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Prefeiturade Pinda abre
inscrições para Festival 

de Marchinhas

Nos dias 6, 7 e 8 de feve-
reiro, Pindamonhangaba 
realiza o Festival de Mar-
chinhas “Cida Novaes”, 
na praça Padre João de 
Faria Fialho “Praça do 
Quartel”. As inscrições 
já estão abertas e seguem 
até o dia 27 de janeiro, 
no Departamento de 
Cultura da Prefeitura.
O VII Festival de Música 
Carnavalesca de Pinda-
monhangaba este ano ho-
menageia a saudosa car-
navalesca Cida Novaes. 
Realizado em cumpri-
mento da lei nº 5315, de 
21 de dezembro de 2011, 
o evento visa resgatar e 
divulgar a tradição das 
marchinhas de carnaval 

e incentivar a criativida-
de de compositores po-
pulares de todo o país. 
De acordo com a equipe 
organizadora do Festival, 
cada participante poderá 
inscrever até duas músicas, 
individual ou em parceria.  
As composições devem 
ser inéditas, com o tem-
po máximo de 4 minutos.
Do total de obras inscri-
tas, serão selecionadas 20 
para as duas eliminató-
rias. Serão apresentadas 
dez em cada dia. Haverá 
ensaio geral com a ban-
da disponibilizada pela 
Prefeitura nos dois dias 
que antecedem a com-
petição, no palco monta-
do na praça do Quartel.

Inscrições: as ins-
crições para o Fes-
tival de Marchinhas 
“Cida Novaes” poderão 
ser entregues pessoalmen-
te na sede do Departamen-
to de Cultura ou enviadas 
pelos Correios para a rua 
Dr. Campos Salles, 530, 
São Benedito, CEP 12422-
020. Atenção: não é válida 
a data de postagem e sim 
a de recebimento do ma-
terial. Informações pode-
rão ser obtidas pelo email: 
cul tura.pindamonhan-
gaba@hotmail.com ou 
telefones (12) 3642-
1080 e 3643-2690.
As fichas de inscrições e o 
regulamento estão dispo-
níveis no site da Prefeitura.

Pindamonhangaba
Trânsito instala novas 
placas de sinalização 

na cidade

A fim de oferecer me-
lhores condições de trá-
fego aos munícipes, 
o Departamento de Trân-
sito da Prefeitura de Pin-
damonhangaba deu se-
quência aos serviços de 
sinalização e vêm rea-
lizando diversas ações.
Uma das melhorias foi a 

instalação de placas in-
dicativas nos pórticos já 
instalados no município 
em novembro de 2013.
Na primeira etapa fo-
ram instaladas placas 
indicativas nas proxi-
midades do Shopping 
Pátio Pinda, grande 
pólo gerador de tráfego.

A Avenida Geraldo José 
Rodrigues Alckmin, 
próxima ao Parque da 
Cidade, também re-
cebeu a instalação de 
placas nos pórticos.
A próxima avenida que re-
ceberá placas será a Dou-
tor Raul Nelson Guaragna, 
próxima ao Tenda Atacado.

Aulas em simulador de 
direção passam a ser 

obrigatórias para
primeira habilitação

Pré-requisito para fase 
prática, treinamento no si-
mulador será monitorado 
pelo Detran.SP - Começa 
a vigorar em todo o país 
a regulamentação federal 
que prevê a obrigatorieda-
de de 5 horas/aula em si-
mulador de direção veicu-
lar como parte do processo 
de primeira habilitação na 
categoria “B” (carro), para 
candidatos que iniciaram 
a capacitação em 2014.
Também terão que passar 
pelas aulas no equipamen-
to os condutores que dese-
jam adicionar a categoria 
“B” à Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) ou 
que tiveram que reiniciar 
o processo de habilita-
ção pela cassação do do-
cumento por infração de 
trânsito. Semelhante a um 
videogame, o simulador 
de direção veicular recria 
condi ções adversas que, 
possivelmente, o condu-
tor irá vivenciar nas ruas. 
Simula, por exemplo, a 
direção sob más condições 
climáticas, como chu-
va intensa e névoa. Testa 
ainda as habilidades do 
condutor em pistas não 
pavimentadas, em vias 
com presença de animais, 
e avalia  a relação do fu-
turo condutor com de-
mais agentes do trânsito, 
como pedestres e ciclistas.
Regras para os candida-
tos à habilitação. O trei-
namento no simulador de 
direção veicular acontece 
antes do candidato ir para 
as ruas e iniciar as au-
las práticas, após a apro-
vação na prova teórica.
Dessa forma, o candidato 
poderá iniciar a parte teó-

rica do processo de habi-
litação em um Centro de 
Formação de Conduto-
res (CFC) que não tenha 
o equipamento, mas só 
conseguirá iniciar as au-
las práticas após concluir 
cinco aulas de 30 minu-
tos cada no equipamento.
“O Detran.SP está prepa-
rado para cumprir o que 
determina a legisla ção 
federal e vai monitorar as 
aulas dos candidatos no 
simulador. O objetivo é 
melhorar a formação do 
condutor, contribuindo 
para um trânsito mais se-
guro e para a redução do 
número de acidentes de 
trânsito”, diz Daniel An-
nenberg, diretor-presiden-
te do Detran.SP. Regras 
para os Centros de Forma-
ção de Condutores (CFCs)
A legislação federal não 
obriga que todos os CFCs 
adquiram o simulador. 
Seu uso pode ser compar-
tilhado entre os estabele-
cimentos comerciais. A 
aquisição dos equipamen-
tos deve ser feita somente 
junto às empresas homolo-
gadas pelo Departamento 
Nacional de Trânsito (De-
natran). Posteriormente, o 
CFC que adquirir o simu-
lador deverá credenciá-lo 
ao Detran.SP para integra-
ção ao sistema informa-
tizado do processo de ha-
bilitação, o e-CNHsp (leia 
mais abaixo). As normas 
para credenciamento dos 
simuladores estão estabe-
lecidas na portaria Detran.
SP Nº 2.020, de novembro 
de 2013. e-CNHsp – O re-
gistro das aulas em simu-
lador será feito pelo siste-
ma e-CNHsp, assim como 

