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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Pinda
divulga programação 

de festa de aniversário 
da cidade

Prefeito de Tremembé 
conquista mais

emendas no valor de 
R$ 1,72 milhões

Pinda constroi pista de 
caminhada e projeta 

mais atrativos no Parque 
da Cidade

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba divulgou ofi-
cialmente as atrações para 
a comemoração dos 309 
anos da cidade. O evento 
acontecerá no Parque da 
Cidade de 9 a 13 de julho, 
com portões abertos a par-
tir das 19h e shows a partir 
das 21h.A entrada será gra-
tuita. A primeira atração da 
festa será a dupla Chitãozi-
nho e Xororó, que se apre-
sentará no dia 9 com seus 
maiores sucessos. No dia 
10, a atração será a banda 
de rock CPM22; dia 11, o 
sambista Péricles; dia 12, 
os sertanejos Carlos e Ja-
der;  dia 13, encerramento 
com os artistas da cida-
de: Banda Gold, Bellator 
e a dupla Tadeu e Renan.

O prefeito municipal Mar-
celo Vaqueli assinou cinco 
novas emendas que irão 
trazer muitas melhorias e 
benefícios para Tremem-
bé. Os valores somam 
R$ 1.752.994,84. A sole-
nidade aconteceu na úl-
tima sexta-feira, 27, no 
Palácio dos Bandeirantes, 
sede do Governo Paulista.
Entre as conquistas estão 
a revitalização do can-
teiro central da Avenida 
dos Ipês na Flor do Vale 
(R$ 160 mil) e obras de 
infraestrutura na Avenida 
Maria do Carmo Ribeiro 
(R$ 530 mil). De acordo 
com o prefeito, processos 
licitatórios vão garantir a 
realização dos serviços.

Localizado às margens 
do anel viário,  Parque da 
Cidade, em Pindamonhan-
gaba, recebe atualmente 
diversas melhorias e atra-
tivos para os municípes.  
Nesta semana, uma equipe 
da prefeitura constroi a pis-
ta de caminhada na área in-
terna do local. A pista terá  
piso intertravado com blo-
quetes, alem de duas áreas 
de descanso com cobertu-

Segundo informações da 
Secretaria de Governo, 
que organiza a festa, a 
segurança da população 
será uma das prioridades 
na realização do evento. A 
Polícia Militar estará com 
45 policiais por dia, sendo 
30 da atividade delegada 
e 15 de apoio. Além dis-
so, haverá 50 seguranças 
contratados por dia, além 
de 20 guardas municipais, 
brigadistas da Prefeitura e 
plantões do setor de Elétri-
ca e do Corpo de Bombei-
ros. Ingressos: As atrações 
são gratuítas, mas como 
nos outros anos, haverá 
troca de ingressos que se-
rão limitados, para garan-
tir a segurança do púlbico. 
Os ingressos estarão dis-

Vaqueli conta que a emen-
da de R$ 250 mil vai resul-
tar na construção do CCI 
(Centro de Convivência 
do Idoso) que é um Pro-
jeto de Responsabilidade 
Social, que visa atender 
o idoso em suas neces-
sidades físicas, sociais e 
mentais, voltados para a 
realidade (bairro, cidade), 
objetivando o resgate da 
cidadania da população 
idosa e promovendo sua 
inserção na sociedade ati-
va, por meio do acesso a 
Cursos, Palestras, Ativi-
dades Física, Orientação 
Nutricional e de Saúde, 
com o propósito de me-
lhorar a qualidade de vida. 
Esse recurso foi possível 

ra e bancos. Em seguida, 
será instalada a ilumina-
ção dessas novas pistas.
Outras atrações estão pre-
vistas para o local, de 
acordo com a Secretaria 
de Governo da Prefeitu-
ra - que cuida do Depar-
tamento de Parques: uma 
delas é um projeto em 
andamento para a cons-
trução de pista de skate na 
entrada do Parque e para a 

poníveis para retirados no 
momento da entrada, dia-
riamente. A organização 
da festa espera receber de 
75 a 90 mil pessoas duran-
te os quatro dias de evento 
Outras atrações: Além dos 
shows, a festa terá praça 
de alimentação coordena-
da pelas instituições assis-
tenciais da cidade, parque 
com brinquedos infláveis 
para as crianças, ações de 
saúde, espaço de divulga-
ção do turismo da cidade, 
da Associação Comercial 
e Industrial de Pindamo-
nhangaba e área para a 
imprensa, entre outros. O 
estacionamento será pago, 
e 60% da arrecadação será 
destinada para as entida-
des assistenciais da cidade.

graças ao empenho do pre-
feito junto ao Deputado 
Estadual Samuel Moreira.
No valor de R$ 60 mil 
e resultante de emen-
da de autoria do depu-
tado Padre Afonso, a 
FAMUTRE (Fanfarra 
Municipal de Tremembé) 
vai receber instrumen-
tos e uniformes novos.
Um convênio foi assina-
do junto ao DADE que 
soma R$ 752.994.84, os 
recursos serão destinados 
à realização de obras de 
infraestrutura e revitaliza-
ção da Praça Zuellington 
de Oliveira e na Quadra 
de Esportes da Avenida 7 
de Janeiro, ambas melho-
rias no Jardim Santana.

reforma da casa onde mo-
rou Geraldo Alckmin, que 
deve abrigar um projeto 
de educação ambiental.
Diversas outras melho-
rias estão no cronograma 
do Parque da Cidade para 
este e os próximos anos. 
A intenção da Prefeitura é 
transformar o local em um 
ambiente de contato com 
a natureza e de lazer para 
pessoas de todas as idades.

