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4ª copa de futsal
“Alcides alves” de

Tremembé 2014

Aconteceu no último do-
mingo (30/03) na quadra 
municipal de esportes a 
fase de classificação da 4ª 
Copa de Futsal “Alcides 
Alves”. O torneio que tem 

a participação de 12 equi-
pes entra no próximo do-
mingo (06/04) na fase do 
“mata-mata” com as quar-
tas, semi e finais. Convi-
damos a população para 

prestigiar esse que é o pri-
meiro de muitas atividades 
que ainda vão acontecer na 
quadra coberta. Os jogos 
terão início às 9h00, traga 
sua família e divirta-se!

Taubaté investe em
melhorias na praça 

Santa Teresinha 

Equipe de Tênis de 
Mesa de Taubaté
participa da Liga

Valeparaibana

Paratletas do
programa Esporte para 

Todos Conquistam
medalhas em Taubaté

Há aproximadamente trin-
ta dias, o munícipe que 
transita pela Praça Santa 
Terezinha pode registrar 
a atuação de funcionários 
da Secretaria de Serviços 
Públicos que trabalham na 
revitalização do espaço.
O local tornou-se referên-
cia entre os taubateanos 
na prática esportiva como 
caminhada e corrida, além 
de receber um número 
cada vez de pessoas que 
aproveitam a academia 

Os paratletas da equipe 
“Esporte para Todos”, 
apoiados pela Secreta-
ria de Esportes e Lazer 
de Taubaté, participa-
ram no domingo, dia 30, 
da 2ª Etapa Valeparai-
bano de Ciclismo, que 
aconteceu em Caçapava.
José Maurício e Andrea 
Santos foram campeões 
nas suas categorias. Na 
handbike, Elias Touma fi-
cou com o primeiro lugar, 
Julio Leite ficou na terceira 
colocação e Eduardo Cas-
tilho terminou em quarto.
Os competidores da equi-
pe também participaram, 
no mesmo dia, da Corrida 
General Salgado, realizada 
em Taubaté. Pela categoria 

ao ar livre. Estão sendo 
investidos R$ 146.000,00 
e a conclusão está previs-
ta para o final deste mês.
Pensando em atender às 
crianças, a Prefeitura está 
substituindo o playgrou-
nd existente por brinque-
dos mais modernos. Ao 
todo, serão instalados 
nove novos equipamen-
tos como: muro de esca-
lada, 2 playgrounds (um 
grande e um pequeno), 
um inédito balanço para 

deficiente visual, Edson 
Prado ficou com o ouro, 
seguido de Silvio Leite 
que ficou com a prata. Na 
categoria deficiente físico, 
Claudemir Aleixo comple-
tou a prova em primeiro 
lugar, seguido por Tiago 
Santos, Alexandre Cas-
tilho e Fernando Araújo.
No sábado, dia 29, a equi-
pe também participou do 
4º Grand Prix São Paulo 
de Atletismo para Cegos, 
que foi realizado na pista 
da CTI. Na categoria arre-
messo de peso F11, Flávia 
Cristina Mota conquistou 
o ouro. Já Silvio Benedito 
Fernandes garantiu a pra-
ta nos 1500m. O evento 
foi organizado pela FPDC 

cadeirantes, carrossel, es-
corregador, balanço du-
plo, cavalinho de balanço 
e uma gangorra dupla.
Para maior conforto da 
população, a Secretaria de 
Serviços Públicos também 
está executando a instala-
ção de bancos de concreto 
para acomodar cerca de 
200 pessoas, distribuídos 
por toda a praça, além de 
30 unidades tubulares com 
capacidade para o estacio-
namento de 60 bicicletas.

