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Escola de Pinda recebe 
tablets e programa para 

informatização do
ensino

Pinda sedia provas de 
atletismo neste sábado

Taubaté inicia em toda 
rede municipal de ensino 
projeto que visa combater 

a obesidade infantil

Escola Municipal Ode-
te Corrêa Madureira, no 
Morumbi, é a primei-
ra a recebe o sistema
Na manhã desta quinta-fei-
ra (3), a Escola Municipal 
Odete Corrêa Madureira, 
no bairro Morumbi, reali-
zou o lançamento da plata-
forma digital educacional 
“Gestão Fácil” e a entrega 
dos PC-Tablets que se-
rão utilizados pelos alu-
nos para auxiliar o ensino 
em sala de aula. O evento 
contou com a presença de 
professores, alunos, pais 
e autoridades da cidade.
Os PC-Tablets con-
tam com canetas do tipo 
“stylus” e tela sensível ao 
toque, funcionando como 
computador e tablet. Os 
equipamentos terão di-
versas ferramentas e apli-
cativos que vão ajudar 
a levar um aprendizado 
mais dinâmico aos alunos.
A Secretária de Educação, 
Beth Cursino, explica que 
o programa “Gestão Fácil” 
vai interligar a secreta-

Pindamonhangaba será o 
endereço para atletas de 
Taubaté, Jacareí, Guara-
rema, Campos do Jordão 
e Tremembé neste sábado 
(5). A cidade será sede da 
Etapa Juventude da Liga 
Coneleste de Atletismo. As 
competições serão no Cen-
tro Esportivo João Car-

A Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Secreta-
ria de Educação, iniciou 
em toda e a rede munici-
pal de ensino um projeto 
educativo que visa com-
bater a obesidade infan-
til. O programa de cunho 
pedagógico visa orientar 
e alertar crianças e ado-
lescentes dos malefícios à 
saúde e doenças origina-
das a partir da obesidade.
Desenvolvido pelo Setor 
de Alimentação Escolar, 
que conta com sete es-
pecialistas , o programa 
tem como base materiais 
didáticos, além da apre-
sentação de vídeos rela-
cionados ao tema e ati-
vidades pedagógicas que 
gestores e professores 

ria com todas as unidades 
escolares da cidade, ofe-
recendo aos profissionais, 
em tempo real, informa-
ções de gestão importan-
tes sobre os alunos, além 
de um portal interativo 
em que professores, alu-
nos e pais terão acesso a 
conteúdos pedagógicos. 
Nessa primeira etapa, 
apenas a escola do Mo-
rumbi terá o programa, 
recebendo 1.000 tablets, e 
depois mais escolas serão 
informatizadas e o obje-
tivo é atingir os 10 mil 
alunos do ensino públi-
co de Pindamonhangaba.
“A escola não pode fechar 
os olhos para a realida-
de atual. Hoje as crian-
ças aprendem a mexer 
com tecnologia cada vez 
mais cedo e temos que 
usar isso de forma positi-
va. Mas nunca podemos 
deixar de lado o incen-
tivo a leitura e a apren-
dizagem tradicional. O
 grande desafio do mun-
do acadêmico hoje é 

los de Oliveira, “João do 
Pulo”, a partir das 8 horas.
Esta etapa é prepara-
tória para os Jogui-
nhos da Juventude e
 haverá provas de velocida-
de, barreiras, meio fundo e 
fundo, saltos em distância,
 triplo e altura, 
arremessos e lança-

irão trabalhar inserindo a 
temática na grade curri-
cular da unidade escolar, 
direcionando o conteúdo 
às diferentes faixas etárias.
Na EMEF Vereador Joa-
quim França, por exem-
plo, 452 alunos têm nas 
aulas de ciências em 
uma sala ambiente,com a 
apresentação do conteú-
do que valoriza o hábito 
da alimentação saudável 
correlacionada aos ti-
pos de alimentos, valores 
energéticos, entre outros.
A Administração Munici-
pal dá atenção especial à 
alimentação escolar. Além 
da melhoria da merenda, 
que passou a ser de alta 
qualidade, com cardápio 
elaborado por nutricionis-