Codivap revitaliza encontros 
com cidades

Com o objetivo de conhe-
cer ainda mais a realidade 
de cada um dos 44 mu-
nicípios que compõem o 
Consórcio de Desenvolvi-
mento Integrado do Vale 
do Paraíba, Litoral Norte 
e Mantiqueira (CODI-
VAP), o Presidente Vito 
Ardito Lerário vem visi-
tando os municípios con-
sorciados e seus prefeitos.
Entre estes municípios, 
o presidente já esteve 
conversando com os pre-

feitos de Caçapava, Tre-
membé, Guaratinguetá, 
São José do Barreiro e 
São José dos Campos.
Na cidade de Caçapava, o 
prefeito Henrique Rinco – 
em seu primeiro mandato 
– posicionou o presidente 
do CODIVAP sobre seus 
principais projetos, princi-
palmente no que diz respei-
to à diminuição de gastos, 
em relação aos serviços 
de coleta e iluminação. 
Em Tremembé, o prefeito 

Marcelo Vaquelli, salien-
tou todos os desdobramen-
tos criados ao município 
pelos presídios instalados, 
como questões na área da 
saúde e assistência social 
entre outros. Vaquelli tam-
bém salientou o trabalho 
realizado para regularizar 
todas as pendências que o 
município possuía o que 
está possibilitando que a 
cidade possa desenvol-
ver novos projetos e ter 
acesso às verbas federais.
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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 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 Carvalho, 100 - Ban-
ca 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 Jo-
aquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal 
da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora Santo 
Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

A origem da palavra manjedoura

Segundo o mestre Dionísio da Silva, manjedoura deve vir do italiano “manglatola”, 
cocho onde se põe comida para os animais. Por ter derivado de manjar (comer), que 
tem formas semelhantes no francês “manger” e do italiano “mangiare”. No latim que 
deu origem ao português, ao francês e ao italiano, há o verbo “manducare”, que sig-
nifica mastigar. A manjedoura, portanto, é o lugar (douro) onde os animais comem 
(manjar). É importante também observar o sufixo (douro), que aparece em palavras 
como ancoradouro (lugar onde o navio ancora, põe âncora para atracar), babadouro 
(tipo de protetor onde as crianças babam) e bebedouro (onde se bebe água). É muito 
freqüente ouvirmos “bebedor”, em vez de “bebedouro”. Ora “bebedor” é aquele que 
bebe e não o lugar. Por fim, é interessante lembrar que o sufixo “douro” é variante de 
“doiro”, isso significa que as formas “ancoradoiro” e “bebedoiro” também existem. E 
para “bebedoiro”, o dicionário Aurélio também registra as formas “bebedoiro” e “ba-
bador”. Existem ainda o sinônimo “babeiro”.
***
A busca por uma aparência jovem sempre preocupou homes e mulheres e hoje, tem 
sido tema de pesquisas constantes dos dermatologistas. Apesar das rugas serem algo 
que mais cedo ou mais tarde surgirão em nossa pele, devido a fatores orgânicos como 
a perda da elasticidade natural que ocorre com o envelhecimento, agentes externos são 
as principais causas de sua formação. A exposição demasiada ao Sol é a maior vilã do 
envelhecimento precoce. Para qualquer tipo de pele é necessário utilizar bloqueador 
solar com fator 15 no mínimo. Outros hábitos que provoca rugas é o fumo. A fumaça 
tende a obstruir os poros e a danificar a pele com produtos químicos. A posição de 
dormir também influencia a beleza facial. O ideal é repousar de barriga para cima, 
evitando o contato do rosto com o travesseiro.