já ocorre com as aulas te-
óricas e práticas em todo 
o Estado de São Paulo. O 
e-CNHsp torna o processo 
de habilitação mais ágil e 
seguro, pois identifica os 
alunos e os parceiros en-
volvidos no processo de 
habilitação (funcionários, 
instrutores de autoescolas, 
médicos, psicólogos) por 
meio de impressões digi-
tais, requisitadas no início 
e no fim de cada aula. Para 
os operadores do sistema, 
além da coleta biométrica, 
também é utilizada a cer-
tificação digital (e-CPF).  
Fiscalização: Além da 
validação da presença do 
candidato por meio da co-
leta biom étrica, o sistema 
do simulador vai registrar 
fotos do aluno em momen-
tos aleatórios. Além disso, 
a sala onde o equipamento 
estiver instalado ser á mo-
nitorada por câmera de ví-
deo, com transmissão onli-
ne para o Detran.SP. Custo 
para a primeira habilitação
Em 2014, os valores das 
taxas do Detran.SP para 
quem vai tirar a primeira 
habilitação são: R$ 55,39 
dos exames teóricos e 
práticos; R$ 66,46 para o 
exame médico; R$ 77,54 
do exame psicotécnico e 
R$ 33,23 para emissão da 
Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH). Demais 
valores referem-se exclu-
sivamente aos serviços 
prestados pelos CFCs. Ao 
fechar negócio com a auto-
escola escolhida, o candi-
dato deve exigir o contrato 
de prestação de serviços 
e o detalhamento do que 
está incluso no pacote 
e dos valores cobrados.

Polo Regional da
Beleza oferece vagas

para cursos
profissionalizantes

A partir de 6 de janeiro 
o Fundo Social de So-
lidariedade de Taubaté 
(Fussta) mudará início 
aos cursos do Polo Re-
gional da Beleza. Ainda 
há vagas para os cursos 
de depilação, manicure, 
maquiagem, auxiliar de 
cabelereiro e cabelereiro.
Os interessados podem 
fazer sua matrícula na 
sede do Fussta, que fica 
na Praça Coronel Vito-

riano nº1, e apresentar a 
carteira de identidade. Os 
cursos são gratuitos e têm 
a duração de dois meses.
Esse projeto é uma par-
ceria com o Fundo Social 
do Estado de São Paulo, 
e tem a finalidade de dar 
oportunidade de profissio-
nalização às pessoas para 
que encontrem espaço no 
mercado de trabalho e pos-
sam gerar renda à família.
Esta é a segunda turma for-

mada pelo projeto, e a pri-
meira recebeu certificado 
em novembro. O Polo da 
Beleza funciona no Centro 
Cultural e ocupa salas am-
plas e planejadas, que ofe-
recem conforto aos alunos.
I n f o r m a ç õ e s : 
Endereço: Pça Coronel 
Vitoriano, 1 – Centro
Horário: das 8h às 11h30 
e das 13h30 às 18h
Telefone: 3622-
4345 / 3633-5671
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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 
Joaquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de 
jornal da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
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

04-05-06 de Janeiro de 2014

MISCELÂNEA
Curiosidades
Ainda hoje, muitos confundem a utilidade dos produtos diet e light. Os nutricionistas ex-
plicam que ambos devem possuir quantidades menores de alguns componentes do alimen-
to. Os classificados como light as aqueles adequados para pessoas que procuram consumir 
menos calorias e manter a forma física, já que eles devem ter no mínimo 25% a menos calo-
rias de alguns de seus ingredientes. Na sua maioria, a gordura e o açúcar são eliminados da 
tabela de valor nutricional, mas vale lembrar que seu consumo deve ser moderado, já que o 
fato de terem menos calorias não justifica o excesso e ingestão. Já a linha diet foi elaborada 
para diabéticos, que precisam controlar o metabolismo cortando o açúcar da dieta alimentar.

Todo mundo sabe que os sujeitos mais comuns nas piadas contadas por todo Brasil são os portu-
gueses, mas poucos sabem o porque! As origens estão na nossa historia e na psicologia humana. Os 
portugueses são estereotipados como completos idiotas. Os portugueses colonizaram o Brasil por 
mais de 300 anos. Eles chegaram ao Brasil, levaram todas as nossas riquezas e ignoraram os nos-
sos interesses. Que imagem nos poderíamos criar deles? O que podemos falar deles hoje em dia? 
Será que poderíamos dizer: Oh! Eles descobriram o Brasil! Eles são nossos heróis! Claro que não! 
Depois de tudo o que eles fizeram, só podem ser heróis nas nossas piadas. Não resta chama-los de 
todos e estúpidos. Mas de idiotas eles não têm nada. Por um grande período da historia, o império 
português, foi tão forte quanto fora o Império Romano e quanto é atualmente o Império Americano.