– Federação Paulista de 
Desportos para Cegos.
Os taubateanos voltam a 
competir no dia 04 de abril 
na 1ª Etapa da Copa Bra-
sil de Paraciclismo, que 
será realizada em Peruíbe, 
litoral sul de São Paulo.
O projeto Esporte para To-
dos tem o apoio da Secre-
taria de Esportes e Lazer, 
Top 10 Assessoria em Co-
municação Esportiva, Via 
Vale Garden Shopping, 
Colégio Jardim das Na-
ções, New Kaw Biquinis, 
Poli Pet, Faculdade Deho-
niana, ADV-Vale, Egplan, 
Big Gang Suplementos, 
Boroto´s Restaurante, Es-
paço do Músico e Insti-
tuto Gotas de Cidadania.

A equipe de tênis de mesa 
da Secretaria de Espor-
tes de Lazer de Taubaté e 
AMETA (Associação dos 
Mesanetistas de Taubaté) 
participou no domingo, dia 
30, no Kosmos Clube de 
Mogi das Cruzes, do Tor-
neio Início da Liga Valepa-
raibana de Tênis de Mesa.
Treze atletas representa-
ram a cidade em diferentes 
categorias. O evento con-

tou com a presença de 160 
atletas da região do Vale 
Paraíba e Litoral Norte.
O técnico Anderson Ta-
naka estreiou no coman-
do da equipe, que teve 
uma ótima participação 
na competição. A catego-
ria Juventude dominou o 
pódio com Jonas Moradei 
em primeiro lugar, acom-
panhado de Gustavo 
Rodrigues em segundo 

e Carlos Eduardo com 
a terceira colocação.
Outros taubateanos tam-
bém tiveram boas coloca-
ções na competição: Lu-
cas Espirito, campeão na 
categoria pré-mirim mas-
culino; Márcio de Godoy, 
campeão na categoria ve-
terano; Thiago Luz, vice na 
categoria infantil masculi-
no e Mario Vianna, terceiro 
lugar na categoria sênior.
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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

Curiosidades

As sete maravilhas do mundo:
A Estátua de Zeus Olímpico (Grécia)
O Templo da Deusa Diana (Turquia)
O Colosso de Rodes (Grécia)
O Mausoléu de Halicarnasso (Turquia) 
O Farol de Alexandria (Egito)
Os Jardins Suspensos da Babilônia (Iraque)
As Pirâmides do Egito (Egito)
***
Os grandes monumentos:
A Torre de Piza
O Coliseu de Roma
O Taj-Mahal
As Muralhas da China
A Estátua da Liberdade
O Cristo Redentor
A Torre Eiffel
***
Os dez maiores países do mundo:
1º.) Rússia com cerca de 17,4 milhões de km2
2º.) Canadá com cerca de 9.9 milhões de km2
3º.) China com cerca de 9,6 milhões de km2
4º.) Estados Unidos com cerca de 9,5 milhões de km2
5º.) Brasil com cerca de 8,5 milhões de km2
6º.) Austrália com cerca de 7,7 milhões de km2
7º.) Índia com cerca de 3,3 milhões de km2
8º.) Argentina com cerca de 2,8 milhões de km2
9º.) Cazaquistão com cerca de 2,7 milhões de km2
10º.) Sudão com cerca de 2,5 milhões de km2

Humor

Classificados
Eu i meu tio Credirson compremu um barriu de shopi de 50 litrus mais uns disgrassadus 
inda num intregaru. Aconteci qui agora nóis ta priscisano du dinheru i resorvemu vendê 
o shopi memo sem ter.
***
Príncipe encantado, loiro, olhos azuis, corpo atlético, excelente companheiro, dócil, 
carinhoso, inteligente, bem sucedido e mentiroso compulsivo, procura viúvas ricas e 
ingênuas para fins matrimoniais. Tratar com o Severino Barba de Bode, na barraca 21, 
no acampamento da DERSA.
***
Agradecimento: Meu São Lembrâncio, padroeiro dos que têm pouca memória, gostaria 
de agradecer a graça alcançada através de sua interferência. Obrigado por... Obrigado 
por ter... Obrigado por ter feito... O que é que foi que o senhor fez mesmo?
***
Procuro emprego urgente: Sou formado em Engenharia, pós-graduado em Administra-
ção, mestrado em Direito, tenho curso de especialização em Economia, escrevi cinco 
livros de Informática, desenvolvi três teses de Sociologia e agora quero aprender um 
jeito de arrumar um emprego!
***
O Manoel foi preso numa cela em frente à de um leproso. Dia após dia, ele observava 
o leproso cuidando de suas feridas. Até que certa vez, caiu um dedo do leproso. Este o 
pegou e o atirou pela janela. Uma semana depois, caiu outro dedo e o leproso atirou-o 
pela janela. Algum tempo depois, caiu uma orelha, o leproso atirou-a pela janela. Uma 
semana depois, caiu um pé, o leproso atirou-o pela janela. Aí, o Manoel não agüentou 
mais e pediu uma audiência com o diretor e disse:
- Olha, senhor diretor, eu não quero ser chamado de dedo duro, mas o gajo que está na 
cela em frente a minha está fugindo aos pouquinhos.