Humor 
Uma solteirona descobriu que uma amiga ficou grávida com apenas uma oração que 
fez na Igreja de uma cidade próxima. Dias depois, a solteirona foi a essa Igreja e disse 
ao padre:
- Bom dia, padre.
- Bom dia, minha filha. Em que posso ajudá-la?
- Sabe padre, eu soube que uma amiga minha veio aqui há uma semana e ficou grávida 
só com uma Ave Maria. É verdade padre?
- Não minha filha, não foi com uma Ave Maria, foi com um padre nosso, mas ele já foi 
transferido desta Igreja.
***
O psiquiatra pergunta à loira:
- Você costuma escutar vozes sem saber quem está falando ou de onde vêm?
- Sim, costumo.
- E quando é que isso acontece?
- Só quando eu atendo o telefone!
***
Uma noite durante o jantar, minha irmã reclamou por ter que comer as sobras da re-
feição anterior. Meu pai disse que ela deveria orar para mostrar gratidão. Ela então, 
obedecendo, abaixou a cabeça e disse:
- Obrigado Senhor, por esta comida... de novo.
***
O sujeito era tão exagerado que dizia que seu acre de terra era uma fazenda. Sua vaca 
deitada e o rabo sobrava para o quintal do vizinho. Uma manhã ele me falou que havia 
perdido uma vaca na noite anterior. Eu perguntei como foi aconteceu e ele me respon-
deu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
Aí eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitar a carne?
E ele responde:
- E o bicho da goiaba deixou?

Mensagens

Eu mando é prepotência.
Eu fiz é indigesto.
Eu quero é recusa.
Eu não posso é indiferença.
Eu dei ordem é desamor.
E ainda, o tom das palavras pode melhorar ou piorar essas condições.
***
A idade de ser feliz

Existe somente uma idade prá gente ser feliz. Somente uma época da vida de cada 
pessoa em que é possível sonhar, fazer planos e ter energia bastante para realizá-la, a 
despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Uma só idade prá gente se encantar com 
a vida e viver, apaixonadamente e desfrutar tudo com toda intensidade sem medo nem 
culpa de sentir prazer. Faze dourada em que a gente pode criar e recriar a vida à nossa 
própria imagem e semelhança e vestir-se com todas as cores e experimentar todos os 
sabores. Tempo de entusiasmo e coragem em que todo desafio é mais um convite à 
luta que a gente enfrenta com toda disposição de tentar algo novo, de novo e de novo e 
quantas vezes for preciso. Essa idade tão fugas na vida da gente chama-se “presente”, 
também conhecido como “agora” ou “já” e tem a duração do instante que passa.
***
Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza as distorções da mente, cons-
ciente e inconsciente. Pratique a meditação e a visualização. A observação desprendi-
da, a percepção pacífica, experimentando uma sensação de amor desprendido e a da 
generosidade amorosa. Cultive esse estado e conheça os seus pensamentos, as suas 
preocupações e fantasias e dê-se conta de que você pode ter misturado tudo. As gene-
rosidades nos impedem de ver o que é único e individual.

Pensamentos

Espere pela noite prá saber se o seu dia foi bom.
Todo progresso da ciência é resultado de audácia e imaginação.
Não rezo pelos políticos, apenas os observo e rezo pelo meu país. 
Briga o mar com a praia e quem sofre é o caramujo.
Quem tem telhado de vidro não atira pedras no vizinho.
Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.
Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem verter.
A amizade é um amor que nunca morre.

Faculdade Anhanguera de 
Taubaté promove ciclo de

palestras gratuitas

Comitiva de Pinda leva
quatro ônibus à

convenção estadual
do PSDB

Anvisa determina
retirada de lote de remédio 

para depressão

Nos dias 26 e 27 de junho, 
a Faculdade Anhanguera 
de Taubaté (Unidade 1) re-
aliza um ciclo de palestras 
gratuitas voltadas para es-
tudantes e comunidade. Os 
temas abordados são varia-
dos e envolvem logística, 
saúde e ética na profissão.
A ação é uma iniciativa 
dos cursos do Pronatec. 
“Nossa intenção é am-
pliar os conhecimentos 
dos alunos dos cursos téc-

Com a presença de todas 
as principais lideranças, o 
Partido da Social Demo-
cracia Brasileira – PSDB 
realizou a sua convenção 
partidária na manhã de do-
mingo. Uma grande comi-
tiva da região se deslocou 
até São Paulo, para apoiar 
os correligionários e defi-
nir a estratégia do partido 
para as eleições de 2014. 
Na oportunidade, ficou 
ratificado o nome de Ge-
raldo Alckmin, atual go-
vernador de São Paulo, na 
candidatura pela reeleição.
Na oportunidade, Alck-
min, que confirmou a am-

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (An-
visa) publicou nesta se-
gunda-feira (30) no Diário 
Oficial da União a resolu-
ção que determina a retira-
da das prateleiras de todo 
o país do lote 12096555 
(validade: 09/2015) 
do medicamen-
to Imipra 25mg.
O Imipra 25mg (clori-

nicos e também propor-
cionar atualização para a 
população interessada nos 
temas”, comenta a coor-
denadora do programa na 
unidade, professora Adal-
gisa Lima. Programação:
Dia 26 (quinta-feira)
10 horas - Obesida-
de – doença ou apenas 
uma crítica dos atu-
ais padrões da moda?
15 horas - A importância da 
logística no fluxo produtivo

pla frente partidária em 
torno de sua candidatura, 
que conta com 15 partidos. 
Os tucanos comemoram e 
consideram um grande 
trunfo a aliança com o PSB, 
que definiu Marcio França 
como vice na coligação.
Segundo Rafael Goffi, pre-
sidente do PSDB de Pinda-
monhangaba, e candidato 
a deputado federal, Pin-
damonhangaba quebrou o 
recorde regional, com uma 
comitiva que superou as 
demais do Vale. “Levamos 
quatro ônibus para a con-
venção, sendo que um saiu 
de Moreira César, outro do 

drato de imipramina), 
apresentação de 200 
comprimidos, é um re-
médio para depressão e é 
produzido pela empresa 
Cristália Produtos Quími-
cos Farmacêuticos Ltda. 
Segundo a agência, foi 
a própria empresa quem 
encaminhou à Anvisa o 
comunicado de recolhi-
mento do remédio. O texto 