conciliar o ensino en-
volvendo os livros e a 
tecnologia”, ressalta.
Para o prefeito Vito Ardi-
to, a chegada do programa 
é mais um avanço dentro 
da área de educação, uma 
das mais importantes da 
sua gestão. “Temos que 
melhorar a forma de en-
sino na cidade o máxi-
mo que pudermos, pois 
é dentro da escola que 
se formam os cidadãos 
que podem mudar o fu-
turo amanhã. Trazer esse 
programa para Pinda não 
custou barato, mas o re-
torno será maior do que 
o dinheiro gasto”, afirma.
O sistema adotado na es-
cola do bairro Morum-
bi só está disponível em 
duas cidades do Vale do 
Paraíba, Pindamonhan-
gaba e Guaratinguetá.  A 
plataforma Gestão Fácil é
 reconhecida pela Mi-
crosoft como o melhor 
sistema de gestão edu-
cacional para a rede pú-
blica da América Latina.

mentos de peso, dis-
co, dardo e martelo.
Os atletas de Pindamo-
nhangaba estão trei-
nando intensamente 
para fazer bonito na 
competição, eles tam-
bém contam com o 
apoio de amigos, fami-
liares e de toda a torcida.

tas, a participação dos pais 
na avaliação do alimento, 
a implantação do sistema 
self service e, agora, a pre-
ocupação com os riscos 
causados pela obesidade. 
A nutricionista Juliana 
Scotton, responsável pelo 
Setor de Controle de Ali-
mentação Escolar, escla-
rece: “Durante visitas nas 
escolas, verificamos hábi-
tos alimentares inadequa-
dos, consumos de produtos 
industrializados que são 
alimentos ricos em gor-
dura e açúcar e pré dispõe 
a obesidade. O ideal é se 
alimentar da merenda ser-
vida na escola. Lembrando 
que a repetição é livre, mas 
com quantidade adequa-
da para cada faixa etária”.
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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 unhas podem informar mais sobre nossa saúde do que imaginamos. A análise da 
cor, formato, textura, composição e aspecto podem auxiliar no diagnóstico de diversos 
males que vai de uma simples carência alimentar até doenças graves como o câncer. 
Esse exame se baseia numa milenar prática terapêutica chinesa que faz diagnóstico 
através de um estudo geral de fisiognomonia corporal e suas extremidades. A unha é 
um exemplo de extremidade que precisa ser protegida e bem cuidada para poder evi-
denciar a saúde de quem a possui. Na unha é analisada toda a deformação, mancha, 
depressão, sinais, pontos coloridos e mudanças de aspecto que revelam sintomas e 
doenças diversas que podem ainda não ter se manifestado. Esse tipo de exame permite 
a realização de um trabalho da Medicina Preventiva e faz parte de um método mais 
abrangente da Medicina Chinesa, que hoje já vem sendo visto com bons olhos até no 
Ocidente, devido a uma eficácia e rapidez. A análise da unha revela aspectos muito 
pessoais de cada paciente. Ao contrário do que imagina a maioria das pessoas, a unha 
está sempre mudando de aspecto. O problema é que são poucas as pessoas que tem 
o hábito de observar os detalhes de seu próprio corpo. Se elas se preocupassem mais 
com as nuances, notariam as pequenas alterações no organismo. Uma vez registrada 
a mudança o terapeuta possui um método bastante preciso. O exame das unhas não 
tem mistério, o fundamental é saber o significado exato de cada aspecto delas. Saber 
observar é o grande aprendizado. A unha nunca recebe atenção como método de diag-
nóstico pela Medicina Alopata, entretanto, ela pode revelar os segredos do corpo em 
suas mãos. Unhas aparadas, a fim de se preservar contra qualquer sintoma interno.