Mensagens

Aqueles companheiros que nos partilham a experiência do cotidiano são os melhores 
que a Divina Sabedoria nos concede, a favor dos mesmos. Se você encontra uma pessoa 
difícil em sua intimidade, essa é a criatura exata que as leis da reencarnação lhes trazem 
ao trabalho do burilamento próprio. As pessoas que nos compreendem são bênçãos que 
nos alimentam o ânimo de trabalhar, entretanto, aquelas outras que não nos entendem 
são testes que a vida igualmente nos oferece, a fim de que aprendemos a compreender. 
Recordemos: nos campos da convivência é preciso saber suportar os outros para que 
sejamos suportados. Se alguém surge como sendo um enigma em seu caminho, isso 
quer dizer que você é igualmente um enigma para esse alguém. Nunca diga que a ami-
zade não existe, qual nos acontece, cada amigo nosso tem as suas limitações e se algo 
conseguimos fazer em auxílio do próximo, nem sempre logramos fazer o máximo, de 
vez que somente Deus consegue tudo em todos. Se você acredita que fraqueza rude 
pode ajudar a alguém, observe o que ocorre com a planta a que você atira água fervente. 
Abençoamos se quisermos ser abençoados.
***
Às vezes é preciso esquecer um pouco a pressa e prestar mais atenção em todas as di-
reções ao longo do caminho. A pressa cega os olhos e deixamos de observar todas as 
coisas boas e belas que acontecem ao nosso redor. Às vezes, o que precisamos está tão 
próximo. Passamos, olhamos, mas não enxergamos. Não basta apenas olhar. É preciso 
saber olhar com os olhos, enxergar com a alma e apreciar com o coração.
***
Não inveje os outros, como se fossem mais felizes e vitoriosos do que você. A vida, a 
esperança, o sucesso que estão neles, estão também em você. Com pensamentos sadios 
e disposição para lutar, você terá um progresso que não refluirá jamais. Dê ao seu cora-
ção o sinal de confiança no futuro e esteja certo de que as forças da vida, o tempo e as 
pessoas trabalharão para seu benefício. Abra um sorriso. Faça uma imagem positiva de 
sua vida e vencerás. O dia da vitória está acontecendo dentro de você.

Pensamentos

Não se ganha fama numa cama de penas.
Deus protege e libera o homem humilde.
Nada dura tanto exceto as mudanças.
O futuro não é mais do que costuma ser.
O homem que pensa senão em viver, não vive.
Não há solidão mais triste do que a do homem sem amigos.
Felizes são os cães que pelo faro descobrem seus amigos.
Não se ache horrível pela manhã, acorde depois do meio dia.
As datas, só elas dão verdadeira consistência à vida e à morte.

Páscoa divertida só no 
Taubaté Shopping com 
a Galinha Pintadinha!

