novo recurso, a 
administração Municipal 
atende totalmente às exi-
gências do Governo Fede-
ral e do Tribunal de Contas 
da União. Anteriormente o 
portal era terceirizado e 
hoje é alimentado, mantido 
e desenvolvido pela equi-
pe de T.I. , a Assessoria de  
Tecnologia da Informação 
da Prefeitura. O portal foi 
todo adequado seguindo 
as diretrizes da Lei Federal 
de Acesso à Informação de 
número 12.527 que baliza 
e torna mais acessível as 
ações a serem consulta-
das por toda a população, 
tornando o processo de ve-
rificação dos gastos públi-

cos plenamente democrá-
tico. Diariamente receitas 
e despesas da Prefeitura 
e Secretarias são colo-
cadas no site e em breve 
todas as unidades que 
fazem parte da adminis-
tração pública municipal 
como a COMTUR, EM-
DURB e Câmara Munici-
pal farão parte do sistema.
Uma das inovações do 
portal é que todas as licita-
ções e editais públicos são 
colocados à disposição de 
consulta on-line, inclusi-
ve podendo ser baixados 
e impressos. Qualquer 
empresa da iniciativa pri-
vada no Brasil que desejar 
entrar em concorrências 
públicas de Ubatuba pode 
acessar o site, tornando o 
processo de concorrên-
cias mais eficiente e de-

mocrático. Segundo o As-
sessor de Tecnologia da 
Informação da Prefeitura, 
Pedro Seno, "o Portal da 
Transparência de Ubatuba 
está entre os mais moder-
nos e eficientes do País.  
A verificação dos gastos 
públicos é feita de forma 
rápida e clara e nossa equi-
pe alimenta o Portal con-
tinuamente. Os cidadãos 
tem acesso a informações 
orçamentarias, abertu-
ra e resultados de editais 
e licitações, entre outros 
serviços", disse o secre-
tário, acompanhado pelo 
prefeito Maurício (PT). 
“A prestação de contas 
públicas é um direito do 
cidadão e uma importante 
ferramenta de participação 
popular na gestão públi-
ca”, completou o prefeito.

Prefeitura de Ubatuba moderniza 
Portal da Transparência
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