Humor

Classificados
Alugo uma linda árvore de Natal, com bolas coloridas e neve que parece de verdade, 
por um preço super especial: Cem reais por mês. Obs.: Alugamos apenas no período 
de janeiro a novembro.
***
Venha para os nossos salões de beleza e corte o seu cabelo igualzinho ao que usava o 
Fenômeno. Temos cabeleireiros especializados nesse tipo de corte que vão fazer você 
bater um bolão com as mulheres. Em caso de falhas ou erros dos nossos profissionais 
você ganhará um corte igual ao do ex-jogador Roberto Calos, sem nenhum custo.
***
Num teatro, onde se apresentava um drama de mistério, cheio de suspense, uma pessoa 
na platéia, de repente, se levanta e grita:
- Onde está o assassino?
Uma voz ameaçadora atrás dele respondeu:
- Bem atrás de você, se você não se sentar rapidinho.
***
Tremendo bajulador diz ao patrão:
- O senhor sabia que só adoro duas pessoas no mundo?
- Claro, com certeza são sua esposa e seu filho.
- Errou... A primeira pessoa é o senhor!
- Obrigado! E quem é a segunda?
- A segunda é quem o senhor indicar!
***
Um menino de dez anos apaixonou-se perdidamente pela vizinha que tinha cerca de 
trinta anos. Meiga e gentil, ela lhe disse que não seria possível nenhum relacionamento 
entre eles. Triste, o menino quis saber o porquê e ela lhe disse:
- É que eu não gosto de crianças.
E ele rapidamente responde:
- Não tem problemas, a gente evita!

Mensagens

Nos momentos mais graves, use a calma. A vida não pode ser um bom estado de luta, 
mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Não delibere apressadamente. As cir-
cunstâncias, filhas dos Desígnios Superiores, modificam-nos a experiência, de minuto 
a minuto. Evite as lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas ao invés 
de resolvê-los. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reer-
guimento é a melhor medida para aquele que cai. Tenha paciência. Se você não chegar 
a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. Se a 
questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma semana, a fim de 
solucioná-la. O tempo não passa em vão. A pretexto de defender alguém, não penetre 
o círculo barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído por simples questão de gosto. 
Seja cometido nas resoluções e atitudes. Nos instantes graves, nossa realidade espiritu-
al é mais visível. Em qualquer apreciação, alusiva a segundas e terceiras pessoas, tenha 
cuidado. Em outras ocasiões outras pessoas serão chamadas a fim de se referirem a 
você. Em hora alguma proclamar seus méritos individuais, porque qualquer qualidade 
excedente é muito problemática no quadro de nossas aquisições. Lembre-se de que a 
virtude não é uma voz que fala, e sim, um poder que irradia.
***
Quando não havia psicoterapeuta, nem antidepressivo, os problemas eram resolvidos 
com bom senso, inspirados na sabedoria do povo, transmitida pelos ditados populares. 
Eu chorava porque não tinha sapatos novos e quando olhei para traz vi um homem 
que não tinha os pés. Nem todos se conformam com os sofrimentos alheios. Os menos 
egoístas podem se lembrar do ditado quando se sentirem injustiçados.
***
Quem vive a se queixar é um verdadeiro espinho humano. Quem é frio à vida, guarda 
gelo mental. Quem ensina e não faz, lembra um alto-falante. Quem ouve a tentação, 
cai onde julga erguer-se. Quem não sabe o que quer, parece folhas ao vento. Quem 
esquece as ofensas, está livre de todo mal.

Pensamentos

Não se pode ser normal e estar vivo ao mesmo tempo.
Os miseráveis não têm outro remédio a não ser ter esperança.
O tempo é um oceano, mas termina na costa.
Lembre-se sempre: cada dias nasce de um novo amanhecer.
A fé é instinto da ação.
De médico, poeta e louco todo mundo tem um pouco.
Bem feito é melhor do que bem explicado.
Se você acha que a instrução é cara, experimente a ignorância.
Se a sua estrela não brilha, não tente apagar a minha.
As amizades é um comércio desinteressado entre semelhantes.
As figuras imaginárias têm mais relevo e verdade que as reais.
O acaso é um deus e um diabo ao mesmo tempo.
O importante não é o que se dá, mas é o amor com que se dá.
Não me preocupo com o futuro, muito em breve ele virá.