Sobre a Antártida, você sabia que dizer Antártida ou Antártica está correto? Na Antártida não 
há bactéria em razão disso, alimentos podem ser consumidos após anos sem uso, não existem 
também o mofo, nem latas enferrujadas e nem os alimentos apodrecem. Os blocos de gelo flu-
tuantes (iceberg) são formados por água doce. E em razão disso os mesmos flutuam pois a água 
doce é mais leve que a água salgada do mar. A parte visível do iceberg sobre as aguar represen-
tam uma média de 10% do seu total.os 90% estão sob as águas. Lá só existem duas estações do 
ano: verão com 6 meses de sol (não existem noites) e o inverno com 6 meses de escuridão (não 
existem dias). A temperatura media no verão é de zero graus centigrados e no inverno menos 
de 20 graus centigrados, chegando à máxima de menos 70 graus centigrados. As reservas de 
carvão ali existentes podem supri todas as necessidades do nosso planeta por alguns séculos.

Humor
Conselhos inteligentes
Beba moderadamente (mesmo que seja em grande quantidade).
Se não funcionar na primeira vez (então desista de pular de paraqvuedas).
Se você acha horrível pela manha (levantar somente depois do meio-dia).
Evite a vida sedentária (beba muita água).
Evite acidentes (faça-os de propósito).
Não brinque com fogo (ele é chato e não sabe brincar).
Se não puder vencer o inimigo (então corra).
Não furte e nem roube (os políticos detestam a concorrência).
Nunca bata em uma pessoa caída (a não ser que você tenha a certeza de que ela não pode se 
levantar).

A loira no zoológico
Ao chegar perto da jaula do leão, ela viu uma placa: “Cuidado com o leão”. Mais tarde, outra jau-
la, outra placa: “Cuidado com o tigre”. Mais adiante: “Cuidado com o urso”. Depois chega a uma 
jaula que está vazia e lê: “Cuidado: Tinta fresca”. Desesperada, a loira sai correndo, aos gritos:
- O tinta fresca fugiu! O tinta fresca fugiu!

Após atender o telefonema da mulher, o funcionário diz ao chefe:
- Chefe, pode me dispensar do serviço hoje à tarde? É que minha mulher vai ter um filho, sabe...
- Se o motivo é esse, então está dispensado, Nogueira.
No dia seguinte, o chefe pergunta:
- E aí Nogueira? Como é que foi? É menino ou menina?
- Foi tudo ótimo. Agora pra saber se é menino ou menina, só daqui a nove meses, chefe...

Uma solteirona descobre 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 venho 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 transfe-
rido!

Mensagens
Aprendi que, por pior que seja um problema ou uma situação sempre existe uma saída.
Aprendi que, é bobagem fugir das dificuldades, mais cedo ou mais tarde, será preciso tirar as 
pedras do caminho, para se conseguir avançar. Aprendi que, perdemos muito tempo nos pre-
ocupando com fatos que muitas vezes só existem em nossa mente. Aprendi que, é necessário 
um dia de chuva para darmos valor ao Sol, mas se ficarmos expostos muito tempo, o Sol no 
queimará. Aprendi que, não importa em quantos pedaços meu coração está partido, o mundo 
não para para que o concertem. Aprendi que, ao invés de ficar esperando alguém trazer flores é 
melhor plantar um jardim. Aprendi que, amar não significa transferir aos outros a responsabili-
dade de me fazerem feliz, cabe a mim a tarefa de apostar nos meus talentos e realizar os meus 
sonhos. Aprendi que, o que faz a diferença não é o que eu tenho na vida, mas o que tenho e que, 
alem de uma família, tenho amigos, que eu escolhi. Aprendi que, as pessoas queridas podem às 
vezes me ferir e muito e talvez não me amem tanto quanto eu gostaria, o que não significa que 
não me amem muito, talvez seja o Maximo que conseguem e isso é o mais importante. Aprendi 
que, toda mudança inicia um ciclo de construção, se você não se esquecer de deixar uma porta 
aberta. Aprendi que, o tempo é muito precioso e não volta mais, por isso, não vale a pena res-
gatar o passado, o que vale é construir o futuro e o meu futuro ainda está por vir. Foi então que 
aprendi que, devemos descruzar os braços e vencer o medo de partir em busca dos nossos sonhos.

Pensamentos
Ser feliz e ter razão, geralmente, são incompatíveis.
Ninguém sabe o bastante para ser pessimista.
O Sol nasce para todos e a Lua para os enamorados.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
Para sua estrela brilhar não precisa apagar a minha.
Todas as flores do futuro estão nas sementes do presente.
Onde não há dignidade, a amizade não perdura.
O prazer no trabalho aperfeiçoa a obra.
Um idealista é alguém que ajuda outro a ter lucro.
Nunca estamos preparados para o que esperamos.
O bom humor não custa nada e compra tudo.
Nunca me preocupo com o futuro, muito em breve ele virá.
Uma corrida não se ganha na primeira volta, mas se perde.
Nunca são esquecidas as lições prendidas na dor.
Uma única forca move o mundo: o interesse.
Toda força será fraca se não estiver unida.
Se a castidade não é uma virtude é, pelo menos, uma força.
Quanto maior a forca tanto mais perigoso o abuso.
Uma formiga quando quer voar cria asas.
Todos nascemos loucos, mas alguns continuam sempre assim.
Seja fiel nas pequenas coisas porque é nelas que mora a sua força.
A audácia cresce com o medo nos outros.
Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
Ninguém consegue usar máscara por muito tempo.
É um amor pobre aquele que se pode medir.
Onde a luz bate mais forte, a sombra é mais escura.
O verdadeiro nome do amor é cativeiro.
Sábio é quem recolhe a sabedoria dos demais.
Ninguém é sábio se não conhece a escuridão.
A sabedoria é simétrica e resume tudo.