De 2 a 21 de abril, a tur-
ma mais querida es-
tará no shopping para 
atividades gratuitas
“A Galinha Pintadinha, e 
o Galo Carijó. A galinha 
usa saia e o galo paletó”. 
Quem nunca ficou can-
tarolando as músicas da 
galinha mais querida? Su-
cesso de vendas e público, 
a Galinha Pintadinha es-
tará no Taubaté Shopping 
para transformar a Páscoa 
da garotada em momen-
tos de aprendizado, brin-
cadeiras e muita diversão.
A Páscoa com a Galinha 

Pintadinha chega no dia 2 
de abril e fica até dia 21, 
para crianças de 4 a 11 
anos. Serão 20 dias com 
atividades que serão dis-
tribuídas em oficinas gra-
tuitas, como Camarim do 
Coelho, Colorindo, Nave-
gando com a Galinha Pinta-
dinha, Piscina de Bolinhas 
e Espaço Diversão, todos 
os dias das 14h às 20h.
Para quem quer ter 
uns minutinhos de es-
trela, o Camarim do 
Coelho será o melhor lu-
gar, pois a garotada vai 
ganhar pintura facial com 

o tema de Páscoa. No es-
paço Colorindo, os pim-
polhos poderão dar cor 
aos desenhos da Turma da 
Galinha Pintadinha. Após 
terem os rostos pintados 
de coelhinho, todos po-
derão brincar de navegar 
em um barquinho com 
remo. E, para completar 
a brincadeira, os peque-
nos e os papais irão se 
divertir juntos em um ga-
sêbo cheio de coelhinhos
 de pelúcia. Para ale-
gria das crianças, não 
poderia faltar, é claro, 
uma piscina de bolinhas.

Prefeitura de Taubaté e 
Via Vale Garden

Shopping lançam
obra viária

A Prefeitura de Taubaté e 
o Via Vale Garden Sho-
pping lançaram nesta sex-
ta-feira, dia 28, a execu-
ção do projeto do sistema 
viário do perímetro sul do 
município, que tem como 
objetivo melhorar o aces-
so ao shopping e dar mais 
fluidez no trânsito de toda 
a região sul de Taubaté.
As melhorias estão dire-
cionadas para melhorar 
a mobilidade urbana de 
toda esta área da cidade, 
gerando melhor interfa-
ce, maior acessibilidade e 
desenvolvimento. Seguem 
as mudanças: Acesso à 
Carvalho Pinto - Na saí-
da da Rodovia Carvalho 
Pinto, que antes o moto-
rista acessava diretamente 
a Via Dutra, haverá um 
acesso que fará a ligação 
entre a saída da Rodovia 
Carvalho Pinto para a Ave-
nida Dom Pedro I (margi-
nal), facilitando não só o 
acesso ao shopping, mas 
a todos os bairros daquela 
região (Estoril, São Gon-

çalo e Quinta das Frutas).
Novo Túnel - Construção 
de um novo túnel de aces-
so sob a Rodovia Presi-
dente Dutra, na altura do 
bairro Piracangaguá, com 
dois sentidos, ligando as 
avenidas Dom Pedro I 
e Bandeirantes, criando 
um acesso mais adequa-
do (hoje o único acesso 
é o túnel da Daruma, que 
só cabe um automóvel).
Passarela de Pedestres 
- Para os pedestres está 
projetada uma passarela 
de acesso, passando sobre 
a Dutra, em frente ao Via 
Vale Garden Shopping. 
Isto facilitará principal-
mente aos moradores dos 
bairros próximos, que uti-
lizam o transporte público.
Duplicação do Viaduto - A 
duplicação do viaduto In-
dependência também está 
incluída neste projeto. A 
ampliação da passagem 
dará fluidez ao acesso dos 
motoristas que trafegam 
pela Via Dutra, e dos mo-
radores dos bairros da re-