Comgás e Prefeitura
assinam protocolo para

levar gás natural a
Campos do Jordão

A partir de 2015, clientes 
residenciais, comerciais, 
industriais e motoristas po-
derão aderir ao gás natural, 
que é mais seguro, econô-
mico e menos poluente que 
os existentes na região.
Hoje, dia 3, às 13h30, a 
Companhia de Gás de 
São Paulo e a Prefeitu-
ra de Campos do Jordão 
assinam o protocolo de 
intenções que garantirá o 
abastecimento de gás na-
tural canalizado a cidade 
de Campos do Jordão. Por 
meio do protocolo, as sig-
natárias manifestaram a 
intenção de colaborarem 
mutuamente visando a im-
plantação da infraestrutura 
e distribuição do energé-
tico, atividades que serão 
conduzidas pela Comgás.
O projeto possibilitará 
que os munícipes - resi-
denciais ou comerciais – 

sejam atendidos com gás 
natural canalizado que, 
comprovadamente, é mais 
seguro e econômico. Além 
disso, o serviço é contí-
nuo, não necessita de re-
posição. Nas residências, 
o gás natural poderá ser 
usado no fogão, chuveiro, 
lareira, churrasqueira e na 
climatização de grandes 
ambientes. Já o comér-
cio poderá utilizá-lo nas 
mais variadas aplicação 
do seguimento, entre eles, 
fogões, fornos, climatiza-
ção de ambientes e para 
a produção de energia. O 
benefício também estará 
disponível aos motoristas,
 com o GNV, e às indústrias.
“Para garantir a viabi-
lidade do plano, nes-
ta primeira fase, vamos 
operar com um ´Projeto 
Estruturante´, que levará o 
insumo a Campos do Jor-

dão sem a necessidade de 
instalar um gasoduto inter-
ligando a rede de São Pau-
lo a do município. O gás 
deve incentivar a criação 
de um eixo de desenvol-
vimento no município.”, 
esclarece Carlos Edu-
ardo Brescia, diretor de 
Assuntos Regulatórios e 
Institucionais da Comgás.
Para o Prefeito de Campos 
do Jordão, Fred Guido-
ni, a vinda do gás natural 
representa um avanço, 
cujos benefícios serão 
sentido em médio e cur-
to prazo. “A vinda do 
gás tornará a cidade mui-
to mais competitiva, se
 comparada a outros cen-
tros, fomentando o de-
senvolvimento local. 
O gás natural é mais 
seguro, sustentá-
vel e mais econômi-
co”, disse o prefeito.

Últimas vagas dos cursos 
técnicos gratuitos

na região
As regras mudaram: 
para se inscrever no Pro-
natec basta ter o En-
sino Médio completo.
Entre os dias 7 e 13 de 
abril, interessados nos 
cursos técnicos gratui-
tos oferecidos pelas Fa-
culdades Anhanguera 
de Jacareí, São José dos 
Campos e Taubaté (uni-
dade 1), por meio do 
Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técni-
co (Pronatec), do Gover-
no Federal, terão a última 
chance para se inscrever.
Nessa etapa, já não é neces-
sário ter prestado o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(ENEM). A única exigên-
cia é que o candidato tenha 
o Ensino Médio completo. 
As 1270 vagas remanes-
centes serão preenchidas 
por ordem de chegada e, 
tanto inscrições quanto a 
matrícula podem ser fei-

tas na hora na unidade.
Para efetivar a matrícula, 
os interessados levar os 
seguintes documentos:. 
Carteira de Identidade 
(RG, carteira de motorista 
ou carteira de trabalho);. 
Título de Eleitor e com-
provante de votação (1º 
e 2º turnos) ou documen-
to oficial de justificativa 
por não ter votado (para 
candidatos maiores de 18 
anos).; . Certidão de Nas-
cimento ou de Casamen-
to.; . Histórico Escolar; . 
Certificado de Conclusão 
do Ensino Médio.; . CPF ; . 
1 foto 3x4 recente.; . Com-
provante de residência.
A adesão da Anhangue-
ra ao Pronatec visa aten-
der a alta demanda do 
mercado nacional por 
mão de obra qualificada. 
De acordo com o Insti-
tuto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea), a 

formação técnica garan-
tiu emprego para mais 
de 400 mil pessoas en-
tre 2009 e 2012 no país.
Confira os cur-
sos oferecidos:
Faculdade Anhanguera 
de Taubaté (unidade 1)
Técnico em agente co-
munitário de saúde 
– manhã, tarde, noite
Técnico em cuidados de 
idosos - manhã, tarde, noite
Técnico em Enfermagem 
– manhã, tarde e noite
Técnico em gerência de 
saúde - manhã, tarde e noite
Técnico em Logísti-
ca - manhã, tarde e noite
Técnico em Massotera-
pia - manhã, tarde e noite
Técnico em Vigilância em 
Saúde - manhã, tarde e noite
A Faculdade 
Anhanguera de Taubaté 
(unidade 1), fica locali-
zada na Av. José Ole-
gário de Barros, 46/58.
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Prefeitura de Taubaté
implanta melhorias viárias

Dando continuidade ao 
projeto de melhorias no 
sistema viário da cidade, a 
Prefeitura de Taubaté im-
planta no dia 13 de abril, 
domingo, as novas altera-
ções, abrangendo vias do 
centro e centro expandido.
Com a conclusão das no-
vas mudanças, a Prefeitu-
ra de Taubaté possibilitará 
a criação de um corredor 
direto de acesso ao centro 
da cidade, ligando o final 
da Avenida Independên-
cia (no cruzamento com 
a Avenida dos Bandeiran-
tes) até o Convento San-
ta Clara, passando pela 
Rua Dr. Emílio Winther e 
Visconde do Rio Branco.
A implantação de algumas 
vias em sentido único e a 
criação de binários contri-
buem para a redistribui-
ção do tráfego de veículos 
pelas vias, o que auxilia 
na diminuição de conges-
tionamentos e melhora a 
mobilidade, possibilitan-
do maior agilidade na in-
tegração entre as regiões.
Junto com estas alterações, 
o projeto de implantação 
de novas ciclofaixas será 
ampliado para mais 1,2km 
de corredores exclusivos 
para bicicletas, fazendo 
uma ligação da Rua Dr. 
Emílio Winther até a Pra-
ça Santa Terezinha. Outra 
opção ao ciclista será a 
Av. Prof. Walter Thauma-
turgo (Av. do Povo) para 
acessar a Av. Marrocos.
Em diversos cruzamen-
tos serão implantados 
grupos semafóricos que, 
além de visar o fluxo dos 

veículos, darão preferên-
cia na travessia segura 
de pedestres. Com isso, 
Taubaté terá uma redução 
no índice de acidentes.
Das vias que passarão pe-
las alterações, as ruas Dr. 
Emílio Winther e Arman-
do Sales de Oliveira foram 
recapeadas. Alguns tre-
chos passaram por obras, 
como a reabertura da Pra-
ça 8 de Maio, retirada de 
canteiros na Rua Dr. Emí-
lio Winther, Rua Profes-
sor Moreira com Nancy 
Guisard Kehier, Av. Tira-
dentes e Rua do Colégio.
Para todas as vias foram re-
alizados projetos de sinali-
zação horizontal e vertical, 
pinturas de solo e instala-
ção das placas de regula-
mentação e de orientação.
Para que todas as obras, si-
nalizações e readequações, 
fossem viabilizadas, a Pre-
feitura de Taubaté investiu 
cerca de R$ 320.000,00.
As vias que passarão pe-
las mudanças, a partir 
do próximo dia 13, são:
• Rua Dr. Emílio Winther: 
dando continuidade a al-
teração da Avenida Inde-
pendência, ela terá sentido 
único (bairro/centro) do 
cruzamento da Av. Profes-
sor Walter Thaumaturgo, 
passando pela Praça San-
ta Terezinha e pelo centro 
da cidade, possibilitando o 
fluxo em um eixo único até 
o Convento Santa Clara.
• Av. Marechal Arthur 
da Costa e Silva: passará 
a ter mão dupla da Pra-
ça Santa Terezinha até 
a bifurcação com a Rua 

Getúlio Vargas. A partir 
desse ponto, terá sentido 
único até a Av. Profes-
sor Walter Thaumaturgo.
• Rua Ubatuba: sentido úni-
co da Rua Dr. Emílio Win-
ther para a Av. Marechal 
Arthur da Costa e Silva.
• Rua do Colégio Nossa 
Senhora do Bom Con-
selho: sentido único da 
Av. Marechal Arthur 
da Costa e Silva para a 
Rua Dr. Emílio Winther.
• Rua Professor Morei-
ra: sentido único da Rua 
Silva Jardim para a Av. 
Juscelino Kubitschek.
• Rua Armando Sal-
les de Oliveira: sentido 
único, da Rua Dr. Emí-
lio Winther para a Pra-
ça Félix Guisard (CTI).
• Rua Silva Jardim: senti-
do único da Av. Nove de 
Julho até a Praça Coronel 
Marcelino Monteiro (Pra-
ça do Bom Conselho).
• Praça Coronel Marce-
lino Monteiro: sentido 
de circulação alterado.
• Rua Honório Jovi-
no: sentido único para 
a Rua Silva Jardim.
• Rua Nancy Guisard 
Kehier: sentido único 
para a Av. Tiradentes.
• Rua Vicente Costa Bra-
ga: sentido único para a 
Rua Diogo Antônio Feijó.
• Praça 8 de maio: reaber-
tura da praça para viabili-
zar o cruzamento da Rua 
Coronel Gomes Nogueira 
para a Rua 4 de março.
• Praça Santa Terezinha: so-
mente o trecho da Rua Dr. 
Emilio Winther, em frente 
a praça, terá mão dupla.

GR Tremembé garante que 
resíduo tóxico não oferece 
risco para a saúde pública

Conforme publicado uma 
carga de 140 toneladas de 
resíduo tóxico foi trans-
ferida do Porto de Santos 
- onde estava confinada 
em 11 contêiners desde 
2003 - para o aterro sa-
nitário da CGR Tremem-
bé, da Resicontrol, loca-
lizado em Tremembé. O 
fato tem causado extrema 
apreensão por parte da 
população local, e tam-
bém moradores de cidades 
no entorno como Tauba-
té e Pindamonhangaba.  
A empresa tem escritório 
em São Paulo e é respon-
sável pelo recepcção da 
carga. A assessoria da GR 
Tremembé informou sobre 
os procedimentos que têm 
sido tomados. “O resíduo 

será confinado em uma cé-
lula de aterro devidamente 
licenciadas pela Cetesb, 
desenhadas especifica-
mente para receber resí-
duos classe I (perigosos). 
Não existe nenhum risco 
para a saúde pública.”
Segundo a empresa,  tra-
ta-se de um resíduo Clas-
se I (perigoso), porém o 
Centro de Gerenciamen-
to de Resíduo-CGR de 
Tremembé possui toda a 
experiência no manuseio 
deste tipo de material. “O 
CGR (Centro de Gerencia-
mento de Resíduos) possui 
estrutura técnica e opera-
cional para tratamento de 
resíduos que necessitem 
de adequação físico-quí-
mica para sua correta 

disposição final.” Outro 
ponto em debate se refere 
à taxa de impermeabiliza-
ção do solo - que repre-
senta sua capacidade de 
absorção de água. O temor 
de ambientalistas e popu-
lação em geral é a de que 
a área fique comprome-
tida. “Tremembé é uma 
das poucas empresas no 
Brasil que tem autoriza-
ção para receber resíduos 
perigosos. Essa unidade 
possui um dos mais com-
pletos e seguros sistemas 
de impermeabilização, 
que inclui compactação 
e utilização de geomem-
branas de PEAD (polieti-
leno de alta densidade).”, 
concluíram os represen-
tantes da GR Tremembé

Pinda recebe Caravana do 
Sebrae Móvel no
encerramento da
Semana do MEI

Pindamonhangaba recebe 
neste sábado a Caravana 
do Sebrae Móvel. A ação 
faz parte da programação 
da 6º Semana do Empre-
endedor, promovida pelo 
Sebrae em todo o Brasil. 
Durante os dois dias, qua-
tro veículos e uma grande 
tenda ficarão instalados na 
Praça Padre José de Faria 
Fialho (Praça do Quartel), 
oferecendo atendimento 
gratuito para empresários 
e pessoas interessadas 
em abrir o próprio negó-
cio. Além dos consulto-
res especializados do Se-
brae-SP, a programação 
inclui a participação de 
outras entidades parceiras 
do empreendedor, como 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, Secretaria de 
Agricultura, ACIP (As-
sociação Comercial e In-
dustrial de Pindamonhan-
gaba), Banco do Brasil, 
Caixa Econômica Federal, 
Banco do Povo e CATI 

(Coordenadoria de Assis-
tência Técnica Integral). 
O principal objetivo do 
evento é promover o cres-
cimento e sustentabilidade 
dos microempreendedores 
individuais, por meio da 
capacitação dos empre-
sários. Além de entender 
melhor as regras dessa 
modalidade tributária, os 
participantes poderão re-
ceber consultorias especí-
ficas nas áreas de gestão, 
finanças, crédito, marke-
ting, vendas e atendimen-
to. Nos dois dias também 
serão realizadas as ofici-
nas “Sei Vender” e “Sei 
Controlar Meu Dinheiro”. 
Plantão: além dos escri-
tórios itinerantes esta-
cionados em Pindamo-
nhangaba, os escritórios 
regionais do Sebrae-SP 
em São Jose dos Campos 
e Guaratinguetá também 
terão uma programação 
especial nestes dois dias, 
incluindo um plantão de 

atendimentos no sábado. 
Serão palestras, oficinas e 
consultorias gratuitas dos 
especialistas do Sebrae
-SP e de outras entidades.
MEI – Microempre-
endedor Individual   
Criada em 2008, a Lei do 
Microempreendedor In-
dividual permite que o 
trabalhador informal se 
legalize e passe a ter be-
nefícios como auxílio ma-
ternidade, auxílio doença 
e aposentadoria, pagando 
uma faixa reduzida de im-
postos. Somente na região 
já são mais de 46 mil em-
presários inscritos. Para 
ser um MEI, é necessário 
faturar no máximo R$ 60 
mil por ano e não ter par-
ticipação em outra empre-
sa como sócio ou titular. 
Entre as categorias que se 
enquadram no MEI estão: 
mecânicos, feirantes, arte-
sãos, eletricistas, doceiras, 
pipoqueiros, costureiras, 
manicures, entre outros.
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Cata Treco auxiliará no
combate à Dengue dia 09 

Abril no bairro São Gonsalo 
em Taubaté

FundArt Ubatuba
vem recheada
de atrações no
mês de Abril

Na próxima quarta-fei-
ra, dia 09 de abril, o ca-
minhão Cata Treco da 
Prefeitura de Taubaté es-
tará no bairro São Gon-
çalo a partir das 08h.
O caminhão passa nos 
locais indicados para re-
colher utensílios que não 
são mais utilizados pelos 
moradores, como mó-
veis e eletrodomésticos, 

A agenda da FundArt 
para este mês de abril 
vem recheada de atrações!
Até o próximo dia 13 de 
abril fica aberta a Expo-
sição Portinari – Arte e 
Meio Ambiente, que acon-
tece no Sobradão do Porto 
das 8h às 12h e das 14h 
às 18h de segunda a sex-
ta-feira e das 14h às 20h 
aos sábados e domingos.
Nos dias 5 e 6 de abril, o 
Grupo de Folia do Divino 
de Ubatuba participa do III 
Encontro de Folias do Di-
vino em Mogi das Cruzes 
no coreto da Praça Oswal-
do Cruz a partir das 10h30.
O dia do índio, comemora-
do no dia 19 de abril, terá 
atenção especial e do dia 
16 a 27 de abril, o Sobradão 
do Porto recebe a Semana 

e que não devem ser des-
cartados de maneira irre-
gular, evitando acumulo 
de lixo, que propicia o 
criadouro do mosqui-
to e de outros animais.
É importante ressal-
tar que o caminhão não 
recolhe entulho de 
construção civil.
A passagem do 
caminhão Cata Treco na 

da Tradição Indígena, com 
exposição de artesanato, 
artes plásticas, exibição 
de filmes e apresenta-
ções das aldeias locais.
O horário de funcionamen-
to será das 8h às 12h e das 
14h às 18h de segunda a 
sexta-feira e das 18h às 22h 
aos sábados e domingos.
A Banda Lira Padre 
Anchieta também faz 
uma série de apresen-
tações durante o mês:
• Dia 5 de abril – Apre-
sentação do Grupo Re-
treta Maestro Pedrinho 
na Praça Exaltação a 
Santa Cruz às 20h30
• Dia 13 de abril – Par-
ticipação da Banda
 Lira Padre Anchieta no 
III Encontro de Bandas 
na cidade de Caraguata-

região soma-se as ações 
de combate à dengue, re-
alizado pela Prefeitura 
Municipal de Taubaté.
Na última semana o ca-
minhão passou pelos 
bairros Imaculada, onde 
recolheu cerca de 30 to-
neladas de material, e 
Marlene Miranda, de onde 
foram retirados mais 
de 10 toneladas.

tuba a partir das 15h na 
Praça Cândido Mota. O 
encerramento do evento 
será no Teatro Mário Co-
vas com a apresentação da 
Banda Sinfônica do Es-
tado de São Paulo às 19h
• Dia 20 de abril – Apresen-
tação da Banda Lira Padre 
Anchieta na Praça Exalta-
ção a Santa Cruz às 20h30
• Dia 27 de Abril – Apre-
sentação do Grupo Sexteto 
Caiçara na Praça Exalta-
ção a Santa Cruz às 20h30
• Dia 29 de Abril – Con-
certo Pedagógico com 
o Grupo Musical Free 
Som na EMEI Irmã So-
fia Rodrigues de Lima 
no bairro do Ipirangui-
nha às 9h e às 14h50
Mais informações 
no site da FundArt 

Sesc Taubaté ensina a
fazer horta sustentável

O Sesc Taubaté oferece a 
oficina de Horta Suspensa 
em Garrafa Pet, uma ati-
vidade em comemoração 
ao Dia Mundial da Saúde. 
Ministrada pela agente de 
Educação Ambiental da 
Unidade, a oficina acon-
tece nos dias 6 e 19 de 
abril, das 10h30 às 12h.
Visando a transformação 
de materiais reutilizáveis 
em utilidade doméstica e o 
aproveitamento de peque-
nos espaços, será realizado 

um plantio para a constru-
ção de uma horta suspen-
sa em sua própria casa 
utilizando garrafa PET. 
Serão também discutidas 
dicas de saúde e receitas 
sobre o plantio realizado.
As inscrições devem ser 
feitas gratuitamente na 
Central de Atendimento. 
As vagas são limitadas.
A atividade integra o pro-
grama Meio Ambiente, 
que tem como missão de-
senvolver e compartilhar 

conhecimentos e iniciati-
vas que priorizem o cui-
dado com o ambiente e o 
respeito a todas as formas 
de vida, tendo como refe-
rências a formação para 
a cidadania e a responsa-
bilidade socioambiental.
S e r v i ç o
Oficina - Horta Sus-
pensa em Garrafa Pet
Atividade em co-
memoração ao Dia 
Mundial da Saúde
Dias 6 e 19, das 10h30 às 12h.