Museu Felícia Leirner e 
Auditório Claudio

Santoro realizam projeto 
de férias em janeiro

De 7 a 26 de janeiro, o Mu-
seu Felícia Leirner e o Au-
ditório Claudio Santoro, 
instituições da Secreta-
ria de Estado da Cultura, 
administradas em par-
ceria com a Associação 
Cultural de Apoio ao 
Museu Casa de Portinari 
(ACAM Portinari), reali-
zam várias atividades para 
entreter o público infanto-
juvenil durante as férias 
escolares. A programação 
“Férias no Museu” será 
dividida em três módulos, 
ao longo de três semanas, 
com os temas: artes plás-
ticas, música e natureza. 
De acordo com a gerente 
da instituição, Marina Fal-
setti, a proximidade com 
o público mirim é uma 

importante etapa para a 
formação e consolidação 
do público de museus. 
“As novas gera-
ções merecem cuida-
do e carinho especial. 
A programação de férias 
foi pensada para, além de 
lazer, trazer preciosas in-
formações que, de forma 
sutil, poderão modificar o 
olhar dos participantes em 
relação à cultura, à histó-
ria, às artes visuais e ao 
meio ambiente”, reflete.
Na primeira semana, de 7 a 
12 de janeiro, as artes plás-
ticas ganharão destaque 
com oficinas de esculturas 
e contação de histórias. 
De 14 a 19/1, a música 
vai ser o tema das ações, 
com oficinas de con-

fecção de instrumentos 
musicais e instrumen-
talização, além de uma 
apresentação de chorinho. 
Para fechar, de 21 a 26/1, 
a natureza será explorada 
em oficinas de meio am-
biente e ecobrinquedo-
teca, e no ensaio aberto 
da Orquestra Filarmôni-
ca de Campos do Jordão.
Cada atividade terá um 
número limitado de vagas, 
distribuídas pela ordem de 
chegada. Para participar o 
interessado deve colaborar 
com um quilo de alimento 
não perecível. O museu e o 
auditório estão localizados 
na Avenida Dr. Luis Arro-
bas Martins, nº 1.880. Mais 
informações pelo telefone 
(12) 3662-6000.

Informações e Programação:

Programação “Férias no Museu”
Período: de 7/1/2014 a 26/1/2014

“Felícia Quem?”
Data: 7, 8, 9 e 10/1 
Horário: das 10h às 12h e das 14h às 
16h 
Vagas: até 25 crianças, por ordem de 
chegada

“Pequeno Escultor” 
Datas: 11 e 12/1
Horário: das 10h às 12h e das 15h às 
17h
Vagas: até 20 crianças, por ordem de 
chegada

“Construindo Sons”
Datas: 14, 15, 16 e 17/1
Horário: das 10h às 12h e das 14h às 
16h
Vagas: até 20 crianças, por ordem de 
chegada

“Brincando com Música”
Data: 18/1
Horário: das 15h às 16h20 
Vagas: até 25 crianças, por ordem de 
chegada

“Trio Sambanense”
Data: 19/1
Horário: das 11h às 12h30

“Amigo da Natureza”
Datas: 21, 22, 23 e 24/1
Horário: das 10h às 12h e das 15h às 
17h
Vagas: até 25 crianças, por ordem de 
chegada

“Ecobrinquedoteca no Museu”
Data: 25/1
Horário: das 15h às 17h
Vagas: até 20 crianças, por ordem de 
chegada

“A Filarmônica Ensaia no Museu”
Data: 26/1
Horário: das 10h às 12h30
Vagas: até 800 pessoas, por ordem 
de chegada

Entrada: 1kg de alimento não pere-
cível
Informações: (12) 3662-6000

Local: Museu Felícia Leirner - Audi-
tório Claudio Santoro (Av. Dr. Luis 
Arrobas
Martins, nº 1.880 - Campos do Jor-
dão/SP)
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Alckmin cria lei que
acaba com desmanches 

irregulares
As empresas que ven-
dem peças de veículos te-
rão prazo de seis meses, 
a partir da publicação da 
lei, para se adequarem 
às exigências. A medida 
quebra a cadeia econô-
mica do crime de roubo 
e furto de veículos, pos-
sibilitando a melhora nos 
índices de criminalidade. 
O governador Geraldo 
Alckmin sancionou quin-
ta-feira (2) a lei que tem 
o objetivo de acabar com 
os desmanches irregulares 
de veículos no Estado de 
São Paulo. Para comercia-
lizar peças de veículos, as 
empresas terão que manter 
cadastro no Departamen-
to de Trânsito (Detran) e 
na Secretaria da Fazenda. 
“O objetivo da lei é sal-
var vidas, reduzir o roubo. 
Cinquenta por cento dos 
latrocínios estão ligados ao 
roubo de veículos, vamos 
agir duramente sobre os 
receptadores com a nova 
lei”, afirmou Alckmin. A 
lei quebra a cadeia econô-
mica do crime de roubo e 
furto de veículos, possi-
bilitando a melhora nos 
índices de criminalidade. 
Segundo o governador, a 
regulamentação vai contri-
buir também com a econo-
mia de São Paulo, gerando 
empregos e permitindo 
uma concorrência maior 
entre os desmanches. 
O secretário da Segurança 
Pública, Fernando Grella 
Vieira anunciou que a lis-
ta dos estabelecimentos 
regulares estará disponí-
vel no site da secretaria. 
No portal da SSP, haverá, 
ainda, um link para o ser-
viço de webdenúncia, para 