gião sul para o centro e 
outras regiões da cidade.
Depois de todas as obras fi-
nalizadas, o túnel que hoje 
é utilizado para acesso ao 
shopping terá seu sentido 
de circulação alterado. A 
mudança irá proporcionar 
aos motoristas que estão 
naquela região que possam 
sair dos bairros São Gon-
çalo, Estoril e Quinta das 
Frutas, e façam um trajeto 
em direção linear às regi-
ões da Independência ou 
Centro. Além das obras, 
todas as vias serão requali-
ficadas, com ciclovias nas 
marginais e no viaduto.
O investimento total da 
obra será em torno de R$ 
20 milhões, sendo R$ 14 
milhões investimento do 
Via Vale Garden Sho-
pping e R$ 6 milhões da 
Prefeitura de Taubaté.  A 
previsão é que todas essas 
obras sejam concluídas 
em no máximo 12 me-
ses, sendo que o acesso 
ao shopping deverá estar 
liberado em até 6 meses. 
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Universidade realiza estudo 
com maratonistas amadores
Números apontam pre-
ocupação com ava-
liações físicas antes 
da pratica do esporte
O departamento de 
Medicina da Univer-
sidade de Taubaté 
 (UNITAU) em parce-
ria com o Dr. Alexandre 
Paiva Luciano, médico 
ortopedista especialista 
em Medicina Esportiva, 
realizou uma pesquisa so-
bre a prática de atividades 
físicas por atletas ama-
dores, em especial os 
que praticam corrida.
Motivados pelo aumen-
to do interesse das pes-
soas em praticar corrida 

de rua, Paiva apurou se 
os esportistas se preocu-
pam e realizam exames 
médicos pré-atividade 
física. O estudo entrevis-
tou 481 pessoas, de am-
bos os sexos em Taubaté.
De acordo com a pesquisa, 
realizada em 2013, o núme-
ro de maratonistas que têm 
procurado profissionais 
para treino tem aumen-
tado. Dos entrevistados, 
223 consultaram um mé-
dico para avaliação física 
nos últimos 12 meses. Os 
resultados surpreende-
ram. “Achávamos que a 
população da cidade não 
iria mostrar grande preo-

cupação com avaliações 
médicas. Mas comparando 
com outros estudos mun-
diais, a média foi compa-
rável a países da Europa.”, 
explica Luciano.
No Brasil, são cerca de 
600 corridas de rua por 
ano, das quais participam 
crianças, jovens, adultos 
e idosos. O estudo, segun-
do Paiva, se justifica pela 
importância do tema para 
a saúde, uma vez que os 
motivos que levam a pra-
tica do esporte se repetem. 
“Estes praticantes procu-
ram principalmente, me-
lhora na qualidade de vida, 
estética corporal e saúde”.

Cervejas e refrescos
terão reajuste médio de 

0,4% com aumento
de tributos

Novelis participa da 5ª edição da 
ExpoAlumínio

O aumento de tributos 
para cervejas e refrescos 
provocará impacto médio 
de 0,4% nos preços dessas 
bebidas para o consumi-
dor, disse hoje (1º) o se-
cretário executivo adjunto 
do Ministério da Fazenda, 
Dyogo Oliveira. Segundo 
ele, o reajuste já estava 
previsto, e aumentará a 
arrecadação da União em 
R$ 200 milhões neste ano.
Decreto publicado hoje no 
Diário Oficial da União 
atualizou o redutor usa-
do para definir a base de 
cálculo de Imposto sobre 
Produtos Industrializados 
(IPI), Programa de Inte-
gração Social (PIS) e Con-
tribuição para o Finan-
ciamento da Seguridade 
Social (Cofins) sobre cer-
vejas, isotônicos, energéti-
cos e refrescos. O acordo 
com a indústria não prevê 
o reajuste de tributos so-
bre águas e refrigerantes.
De acordo com Olivei-
ra, as tabelas de preços 
usadas para definir os 

A Novelis, líder mun-
dial em laminados e em 
reciclagem de alumínio, 
participa da 5ª edição da 
ExpoAlumínio – evento 
mais importante do setor 
na América Latina, que 
ocorre de 1º a 3 de abril, 
no Centro de Exposições 
Imigrantes, em São Paulo.
 Em seu estande, a empre-
sa vai exibir um Body in 
White (estrutura do car-
ro) da Range Rover Vo-
gue, além de apresentar 
soluções em laminados 
de alumínio, ressaltando 
a superioridade material, 
a inovação e a sustentabi-
lidade que seus produtos 
oferecem aos mercados au-
tomotivo, de transporte e 
de embalagens.
 O Body in White em 
exposição é a base do 
primeiro SUV todo fei-