Dia 27 (sexta-feira)
10 horas - Práticas de 
saúde: da humanização 
aos riscos ocupacionais
15 horas - Ética na 
profissão Serviço
Ciclo de palestras gratuitas
Data: dias 26 e 27 
de junho Local:
Faculdade Anhanguera de 
Taubaté (unidade 1) – Av. 
José Olegário de Barros 
46/58, no Bairro Vila Nos-
sa Senhora das Graças.

Araretama e dois do cen-
tro. Agora posso dizer que 
candidatura oficialmente 
sou o único candidato a 
deputado federal da re-
gião, de Caçapava a Bana-
nal e único representante 
da juventude do PSDB em 
todo o Estado”, comemo-
rou Goffi. Nesta segunda-
feira, os tucanos devem 
também oficializar o nome 
do atual senador Aloyzio 
Nunes como vice de Aé-
cio Neves, formalizando 
uma chapa “puro sangue”. 
A reunião da executi-
va nacional acontece em 
Brasília na tarde de hoje.

da resolução esclarece que 
o medicamento apresen-
tou resultados insatisfa-
tórios no teste de teor do 
princípio ativo. A própria 
A resolução entra em vi-
gor nesta segunda-feira.  
A agência determinou 
que a empresa promova 
o recolhimento de todo 
o estoque existente no 
mercado relativo ao lote.
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Orquestra Filarmônica no
Festival de Inverno de

Campos do Jordão

Sebrae realiza palestra sobre 
qualidade no atendimento em 

Campos do Jordão

Projeto de atletismo em Pinda 
oferece as últimas vagas

Jovens instrumentistas da 
região integram a Orques-
tra Filarmônica Jovem de 
Campos do Jordão – Cam-
pos Filarmônica. A orques-
tra criada em 2010 pela 
violoncelista Renata Cris-
tina Silva vem realizando, 
com sucesso, inúmeras 
apresentações em Campos 
do Jordão e em São Paulo.
Sob a regência da maestri-
na Renata a Campos Filar-
mônica abre espaço para 
músicos de Tremembé, 

Atividade visa apresen-
tar como práticas simples 
no momento do atendi-
mento podem promover 
a fidelização dos clientes
O Sebrae-SP vai reali-
zar na próxima terça-fei-
ra (1/7) em Campos do 
Jordão a palestra “Me-
lhore a relação com seu 
cliente”. A apresentação 
é gratuita e será realiza-
da a partir das 10h00, no 
auditório da Associação 
Comercial e Empresarial 
de Campos do Jordão.
Voltada para micro e pe-
quenas empresas dos se-
tores de comércio, ali-
mentação, serviços e 
hospedagem, a atividade 
tem como objetivo aper-
feiçoar as técnicas de 
atendimento aos clientes, 
oferecidas pelos estabele-
cimentos que trabalham di-

Desde o mês de maio Pin-
damonhangaba conta com 
o projeto Atletismo Cida-
dania e os interessados po-
dem procurar o Centro Es-
portivo José Ely Miranda, 
“Zito”, em Moreira César, 
para matricular seus filhos. 
A responsável pelas ativi-
dades informa que ainda há 
algumas vagas e para ma-
tricular as crianças, com 
idade entre 7 e 10 anos, 
basta comparecer ao local.

Taubaté, Pindamonhan-
gaba e Campos do Jordão 
revelar os seus talentos.
Sob a sua responsabili-
dade estão músicos de 
8 a 51 anos de idade que 
através, desta importan-
te iniciativa, estão tendo 
a oportunidade de de-
senvolvimento artístico, 
cultural e profissional.
Os integrantes da Campos 
Filarmônica participarão 
do Festival de Inverno, 
evento que reúne grandes 

retamente com o público.
A apresentação vai mos-
trar como a prática de 
ações simples durante a 
abordagem aos consumi-
dores podem garantir a 
fidelização e consequen-
temente o aumento dos lu-
cros e o fortalecimento do 
negócio. Outro objetivo 
da atividade é levar o em-
presário a entender as ne-
cessidades de quem busca 
seu produto ou serviço.
“Durante os projetos e 
ações do Sebrae-SP junto 
aos empresários, percebe-
mos que a maior preocu-
pação é em relação à me-
lhoria do atendimento ao 
cliente e por isso estamos 
oferecendo essa palestra”, 
explicou Tamares Gomes, 
consultora do Sebrae-SP.
A Associação Comercial 
e Empresarial de Cam-

Este projeto é do meda-
lhista olímpico Edson 
Luciano Ribeiro e está 
sendo desenvolvido por 
meio do Clube Serrana 
de Atletismo com o apoio 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, via Secretaria 
de Juventude, Esportes 
e Lazer, Governo do Es-
tado de São Paulo - Lei 
de Incentivo ao Esporte, 
e patrocínio da Gerdau.
A professora Adeli Mara 

nomes do cenário musical.
A regente e os músicos 
têm se empenhado bas-
tante para que a apresen-
tação da Filarmônica no 
dia 30 de julho às 20h30 
no Auditório Cláudio 
Santoro seja um sucesso.
A professora Conceição 
Molinaro parabeniza a ma-
estrina Renata Cristina da 
Silva “pelo seu excelente 
trabalho que vem realizan-
do em benefício dos instru-
mentistas da nossa região”.

pos do Jordão fica loca-
lizada na rua Maurilio 
Comóglio, 115, bairro 
Abernéssia. Inscrições 
e mais informações pe-
los telefones (12) 3132-
6777 ou (12) 3664-2579.
C a p a c i t a ç ã o
O Escritório Regional do 
Sebrae-SP em Guaratin-
guetá oferece semanal-
mente palestras e oficinas 
gratuitas voltadas para ges-
tores e colaboradores de 
micro e pequenas empre-
sas, nas áreas de vendas, 
marketing, administração, 
atendimento, entre outras. 
Entre em contato e consul-
te a programação. Progra-
mação Palestra: “Melhore 
a relação com seu cliente”
Data 1/7 – 10h00
Local: ACE Campos do 
Jordão - (Rua Maurilio Co-
móglio, 115 – Abernéssia)

Monteiro destaca que este 
projeto oferece às crianças 
vivência e conhecimento 
sobre a modalidade. Para 
garantir a vaga basta ir à 
pista do “Zito” às segun-
das, quartas e sextas das 8 
às 11 e das 14 às 17 horas.
Todos os alunos recebem 
uniformes e três tipos de 
frutas em todas as aulas. 
Para que as atividades são 
realizadas há um profes-
sor e quatro estagiários.

Prefeitura de Taubaté
intensifica fiscalização nos 

dias de jogos do Brasil

Campos do Jordão: Festival de
Inverno começa dia 5 de julho

Algumas Secretarias Mu-
nicipais de Taubaté irão 
realizar uma ação con-
junta durante os jogos do 
Brasil na Copa do Mundo.
Por meio da Divisão de 
Fiscalização de Posturas, 
a Secretaria de Serviços 
Públicos irá intensificar 
a fiscalização de estabe-
lecimentos comerciais 
durante jogos do Brasil. 
Hoje, dia 28, na ocasião 
da disputa Brasil X Chi-
le, a Secretaria irá iniciar 
a operação às 10h na re-
gião da Avenida Itália.
Os proprietários dos es-

O mais importante fes-
tival de música clássica 
da América Latina ofe-
rece uma extensa pro-
gramação de concertos
Para aqueles que gostam 
de inverno e música clás-
sica,começa no dia 5 de 
julho, o 45º Festival In-
ternacional de Inverno 
de Campos do Jordão , 
o mais importante festi-
val de música clássica da 
América Latina. O evento 
oferece uma extensa pro-
gramação de concertos, 
a maioria gratuitos, com 
a participação de presti-
giados artistas e grupos 
convidados, nacionais 
e internacionais, que se 
apresentam pelos diversos 
palcos oficiais espalhados 
pela cidade. O Festival 
vai até o dia 3 de agosto.
A abertura contará com 
apresentações da Osesp, 
os Coros da Osesp e Aca-
dêmico da Osesp, o barí-
tono Paulo Szot e solistas 
convidados, executando 
a Nona Sinfonia de Bee-
thoven, sob a regência de 
Marin Alsop. O encerra-
mento, também será com 

tabelecimentos deverão 
respeitar os limites im-
postos em seus alvarás de 
funcionamento e autori-
zações concedidas pela 
Administração Municipal. 
Deverá atender as regula-
mentações de uso do es-
paço público em relação 
à disposição de mesas e 
cadeiras, que não poderá 
exceder o número já esti-
pulado no processo legal, 
bem como a instalação de 
freezers em área externa 
do estabelecimento e utili-
zação de sonorização me-
cânica ou ao vivo no local.

a Osesp, mas sob a regên-
cia de Giancarlo Guerrero, 
tendo como solista convi-
dado o violonista Manuel 
Barrueco. Ambos os con-
certos acontecem no Audi-
tório Cláudio Santoro, em 
Campos do Jordão. Pro-
gramação:  O Festival terá 
27 concertos de orquestras 
e bandas sinfônicas, entre 
as mais importantes do 
Brasil. Além da Osesp, a 
Orquestra Sinfônica Bra-
sileira, a Filarmônica de 
Minas Gerais, a Orquestra 
Sinfônica do Teatro Mu-
nicipal de São Paulo, a 
Orquestra do Theatro São 
Pedro e a Orquestra Petro-
bras Sinfônica. Também 
os instrumentistas de so-
pro têm espaço privilegia-
do na programação, com 
destaque para o trompista 
alemão Stefan Dohr (1ª 
trompa da Filarmônica de 
Berlim), o flautista norte-a-
mericano Ransom Wilson, 
o oboísta brasileiro radica-
do na Alemanha, Washin-
gton Barella, o clarinetista 
inglês Mark van de Wiel 
(1º clarinete na Orquestra 
Philharmonia de Londres) 

Além disso, a Secretaria 
de Mobilidade Urbana 
irá disponibilizar agentes 
de trânsito para atuação 
durante todo o período 
em que houver aglome-
ração de pessoas a fim de 
evitar acidentes e man-
ter a fluidez no trânsito.
A Polícia Militar também 
estará presente pela Ati-
vidade Delegada, que tem 
em seu escopo de atuação 
a garantia do bem estar co-
mum, prevenindo exces-
sos, mantendo a ordem e 
apoiando a fiscalização aos 
locais de entretenimento.

e o fagotista brasileiro Fa-
bio Cury (OSTM - SP).
No Castelo de Campos 
estarão concentradas as 
atividades pedagógicas 
do Festival. Os 145 bol-
sistas dessa edição, dis-
tribuídos em classes de 
16 instrumentos, compo-
sição e regência, assis-
tem aulas e masterclas-
ses ministradas por cerca 
de 40 professores, entre 
os melhores do país e do 
mundo, além de terem 
hospedagem, alimentação 
e transporte inteiramente 
custeados pelo Festival.
O Prêmio Eleazar de Car-
valho, oferecido pela Se-
cretaria da Cultura, por 
intermédio da Fundação 
Osesp, contemplará o 
bolsista que mais se des-
tacar nessa edição, con-
cedendo a ele uma bolsa 
de US$ 1,4 mil (um mil 
e quatrocentos dólares) 
mensais para estudar por 
um período de até nove 
meses em uma instituição 
estrangeira de sua esco-
lha, além de ter cobertas 
as despesas de translado 
entre o Brasil e o exterior.

Prefeitura vai iniciar reforma do
PA do Cecap em Taubaté

Universidade Secovi e Sabesp 
oferecem curso gratuito sobre 
economia de água neste mês

Atendendo ao cronogra-
ma de revitalizações das 
unidades, a Secretaria de 
Saúde vai fechar o Pronto 
Atendimento do CECAP a 
partir do dia 05 de julho, 
sábado, para que o local 
receba obras e melhorias.
A previsão é para que a 
unidade seja entregue re-
vitalizada num prazo de 
90 dias. O local ficará to-
talmente fechado durante 
a reforma visando agilizar 

Síndicos, zeladores e fun-
cionários de condomínios 
e de administradoras são 
o público-alvo da inicia-
tiva. Inscrições abertas!
Estão abertas as inscrições 
para o curso gratuito “O 
uso racional da água”, que 
acontece na quinta-feira 
10/7, das 9 às 13 horas, na 
sede da Universidade Se-
covi. A aula será ministra-
da por técnicos da Sabesp. 
A iniciativa é fruto de par-
ceria entre a concessioná-
ria e o Secovi-SP (Sindi-
cato da Habitação), cujo 
intuito é compartilhar in-
formações sobre como os 
condomínios podem con-
tribuir para a economia de 
água, recurso ameaçado 
no estado de São Paulo 
devido à falta de chuvas. 

o processo da obra, assim 
como evitar transtornos no 
atendimento à população.
Durante esse período, os 
pacientes adultos que ne-
cessitarem de atendimen-
to de urgência e emer-
gência devem se dirigir 
ao Pronto Socorro Mu-
nicipal e as crianças ao 
Pronto Socorro Infantil, 
já que toda a equipe mé-
dica e de apoio serão des-
locadas respectivamente.

Com quatro horas de 
duração, o curso con-
templará o seguinte con-
teúdo programático:
•    Uso racional da 
água e conscienti-
zação de consumo
•    Panorama atu-
al de abastecimento
•    Técnicas simples e 
objetivas sobre detec-
ção de vazamentos em 
instalações hidráulicas
•    Equipamen-
tos economizadores
•    Dicas de economia
O público-alvo são sín-
dicos, zeladores, demais 
funcionários de condomí-
nios e de administradoras, 
que serão agentes repli-
cadores nos condomínios 
onde trabalham e atendem. 
O curso vale 20 pontos 

Essas obras fazem par-
te da reestruturação do 
sistema de saúde do mu-
nicípio e o investimen-
to no PA do Cecap é de 
cerca de R$ 250.000,00.
Maiores informações po-
dem ser obtidas pelos 
telefones do PSM (12) 
3621-3800 / 3621-6036 
ou ainda na Ouvidoria da 
Saúde (12) 3632-2244.

no PQE (Programa Qua-
lificação Essencial) do 
Secovi-SP, para os seg-
mentos de Administração 
de Condomínios e Asso-
ciações de Adquirentes 
de Lotes, além de pontuar 
para a certificação eAC 
(Especialista em Admi-
nistração Condominial).
Programa comple-
to e inscrições aqui. 
Vagas limitadas.
Curso: O uso ra-
cional da água
Quando: 10/07 (quinta-
feira), das 9 às 13 horas.
Onde: Universidade Se-
covi - Av. Brigadeiro Luís 
Antônio, 2.344 - 10º an-
dar - SP. Próximo à esta-
ção Brigadeiro do metrô. 
Inscrições: (11) 
5591-1304 a 1308
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Judoca de Pinda
conquista bronze no 
Campeonato Paulista

Fernanda Chinaqui con-
quistou a 3ª coloca-
ção na categoria Sub13. 
(Foto: divulgação)

No sábado (21), cin-
co atletas das categorias
 de base da Secre-
taria de Juventude, 

Esportes e Lazer de Pin-
damonhangaba, parti-
ciparam do Campeona-
to Paulista de Judô das 
classes Sub11 e Sub13, 
na cidade de Vinhedo.
Dentre o destaque, a ju-
doca Maria Fernanda 
Chinaqui, conquistou a
 3ª colocação na ca-
tegoria Sub13 meio
 pesado.  Para 
chegar ao bronze, a judo-
ca pindamonhangabense
 realizou cinco 
lutas, perdendo ape-
nas uma luta para a 
campeã da categoria.
PRÓXIMOS DESAFIOS
A próxima compe-
tição para o Judô 
de Pindamonhan-
gaba será nos Jogos 
Regionais de Cara-
guatatuba. Os judocas 
estarão em ação nos 
dias 10 e 11 de julho.

Pinda promove reunião 
sobre ações contra

a dengue

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba desenvolverá 
várias estratégias para 
evitar que a cidade so-
fra epidemia com a den-
gue em 2015 e para isto 
iniciou uma reunião no 
auditório do prédio do 
Executivo na tarde de ter-
ça-feira. O encontro con-
tou com a presença de 
representantes de todas 
as Secretarias Munici-
pais e órgãos de imprensa.
 A médica Maria Cristina 
Andraus Garcia, profissio-
nal do Grupo de Vigilância 
Epidemiológica da região 
de Taubaté, fez uma expla-
nação ao público sobre o 
quadro e evolução da den-
gue no município e região. 
Ela também informou que 
o ano-dengue 2014 encerra 

neste domingo 29 e a par-
tir do dia 30 de junho ini-
cia-se o ano-dengue 2015.
Esta reunião com os repre-
sentantes das Secretarias 
Municipais foi para infor-
má-los sobre os registros 
da doença para que jun-
tamente com a Secretaria 
de Saúde e Assistência 
Social a Prefeitura pos-
sa desenvolver os planos 
de trabalho para que o
 município não sofra com 
o Aedes aegypti, que 
também é um inseto res-
ponsável por outras do-
enças, tais como: febre 
amarela, febre do Nilo 
Ocidental e Chicungunya.
 No dia 15 de julho os pro-
fissionais das Secretarias 
Municipais irão se encon-
trar novamente no auditó-

rio da Prefeitura, a partir 
das 14 horas, para conver-
sarem sobre os planos ela-
borados para prevenção.
No primeiro semestre 
Pindamonhangaba regis-
trou um óbito decorrente 
à dengue. Para evitar que 
o estado dos pacientes 
se agravasse fez parceria 
com a Santa Casa e mon-
tou o ‘Hospital Dia’, em 
Moreira César foi reser-
vado um espaço apenas 
para tratamento dos pa-
cientes vítimas do Aedes 
aegypiti. A Prefeitura de-
senvolveu e vem promo-
vendo várias ações para
 garantir a qualidade 
de vida da população e 
conta com a conscien-
tização de todos sobre 
os males desta doença.

Secretaria de Obras de 
Taubaté interdita obras 
da Comgás por falta de 

autorização

Banda larga fixa chega a 
23,1 milhões de assinantes 

35,3% dos domicílios
do país

Pinda e Redenção da Serra 
recebem o Sebrae Móvel

A Secretaria de Obras de 
Taubaté advertiu e reco-
lheu maquinário e equi-
pamentos da Comgás. A 
empresa, que ainda não 
tinha o projeto aprovado, 
deu início a uma obra para 
instalação de sistema de 
gás na Avenida Benedi-
to Voluntário Sérgio, no 
bairro da Estiva, causando 
perfurações e consequen-
te intervenção no sistema 
viário sem a prévia auto-
rização e aprovação das 

Mais de 23 milhões de 
assinantes confirmam o 
avanço do serviço de ban-
da larga no Brasil, segun-
do informou a Agência 
Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel). De abril a 
maio, foram acrescentadas 
182,7 mil conexões, e o 
serviço passou a ser utiliza-

Analistas do Sebrae-SP 
trarão informações sobre 
gestão de negócios para 
empresários e interessa-
dos em abrir uma empresa
O Sebrae-SP traz na próxi-
ma semana para Pindamo-
nhangaba e Redenção da 
Serra o Sebrae Móvel, que 
trará informações e tirará 
dúvidas sobre gestão de 
negócios para empresários 
e futuros empreendedores.
Em Redenção da Ser-
ra, a van ficará instalada 
na Praça 13 de Maio, no 
Centro, de terça (1º/7) 
a quinta (3/7), das 9h às 
17h, com apoio da Pre-
feitura. Os analistas do 
Sebrae-SP farão atendi-
mentos individuais gratui-
tos sobre temas relaciona-
dos à gestão de negócios, 
como administração, 
planejamento, controle 
financeiro e marketing.
Em Pinda, a unidade mó-
vel ficará estacionada na 

Secretarias competentes.
A concessionária interdi-
tou meia pista da avenida 
para a execução do serviço, 
causando transtorno e situ-
ação de perigo aos moto-
ristas e pedestres da região. 
Assim, um representan-
te da Secretaria de Obras 
apreendeu uma máquina 
perfuratriz, uma retroes-
cavadeira e uma carreta 
que foram levadas para o 
pátio da Secretaria e se-
rão devolvidos mediante 

do por 23,1 milhões de as-
sinantes em todo o Brasil.
O grupo mexicano Telefo-
no de México – Telmex, do 
magnata Carlos Slin, é o 
líder do mercado com 6,9 
milhões de assinantes. A 
Telmex controla as ações 
da Embratel, Claro e Net.
Em segundo lugar vem 

Praça Monsenhor Mar-
condes, no Centro, das 
9h às 17h, de segunda a 
quinta-feira. Na segunda 
(30/6), haverá atendimen-
to especial dos consultores 
de agronegócios do Sebra-
e-SP, voltado para os pro-
dutores rurais da região.
Além de orientações para 
melhorar o desempe-
nho das propriedades no 
campo, os interessados 
poderão conhecer ferra-
mentas como o Produ-
za Fácil, um painel de 
apoio ao planejamento 
da produção agrícola.
Os empresários de Pinda-
monhangaba também vão 
receber o programa Se-
brae Visita, com consulto-
rias gratuitas nos próprios 
estabelecimentos. Devi-
damente identificados, os 
consultores e analistas do 
Sebrae-SP vão percorrer 
as áreas comerciais do 
município, visitando os 

regularização da situa-
ção por parte da Comgás.
Em maio des-
te ano a Secretaria de 
Obras reuniu-se com 
as concessionárias a 
fim de normatizar as 
intervenções na pavi-
mentação asfáltica do 
município e para que fos-
se estabelecido um pa-
drão de qualidade para 
a reconstrução do pavi-
mento, executado pe-
las empresas após obra. 

a operadora Oi com 
6,5 milhões, a Telefô-
nica/Vivo, com 4,3 mi-
lhões e a GVT, com 2,7 
milhões de usuários.
O Distrito Federal tema 
maior penetração dos ser-
viços de banda larga fixa, 
com 64,1% dos domicí-
lios atendidos. O Mara-
nhão é o estrado menos 
atendido, com 8,5% de 
presença nos domicílios.
A Anatel divulgou tam-
bém o balanço de TV por 
assinatura no país. Segun-
do a agência, o Brasil fe-
chou maio com 18,7 mi-
lhões de assinantes de TV 
paga, chegando a 28,7% 
dos domicílios do Brasil.

empreendimentos e le-
vando informações sobre 
os principais aspectos da 
gestão empresarial, como 
planejamento, finanças, 
vendas, marketing e qua-
lidade no atendimento.
A ação tem o apoio da Pre-
feitura Pindamonhangaba 
e Secretaria de Desen-
volvimento Econômico.
Sebrae Móvel em 
P i n d a m o n h a n g a b a
Data: 30 de junho a 3 de julho
Horário: 9h às 17h
Local: Praça Monse-
nhor Marcondes, das 
9h às 17h, Centro.
Mais informações pelo 
telefone (12) 3132-6777
Sebrae Móvel em Re-
denção da Serra
Data: 1º a 3 de julho
Horário: 9h às 17h
Local: Praça 13 de Maio, 
s/n, Centro (em fren-
te ao Posto de Saúde)
Mais informações pelo 
telefone (12) 3922-2977 

COI começa funcionar
em Taubaté

Na próxima segunda-
feira, dia 30 de junho, 
a Prefeitura de Taubaté 
inaugura o Centro de Ope-
rações Integradas (COI) 

e entrega à população o 
novo sistema de seguran-
ça da cidade, com 100 
câmeras de 
monitoramento funcio-

nando 24 horas. A so-
lenidade acontecerá às 
11h, no Prédio do Reló-
gio da CTI - Praça Fe-
lix Guisard, 11 - Centro