incentivar os cidadãos a 
denunciarem depósitos 
irregulares. “O que muda 
substancialmente é que 
hoje não há controle ne-
nhum [da venda de peças], 
qualquer pessoa pode exer-
cer esse tipo de comércio. 
No futuro, só as empre-
sas credenciadas poderão. 
Não haverá comércio ata-
cadista e lojas vendendo 
peças usadas”, ressaltou 
Grella. Regularização dos 
desmanches: o credencia-
mento das empresas no 
Detran será anual e poderá 
ser renovado, desde que 
o estabelecimento conti-
nue a cumprir as exigên-
cias da legislação, como 
o registro de todos os ve-
ículos desmontados e suas 
peças, alvará municipal 
e relação de empregados. 
Sócios de empresas que 
desrespeitarem a lei fica-
rão impedidos de trabalhar 
neste ramo de atividade e 
de apresentarem pedido 
de inscrição de nova em-
presa. “Além disso, pode 
ser aplicada multa entre 
R$ 10 mil e R$ 30 mil”, 
destacou o governador. 
A nova lei prevê também 
a adoção de um sistema 
que permite rastrear to-
das as etapas do processo 
de desmontagem, desde a 
origem das partes e peças, 
incluindo a movimenta-
ção do estoque, até a sua 
saída. “A fiscalização des-
sas regras será feita pelas 
polícias e pelo Detran”, 
explicou Alckmin. Os es-
tabelecimentos terão que 
emitir nota fiscal. Itens de 
segurança, como airbags 
e freios, não poderão ser 
vendidos ao consumidor. 

A destinação fica restrita 
aos fabricantes ou em-
presas especializadas em 
reaproveitamento. “Só 
poderão ser desmontados 
veículos apreendidos pela 
polícia que não podem ser 
devolvidos ao dono, si-
nistrados (acidentados) e 
os vendidos pelo próprio 
dono”, explicou o secretá-
rio. Veículos em mau esta-
do de conservação e sem 
possibilidade de desman-
che serão encaminhados a 
empresas de compactação 
e reciclagem. As empre-
sas que atuam na compra 
de veículos para desmon-
te terão que ser responsá-
veis pelas peças até a ven-
da ao consumidor final. 
A medida visa impedir a 
comercialização de peças 
sem o controle rígido, o 
que facilitaria fraudes e 
a inclusão de materiais 
roubados ou furtados.
Os desmanches terão pra-
zo de seis meses a par-
tir da publicação da lei 
para se adequarem às 
exigências. O secretário 
de Planejamento e De-
senvolvimento Regional, 
Julio Francisco Semeghi-
ni Neto, a quem o Detran 
está subordinado, explicou 
que após a adequação os 
desmanches terão até cin-
co dias para informar ao 
governo sobre a compra 
de novos veículos. A lei 
também exige condições 
ambientais adequadas 
para o funcionamento da 
empresa. Entre elas, a de 
possuir piso impermeável 
nas áreas de descontami-
nação e desmontagem do 
veículo e também na de 
estoque de partes e peças.

Prazo para renovação 
do Fies é adiado para 

30 de abril
O Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) 
adiou novamente o pra-
zo para a renovação se-
mestral dos contratos de 
estudantes do Fundo de 
Financiamento Estudantil 
(Fies), que agora deve ser 

feito até o dia 30 de abril. 
O novo prazo vale para 
os contratos formaliza-
dos a partir do dia 15 de 
janeiro de 2010 até o se-
gundo semestre de 2013. 
As renovações relativas 
ao primeiro semestre de 
2014 devem ser feitas no 

mesmo prazo. As renova-
ções e transferências de-
vem ser feitas por meio 
do Sistema Informati-
zado do Fies (SisFIES), 
disponível nas pági-
nas eletrônicas do Mi-
nistério da Educação 
(MEC) e do FNDE.

Férias de janeiro tem 
programação especial 

no Sítio do Picapau 
Amarelo

Durante as férias de ja-
neiro o Sítio do Picapau 
Amarelo tem programa-
ção especial em Taubaté.  
As atividades têm entrada 
franca. Entre as atrações 
estão oficinas pedagógicas 
e de trabalhos manuais.
Um dos destaques da pro-
gramação deste mês são 
as visitas guiadas com 
a Turma do Sítio. Nes-
tas visitas o público vai 
percorrer as dependên-
cias do Museu Históri-

co, Folclórico e Pedagó-
gico Monteiro Lobato.  
O visitante vai conhecer 
o casarão do século 19, 
sua arquitetura, mobili-
ário e utensílios domés-
ticos da época e apren-
der sobre a vida e obra 
do escritor taubateano.
O público também pode 
assistir as apresenta-
ções teatrais com a tur-
ma do Sítio na peça 
“A Fábula da Cigarra e 
a Formiga Coróca”. Os 

interessados em assis-
tir aos espetáculos pre-
cisam chegar com meia 
hora de antecedência 
para retirada de senha. 
Para a realização da peça 
é necessário público mí-
nimo de 20 pessoas.
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
(12) 3625-5062. O Sí-
tio fica na Avenida Mon-
teiro Lobato, s/nº, no 
bairro Chácara do Vis-
conde, em Taubaté.

Visite a mostra “Enigmas 
de Ilhabela: Histórias, 

Lendas e Naufrágios” em 
Praia Grande

Visitas ao Palácio das 
Artes acontecem até 
o dia 28 de fevereiro, 
de terça-feira a sábado
A cidade de Praia Gran-
de recebe no Palácio das 
Artes, até o dia 28 de 
fevereiro, a exposição 
“Enigmas de Ilhabela: 
Histórias, Lendas e Nau-
frágios”, que mostra os 
objetos encontrados nos 
naufrágios ocorridos no 
arquipélago de Ilhabe-
la. Destaque para o navio 
“Príncipe de Astúrias”, 
conhecido como o “Tita-

nic brasileiro”. O público 
ainda confere o acervo do 
mergulhador internacional 
Jeannis Michail Platon, 
além de painéis, vitrines, 
maquete e instalações.
As visitas acontecem até 
o dia 28 de fevereiro, de 
terça-feira a sábado, das 
14h às 18h. Outras infor-
mações podem ser obtidas 
pelo telefone (13) 3496-
5713 ou no site www.
sisemsp.org.br. A mostra 
tem organização do Si-
sem-SP (Sistema Estadual 
de Museus) e parceria da 

Acam Portinari (Associa-
ção Cultural de Apoio ao 
Museu Casa de Portinari).
S E R V I Ç O
“Enigmas de Ilha-
bela: Histórias, Len-
das e Naufrágios”
Até 28/2/2014
Palácio das Artes - Galeria 
Nilton Zanotti (Av. Cos-
ta e Silva, nº 1.600 - Bo-
queirão - Praia Grande)
Horário: de terça a sá-
bado das 14h às 18h
I n f o r m a ç õ e s : 
(13) 3496-5713
Entrada: gratuita

Gasolina comercializada
no Brasil terá

redução de enxofre
A partir de 1º de janeiro 
de 2014, a gasolina au-
tomotiva terá, em todo o 
território nacional, no má-
ximo 50 miligramas por 
quilo (mg/kg) de enxofre 
total, apresentando qua-
lidade semelhante a que 

é comercializada nos Es-
tados Unidos, no Canadá 
e na Europa. A Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustí-
veis (ANP) informou que 
haverá redução da emis-
são de enxofre na atmos-

fera em 94% e emissão 
de poluentes em até 59% 
no médio e longo prazo 
nos veículos mais moder-
nos, contribuindo para a 
melhora da qualidade do 
ar e para a diminuição 
de doenças respiratórias.

Programação
04 e 05 de Janeiro
09h às 12h e 14h às 17h - Presença da Turma do 
Sítio do Picapau Amarelo
DIA: 04/01 - 14h às 16h - Oficina Dobradura
DIA: 05/01 - 14h às 16h - Oficina de Fantoche
11h e 16h - Teatro Infantil com a Turma do Sítio do 
Picapau Amarelo: “A Fábula da Cigarra e a Formiga 
Coróca”
07 a 10 de Janeiro
09h - Presença da Turma do Sítio do Picapau Ama-
relo e fotos
09h às 12h - Oficina pedagógica - Balangandã
10h - Brincadeiras no Quintal
11h - Teatro Infantil com a Turma do Sítio do 
Picapau Amarelo: “A Fábula da Cigarra e a Formiga 
Coróca”
12h - Visita Guiada
13h - Presença da Turma do Sítio do Picapau Ama-
relo e fotos
13h às 17h - Oficina pedagógica --Balangandã
14h - Visita guiada
15h - Brincadeiras no Quintal
16h - Teatro Infantil com a Turma do Sítio do 
Picapau Amarelo: “A Fábula da Cigarra e a Formiga 
Coróca”
11 e 12 de Janeiro
09h às 12h e 14h às 17h - Presença da Turma do 
Sítio do Picapau Amarelo
DIA: 11/01 - 14h às 16h - Oficina de Dobradura
DIA: 12/01 - 14h às 16h - Oficina de Tangram
11h e 16h - Teatro Infantil com a Turma do Sítio do 
Picapau Amarelo: “A Fábula da Cigarra e a Formiga 
Coróca”
14 a 17 de Janeiro
09h - Presença da Turma do Sítio do Picapau Ama-
relo e fotos
09h às 12h - Oficina pedagógica - Pião de Jornal
10h - Brincadeiras no Quintal
11h - Teatro Infantil com a Turma do Sítio do 
Picapau Amarelo: “A Fábula da Cigarra e a Formiga 
Coróca”
12h - Visita Guiada
13h - Presença da Turma do Sítio do Picapau Ama-
relo e fotos
13h às 17h - Oficina pedagógica - Pião de Jornal
14h - Visita guiada
15h - Brincadeiras no Quintal
16h - Teatro Infantil com a Turma do Sítio do 
Picapau Amarelo: “A Fábula da Cigarra e a Formiga 
Coróca”

18 e 19 de Janeiro
09h às 12h e 14h às 17h - Presença da Turma do 
Sítio do Picapau Amarelo
14h às 16h - Oficina de Fantoche
11h e 16h - Teatro Infantil com a Turma do Sítio do 
Picapau Amarelo: “A Fábula da Cigarra e a Formiga 
Coróca”
21 a 24 de Janeiro
09h - Presença da Turma do Sítio do Picapau Ama-
relo e fotos
09h às 12h - Oficina pedagógica - Chocalho
10h - Brincadeiras no Quintal
11h - Teatro Infantil com a Turma do Sítio do 
Picapau Amarelo: “A Fábula da Cigarra e a Formiga 
Coróca”
12h - Visita Guiada
13h - Presença da Turma do Sítio do Picapau Ama-
relo e fotos
13h às 17h - Oficina pedagógica - Chocalho
14h - Visita guiada
15h - Brincadeiras no Quintal
16h - Teatro Infantil com a Turma do Sítio do 
Picapau Amarelo: “A Fábula da Cigarra e a Formiga 
Coróca”
25 e 26 de Janeiro
09h às 12h e 14h às 17h - Presença da Turma do 
Sítio do Picapau Amarelo
DIA: 25/01 - 14h às 16h - Oficina de Dobradura
DIA: 26/01 - 14h às 16h - Oficina de Tangram
11h e 16h - Teatro Infantil com a Turma do Sítio do 
Picapau Amarelo: “A Fábula da Cigarra e a Formiga 
Coróca”
28 a 31 de Janeiro
09h - Presença da Turma do Sítio do Picapau Ama-
relo e fotos
09h às 12h - Oficina pedagógica - Marcador de 
Livros
10h - Brincadeiras no Quintal
11h - Teatro Infantil com a Turma do Sítio do 
Picapau Amarelo: “A Fábula da Cigarra e a Formiga 
Coróca”
12h - Visita Guiada
13h - Presença da Turma do Sítio do Picapau Ama-
relo e fotos
13h às 17h - Oficina pedagógica - Marcador de 
Livros
14h - Visita guiada
15h - Brincadeiras no Quintal
16h - Teatro Infantil com a Turma do Sítio do 
Picapau Amarelo: “A Fábula da Cigarra e a Formiga 
Coróca”

Pinda: Av. Antonio
Pinheiro Júnior recebe 

obra de galerias
A população do Campo 
Alegre e região receberá, 
a partir de segunda-feira 
(6), uma grande obra de 
melhoria que levará mais 
qualidade de vida ao bair-
ro. A Prefeitura de Pinda-
monhangaba dará início à 
construção da galeria de 
águas pluviais da Avenida 
Antonio Pinheiro Júnior. 

A iniciativa resolverá um 
antigo problema de esco-
amento de águas pluviais, 
que se acumulavam no local.
A nova galeria será inter-
ligada ao trecho final da 
galeria já existente na Ave-
nida Albuquerque Lins.
A Secretaria de Obras 
da Prefeitura solicita a 
compreensão e atenção 

dos motoristas e pedes-
tres que transitam pela 
região devido aos possí-
veis transtornos ao trânsi-
to que essas obras podem 
acarretar e afirma que os 
serviços serão realizados 
o mais rápido possível.
A construção dessa galeria 
era uma antiga reivindica-
ção dos moradores do local. 



04-05-06 de Janeiro de 2014 página 4A GAzetA dos Municípios

Geraldo Alckmin inaugura trevo 
de acesso à Caçapava

Velha e anuncia investimento 
de R$ 60 milhões em rodovias

O governador Geraldo Al-
ckmin visitou Caçapava 
no último domingo para a 
inauguração de um novo 
trevo de acesso à cidade 
pela Rodovia Carvalho 
Pinto. Durante a inaugura-
ção, o governador falou da 
importância da obra. “Ca-
çapava Velha não tinha 
acesso à Carvalho Pinto, 
tinha esse túnel, mas não 
tinha acessos, agora pas-
sa a ter quatro acessos, 
que vem de São Paulo, 
entra direto em Caçapa-
va Velha ou Caçapava, 
quer ir para o Rio de Ja-
neiro, Taubaté, pega dire-
to a Carvalho Pinto, quer 
ir pra Dutra pega direto, 
quer ir para São Pau-
lo pega direto”, explica.
O trevo é composto por 
quatro alças de acesso 
que interligam a Carva-
lho Pinto à Estrada Mu-
nicipal Professora Olívia 

Alegri. São duas alças 
de acesso em cada sen-
tido da rodovia, uma de 
saída e outra de entrada. 
Há também dois retornos 
na estrada municipal que 
permitirão o deslocamen-
to dos usuários para os 
sentidos interior e capital 
da Carvalho Pinto. São, 
no total, dois quilôme-
tros de alças. Antes não 
havia qualquer ligação 
entre as duas estradas.
Na ocasião, o governa-
dor também anunciou 
que investirá R$ 60 mi-
lhões em reformas de 
rodovias estaduais que 
ligam Caçapava as cida-
des de Jambeiro, Taubaté 
e São José dos Campos. 
A rodovia que liga Caça-
pava à Jambeiro recebe-
rá investimento de R$ 34 
milhões. A SP-62, estrada 
velha Rio-SP, receberá R$ 
9 milhões para reforma 

no trecho entre Cçapava 
e São José dos Campos e 
outros R$ 16 milhões se-
rão investidos no trecho 
entre Caçapava e taubaté. 
Também foi anunciado 
o asfaltamento da Es-
trada da Germana, que 
passa por diversos bair-
ros rurais da cidade.
Após a inauguração do tre-
vo de acesso, o governador 
visitou as obras da Aerova-
le, um aeroporto privado 
que está sendo construído 
em Caçapava e participou 
da inauguração da pe-
dra fundamental da obra. 
“O modal aeroviário é que 
mais cresce, não tenho dú-
vidas que novas aerovias 
irá ajudar no movimento 
das empresas e impulsionar 
o crescimento da região. 
O papel do empresá-
rio é gerar empregos e 
do governo apoiar”, fi-
nalizou o governador.

A virada de ano em
Redenção da Serra

reuniu muitas famílias e 
amigos na Praça 13 de 

Maio

A virada de ano em Reden-
ção da Serra reuniu muitas 
famílias e amigos na Pra-
ça 13 de Maio, todos fes-
tejaram com segurança e 
tranquilidade o início de 
2014. Apesar de a virada 
ter se tornado um evento 
marcante para a cidade, 
essa de 2013 superou as 
expectativas de público. 
A banda subiu ao palco às 
23h30, animando o públi-
co para brindar ao próxi-
mo ano. Além da banda 
uma mesa de frutas foi 
feita para ser distribuí-
da para galera – muitos 
e muitos cachos de uva, 
pêssego, melancia, ba-
nana e ameixa do Pará. 
A contagem regressiva 
começou segundos an-

tes da grande virada. A 
meia noite em ponto deu 
início à queima de fogos. 
A felicidade tomou conta 
de todos os presentes, o 
céu foi colorido por várias 
cores durante alguns mi-
nutos. O prefeito da cidade 
acompanhou de perto todos 
os preparativos do evento. 
“Foi uma festa de muitas 
felicidades. O ano novo é 
uma data para refletirmos 
sobre nossos próximos 
passos, rever o passado e 
mudar o que não deu cer-
to. 2013 foi um ano de 
muito aprendizado para 
todos, que este novo ano 
só tragam coisas boas – 
felicidades, realizações 
de sonhos, paz, alegrias, 
muita saúde e conquistas 

ao povo redencense. Curti 
todos os momentos da vi-
rada na praça com minha 
família e amigos.” Disse 
o prefeito do município.
Mais de 1 mil pessoas er-
gueram as taças em Re-
denção da Serra, o clima 
estava ótimo e não ocorreu 
nenhum indício de brigas 
durante a festa. Todas as 
fotos estão disponíveis no 
site da Prefeitura www.
redencaodaserra.sp.gov.br 
, sugestões e informações 
podem ser enviadas para o 
e-mail contato@redencao-
daserra.sp.gov.br . Telefo-
ne da Prefeitura Municipal 
(12) 3676-1282. Curta 
nossa página do Facebook 
w w w. f a c e b o o k . c o m /
m u n i c i p i o r e d e n c a o  

Sesc Taubaté inicia
atividades do Sesc

Verão 2014
Sábado, começam as ati-
vidades do Sesc Verão 
2014 no Sesc Taubaté.  
O evento deste ano 
tem como tema  
“Toda hora é hora. Espor-
te é agora!” e integra a 
Campanha Move Brasil, 
reforçando a importância 
da prática diária de espor-
tes e atividades de lazer. 
Em sua 19ª edição,

 o Sesc Verão é um projeto 
que desenvolve uma pro-
gramação temática espe-
cial colocando-a em prática 
simultaneamente nos me-
ses de janeiro e fevereiro,  
nas diversas unida-
des do Sesc na capi-
tal, litoral e interior.  
Reúne mais de dois milhões 
de pessoas e vem se con-
solidando como uma pro-

posta cujo objetivo é cons-
cientizar as pessoas sobre 
os benefícios das práticas 
esportivas e corporais, 
u t i l i z a n d o - s e  
de estratégias que fa-
voreçam a aquisição de 
conhecimentos, a fácil 
compreensão e assimila-
ção de conceitos relacio-
nados à cultura esporti-
va e corporal e ao lazer.

Confira a programação do final de semana de abertura do Sesc Verão na unidade do Sesc Taubaté:
Ecobikes: pedale gerando energia!
Com Ecogreens
Dias 4 e 5, das 9h30 às 17h30
 
Skyrunner
Com Abajur Promoções e Eventos
Dia 4
Às 10h – Praça Dom Epaminondas
Às 14h – Sesc Taubaté
 
Apresentação esportiva e vivência de Canoagem
Com Àkos Angyal, campeão mundial Junior pela seleção húngara. 
Dia 4, das 14h às 17h
Dia 5, das 10h às 13h
Para participar é necessária a apresentação do cartão de matrícula do Sesc atualizado com exame médico. 
 
Panna Knock Out Brasil
Com Plataforma Brasil Holanda
Dias 4 e 5 , das 14h às 17h
 
Intervenção e vivência esportiva – Música com embaixadinha
Dia 4, às 15h

Aulas Abertas
Com Instrutores de Atividades Físicas do Sesc e profissional convidado
• Ritmos
Dias 4, às 11h 
• CicloSesc
Dia 5, às 11h 
• Tai Chi Chuan
Com Jacob Alex Sapoznik
Dias 5, às 10h - a partir de 16 anos
 
Mini Golfe
Com Simon Comunicação e Eventos
Dias 4 e 5, das 14h às 20h
Local: Via Vale Garden Shopping
A atividade permanece no shopping até o dia 13 de janeiro, sábados e domingos, das 14h às 20h e de segunda a 
sexta, das 15h às 21h.
 
Vivências
Com Instrutores de Atividades Físicas do Sesc
• Minitênis
Dia 4, às 15h
• Rugby
Dias 5, às 10h
 
Cicloturismo
Exposição Fotográfica - Nova Zelândia: O sonho de uma viagem de bicicleta
De 4 de janeiro a 28 de fevereiro
Terça a sexta, das 8h às 21h. Sábados, domingos e feriados, das 9h15 às 17h30.
Grátis
 
Jogos aquáticos e Hidroanimação
Com Instrutores de Atividades Físicas do Sesc
Sábados, 15h | Domingos, 11h30 e 15h
Para participar das atividades aquáticas é necessário o cartão de matrícula do Sesc atualizado e o exame dermatoló-
gico válido.