tributos não foram rea-
justadas. Apenas os redu-
tores foram reajustados, 
conforme cronograma de 
atualização definido pelo 
Decreto 6.707, de outu-
bro de 2008. Ele informou 
que um novo reajuste do 
redutor está previsto para 
outubro, quando o aumen-
to incluirá refrigerantes.
Este ano, a Receita Fede-
ral estima um crescimen-
to da arrecadação de 3% 
a 3,5%. No último dia 
25, o secretário adjunto 
da Receita Federal Luiz 
Fernando Teixeira Nunes 
admitiu que existem estu-
dos prontos sobre o aumen-
to de impostos para com-
pensar o gasto adicional de
 R$ 4 bilhões à Conta de 
Desenvolvimento Ener-
gético (CDE). Na oca-
sião, o secretário não 
quis antecipar se as bebi-
das frias estavam inclu-
ídas na lista de produtos 
que teriam o im-
posto reajustado.
No entanto, esclareceu 

to em alumínio (100% 
Alumínio Novelis) e re-
presenta uma grande ino-
vação, lançada em 2013.
A nova geração do Ran-
ge Rover Vogue tem uma 
carroceria monobloco que 
usa alumínio não apenas 
em portas e para-lamas. 
Os elementos estruturais 
também utilizam o metal, 
o que resultou em uma 
redução de 420 quilos no 
peso total do modelo em 
relação à geração anterior, 
possibilitando redução 
no consumo de combus-
tível e agilidade ao carro. 
 De acordo com 
Fernando Wongtschowski, 
gerente de Marketing, 
“participar da Expo-
Alumínio nos permi-
te consolidar a imagem 
da Novelis como líder 
mundial em laminados e 

Oliveira, a atualização dos 
redutores já estava defi-
nida desde setembro do 
ano passado e entrou na 
estimativa de arrecadação 
deste ano. Somente um 
eventual reajuste da tabela 
de preços significaria re-
ceitas extras para o gover-
no. “Quanto à questão da 
tabela, a legislação prevê 
que haja atualizações re-
gulares. Mas não há ne-
nhuma definição a respei-
to disso. No momento, não 
temos nenhuma definição 
se haverá reajuste da ta-
bela”, disse o secretário.
Desde 2008, as bebidas 
são tributadas conforme 
um modelo misto, que 
envolve uma tabela de 
preços no varejo confor-
me o volume e o tipo de 
embalagem. Sobre os va-
lores, é aplicada uma alí-
quota. Essa alíquota, no 
entanto, não incide sobre 
100% do preço, mas so-
bre um redutor, que pas-
sará de 30% para 52,5% 
do preço final até 2015.

reciclagem de alumínio. 
É ainda uma ótima opor-
tunidade de apresentar 
novidades para o setor 
automotivo e fortalecer 
o relacionamento com 
os clientes atu-
ais e em potencial”.
 Congresso e Semi-
nário Internacionais
 Simultaneamente à expo-
sição, o evento traz o 6º 
Congresso Internacional 
do Alumínio e o 12º Se-
minário Internacional de 
Reciclagem de Alumínio. 
O gerente de Tecnologia 
da Novelis, Adriano Fer-
reira, participa do Semi-
nário, com debates sobre 
os desafios de setor e pa-
lestra técnica, no dia 2 
de abril. Roberta Soares, 
diretora de Estratégia e 
Desenvolvimento de Ne-
gócios, fala sobre o case 
da Land Rover, dentro do 
painel “Novos mercados 
para o alumínio e a con-
tribuição da reciclagem”.
 Os engenheiros de Tec-
nologia Matheus Gue-
des e Mark Finn partici-
pam, no dia 3 de abril, do 
Congresso com palestra 
voltada para o setor au-
tomotivo, no fórum de 
discussão “Inovações e 
desafios da indústria”.

Prefeitura de Tremembé
convida população para

realizar Caminhada contra
a Dengue

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé através da Secre-
taria de Saúde realiza no 
próximo dia 05 de abril 
(sábado), a 1° Caminhada 
Contra a Dengue, que terá 
inicio  às 9h30, saindo da 
Praça Geraldo Costa, com 
destino a Vila Santo Antô-
nio e, tendo o seu regres-
so pela Rua Costa Cabral 
até chegar novamente a 
praça.  O objetivo é rea-
lizar uma ação que venha 

mostrar a necessidade de 
se ter uma mobilização 
conjunta entre os agentes 
de saúde e a população 
da cidade, unindo forças 
na luta contra o mosquito 
Aedes-aegypti, impedin-
do assim que a doença se 
prolifere tornando-se uma 
epidemia.  A caminhada 
contará com materiais in-
formativos e educacionais 
para adultos e crianças.
“Com este ato queremos 
chamar a atenção da po-

pulação fazendo esta pas-
seata pelas ruas da cidade 
para que todos se engajem 
no combate à dengue, não 
só no período de maior 
incidência do mosquito, 
mas durante todo o ano. 
Nós sabemos que os focos 
estão dentro dos imóveis, 
dentro das residências, e 
por isso nós precisamos 
que a população se empe-
nhe na guerra contra a den-
gue” – finalizou o Secreta-
rio de Saúde José Marcio.
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Prefeitura de Tremembé 
promove ações a fim de 
erradicar a dengue no 

município

Saúde ocupacional em 
Pindamonhangaba

atende em novo endereço

Caraguá receberá em abril mais 
de 1.700 atletas nos

Jogos Regionais

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé, juntamente com 
a Secretaria de Saúde, es-
tão em constante atuação 
contra a dengue no muni-
cípio, na tentativa de er-
radicar o inseto de forma 
mais rápida, o trabalho é 
feito através de distribui-
ção de panfletos, cami-
nhadas de mobilização e, 
aplicação do “inseticida” 
nos locais típicos para a 
procriação do “Vilãozinho 
de listras brancas”, pois 
quando o assunto é den-
gue todo cuidado é pouco.
O trabalho feito nas resi-
dências não envolve so-
mente a aplicação do “in-
seticida” e “larvicida” por 
parte dos agentes de saúde, 
mas também de orientar o 
morador sobre os princí-

A unidade da saúde ocu-
pacional da prefeitura está 
instalada em um novo 
local. Os funcionários 
públicos que desejarem 
contar com atendimen-

No período entre os dias 
25 e 27 de abril, o Lito-
ral Norte estará receben-
do cerca de 1.750 atletas 
para as disputas dos 18º 
Jogos Regionais do Idoso 
(Jori). Os competidores 
da Melhor Idade têm mais 
de 60 anos de idade, mas 
trazem um para as dispu-
tas um clima de euforia 
e vivacidade que valo-
riza o evento esportivo. 
A edição deste ano  inte-
gra as comemorações dos 
157 anos de emancipação 
político-administrativa 
de Caraguá.  Caragua-

pios básicos que devem 
ser tomados para com-
bater a procriação dentro 
de sua própria casa, pois 
não existe vacina contra 
a dengue e, a prevenção 
continua sendo o melhor 
remédio. Portanto, evite 
água parada mesmo sendo 
em pequenas quantidades, 
e no caso da vasilha de 
aguá do animal escovar 
semanalmente as bordas 
do recipiente. Já bloqueio, 
é feito somente em casas 
que ficam próximas as das 
pessoas que estão apresen-
tando sintomas da doença, 
onde os agentes eliminam 
criadouros encontrados e 
aplicam o “larvicida” e, 
na confirmação mediante 
exame de sangue especí-
fico a equipe retorna nas 
proximidades e realiza a 

to podem se dirigir ao 
novo endereço da unida-
de, localizado Rua Dou-
tor Monteiro de Godoy 
81, no bairro do Bosque. 
O espaço conta com dois 

tatuba também sediou 
os Jogos Regionais do 
Idoso em 2003, 2009 e 
2012.  O Jori é uma ini-
ciativa do Fundo Social de 
Solidariedade do Estado 
de São Paulo em parce-
ria com a secretaria esta-
dual de Esporte, Lazer e 
Juventude e o Governo 
Municipal de Caraguá, 
por meio da secretaria 
de Esportes e Recreação.
A programação come-
ça com a cerimônia 
de abertura será no dia 25 
de abril, às 10h, no Centro 
Esportivo Municipal Ubal-

aplicação do inseticida na 
área. Antes da nebulização 
todos os animais devem 
ser retirados da casa, aquá-
rios, brinquedos, alimen-
tos, utensílios, comedou-
ros e bebedouros devem 
ser guardados e tampados, 
as janelas, portas e corti-
nas devem ficar abertas, 
manter as roupas de cama 
e toalhas de mesa levanta-
das, e só reocupar a resi-
dência após 15 minutos.
O que se deve fazer em 
caso de suspeita de dengue.
Os principais sintomas 
da dengue são febre, dor 
de cabeça, dor nos olhos, 
nas articulações ou corpo, 
fraqueza e manchas ver-
melhas na pele. Caso você 
tenha pelo menos dois des-
tes sintomas, procure ime-
diatamente um médico.

consultórios médicos, uma 
sala destinada à seguran-
ça do trabalho e uma sala 
do engenheiro do traba-
lho. O atendimento é re-
alizado das 7 às 17 horas.

do Gonçalves (Cemug). O 
Congresso Técnico define 
as disputas entre as cidades 
participantes no dia 14 de 
abril, no mesmo horário, 
no Teatro Mario Covas.
O evento terá competições 
de atletismo, coreografia, 
dança de salão, bocha, 
buraco, dominó, damas, 
malha, natação, tênis, tê-
nis de mesa adaptado,
 truco, vôlei adap-
tado e xadrez.   
Outras informações po-
dem ser encontradas 
no site www.jori.ca-
raguatatuba.sp.gov.br/

Custo da construção
paulista oscila 0,08%

em Março

Com o resultado, valor do 
metro quadrado ficou em 
R$ 1.103,49 para obras não 
incluídas na desoneração.
O CUB (Custo Unitário 
Básico) da construção 
civil do Estado de São 
Paulo, calculado sobre 
as obras não incluídas na 
desoneração da folha de 
pagamentos, registrou va-
riação positiva de 0,08% 
em março em relação a 
fevereiro. Calculado pelo 
SindusCon-SP (Sindica-
to da Indústria da Cons-
trução Civil do Estado de 
São Paulo) e pela FGV 
(Fundação Getulio Var-
gas), o CUB é o índice ofi-
cial que reflete a variação 
dos custos do setor para 
a utilização nos reajustes 

dos contratos de obras.
Em março, os custos com 
mão de obra subiram 
0,11% e com materiais 
de construção aumenta-
ram 0,03% em relação ao 
mês anterior, enquanto os 
salários dos engenheiros 
mostraram estabilidade. A 
média ponderada entre os 
três itens resultou na varia-
ção de 0,08% do CUB re-
presentativo da construção 
paulista (RN-8), que neste 
mês ficou em R$ 1.103,49 
por metro quadrado.
No ano de 2014, o 
CUB aumentou 0,36%. 
Em 12 meses, o indi-
cador apresenta cres-
cimento de 7,44%.
Quanto às obras incluídas 
na desoneração da folha de 

pagamentos, o SindusCon
-SP e a FGV calculam que 
os custos com mão de obra 
subiram 0,13% em março, 
os custos das construtoras 
com materiais de cons-
trução variaram 0,03%, 
enquanto os salários dos 
engenheiros indicaram 
estabilidade. Com isso, o 
valor do CUB desonerado 
registrou variação 0,08% 
no mês, ficando em R$ 
1.027,95 por metro qua-
drado. No ano, este indi-
cador aumentou 0,38%.
No período, os 41 insumos 
da construção pesquisados 
tiveram variações inferio-
res ao IGP-M do mês, que 
ficou em 1,67%. Entre os 
que tiveram os maiores 
reajustes no mês, estão:


