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A corrida de rua é uma 
atividade que tem atraí-
do muitos competidores. 
A prova noturna obteve 
grande sucesso no ano 
anterior e  a 1ª Etapa do 
Circuito Corrida de Rua 
de 2014 também ocorre-
rá a noite. Crianças, jo-
vens e adultos poderão se 
inscrever, o prazo é até 
sexta-feira (9), no entan-
to, as vagas são limita-
das e poderão se esgotar.
Os interessados em partici-
par devem ir ao Centro de 

Ela é uma adolescente de 
15 anos. Mas, ao ouvir 
suas firmes convicções, 
brota a suspeita de que ali 
está alguém que há tempos 
tem a chave de um “jardim 
secreto”, um universo pró-
prio de ricas inspirações. 
Basta ler o primeiro livro 
publicado “V de Verso”da 
jovem poetisa, para que 
se aperceba que ela tem 
uma alma que não vive 
de reticências, mas põe-se 
deliberadamente exposta 
em busca de pontos de ex-
clamações diante da vida. 
 Elisa DiCastro diz que 
aos 13 anos já sentia a 
necessidade de colocar 
em texto as suas sensa-
ções e foi quando come-
çou a gostar de leitura, 
especialmente romances. 
 Além do apoio constante 
dos pais, na escola, uma 
pessoa em especial a es-
timulou de forma decisi-
va: Professora Adelaide. 
“Quando comecei a es-
crever, tive uma profes-
sora que usou minha po-
esia numa prova... Então, 

Treinamento Luiz Caloi, 
próximo ao Centro Espor-
tivo João Carlos de Olivei-
ra, “João do Pulo”, para se 
inscrever. O atendimen-
to para efetivar a inscri-
ção é das 14 às 18 horas, 
é preciso apresentar RG.
O Circuito Corrida de Rua 
é realizado pela Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 
Esportes e Lazer, em par-
ceria com a Etep Faculda-
des. A prova deverá ocor-
rer no dia 17 de maio e a 

foi assim, um marco pra 
mim ela ter me estimu-
lado. Inclusive ela está 
nos agradecimentos [no 
livro]. Não bastava só fa-
lar, senti que tinha que ter 
algo mais, e então come-
cei a escrever.  E come-
cei a deixar meus textos 
em formato de poesia.”
 Ao se interessar pela 
poesia, passou a beber 
da fonte de Carlos Dru-
mond de Andrade e Mário
 Quintana. Foi quando 
percebeu que seus ver-
sos ganhavam ingredien-
tes novos como o bom 
humor e a ironia, en-
quanto não se prendia ao 
uso da rima. Quanto às 
obras das mulheres lite-
ratas, Elisa admira a po-
esia de Flora Figueiredo. 
“Ela é uma que eu gosto 
bastante...  De prosa, eu 
gosto da Clarissa Corrêa !”
 Nascida em Caçapava no 
dia 9 de julho de 1998, a 
jovem tem altos voos pro-
gramados. Pelo que deixa 
à mostra em sua sensibili-
dade artística, não é de se 

primeira largada está pre-
vista para as 18 horas. Os 
atletas irão sair e chegar 
na praça Padre João Faria 
Fialho, largo do quartel.
O Sindicato dos Meta-
lúrgicos também firmou 
uma parceria com a or-
ganização para promover 
a 1ª Etapa do Circuito de 
Corrida de Rua e na oca-
sião irá comemorar os 126 
anos da Lei Áurea. O pú-
blico poderá divertir-se 
com as atrações culturais 
que serão levadas à praça.

duvidar que Elisa DiCastro 
possa vir a ser em um bre-
ve futuro, uma das maiores 
poetisas do romantismo 
brasileiro. Ela diz que sua 
poesia não tem restrições.
“Espero que esse livro 
seja o primeiro de muitos 
outros. Quero ser uma es-
critora com muitos livros 
e, no futuro, quero tam-
bém escrever histórias, 
ser uma autora. Espero que 
as pessoas gostem desse 
livro e que se identifiquem 
com os poemas. Que de 
certa forma eu possa ajudar 
[os leitores] a superar al-
gumas coisas, como as que 
eu já passei... ”, diz Elisa 
DiCastro, lembrando que 
Mário Quintana já dizia:
O bom poema não é 
o que a gente lê, mas 
o que lê a gente!”
O livro “V de Verso” é uma 
publicação da Editora De-
cápole e pode ser adquirido 
pelo endereço: www.deca-
pole.com.br ou na página 
do Facebook da escrito-
ra: https://www.facebook.
com/vdeverso?fref=ts

Circuito de Corrida de 
Rua em Pinda está com 

inscrições abertas

Literatura - Maturidade
poética de uma adolescente 

de Caçapava é publicada
em livro

O ex-atleta Edson Lu-
ciano visitou Pindamo-
nhangaba para a assi-
natura de um convênio 
do Projeto Atletismo 
Cidadania, que leva-
rá iniciação esportiva 
para jovem da cidade.
Edson Luciano foi me-
dalhista na prova de 
4x100 nas Olimpíadas 
de Atlanta 1996 (bronze) 
e Sydney 2000 (prata). 
Ele é representante do pro-
jeto, patrocinado pela Ger-
dau, que tem como missão 

O maior evento de 
carros antigos do 
Brasil reuniu em Cam-

oferecer às comunidades 
carentes a prática espor-
tiva orientada, levantado 
aos jovens uma juventu-
de mais saudável através 
da educação esportiva.
Além da prática do atle-
tismo, o projeto também 
incentiva o desenvolvi-
mento social, intelectu-
al e social dos jovens.
Em Pinda, serão ofe-
recidas 120 vagas 
para jovens na faixa 
etária de 7 a 15 anos. 
Para garantir a vaga é 

pos do Jordão cente-
nas de carros e milha-
res de pessoas, que 

preciso levar ao Centro 
Esportivo “Zito” uma 
cópia do RG ou cer-
tidão de nascimento, 
duas fotos 3x4 e com-
provante de residência. 
Os alunos terão aulas 
três vezes por sema-
na e irão receber uni-
forme de treinamento.
O projeto é desenvolvi-
do pelo Clube de Atletis-
mo de Serrana, patroci-
nado pela Gerdau e com 
o apoio da Prefeitura e 
do Governo do Estado.

admiram estas fas-
cinantes máquinas. 
(Foto: Cristiano Tomaz)

Medalhista olímpico
visita Pinda para

assinar convênio de 
projeto de atletismo

Campos do Jordão reuniu 
milhares de pessoas em 
evento de carros antigos
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua 
Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de 
França ( Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 
19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves 
Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. 
Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora 
de Natividade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da 
Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Ban-
ca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e 
Rev. Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 
de setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Jo-
aquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal 
da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora Santo 
Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

Literatura de cordel
A literatura de cordel é uma espécie de poesia popular que é impressa e divulgada em 
folhetos ilustrados com o processo de xilogravura. Também são utilizados desenhos e 
clichês zincografados. Ganhou esse nome, pois, em Portugal, eram expostos ao povo 
amarrados em cordões, estendidos em pequenas lojas de marcados populares ou até 
mesmo nas ruas. A literatura de cordel chegou ao Brasil no século 18, através dos 
portugueses. Aos poucos, foi se tornando cada vez mais popular. Nos dias de hoje, 
podemos encontrar este tipo de literatura principalmente na região nordeste do Brasil. 
Ainda são vendidas em lojas ou malas estendidas em feiras populares. De custo baixo, 
geralmente estes pequenos livros são vendidos pelos próprios autores. Fazem grande 
sucesso em estados como Pernambuco, Ceará, Alagoas, Paraíba e Bahia. Este suces-
so ocorre em função do preço baixo. Do tom humorístico de muitos deles e também 
por retratar fatos da vida cotidiana da cidade ou da região. Os principais assuntos 
retratados nos livros são festas, política, secas, disputas, brigas, milagres, vida dos 
cangaceiros, atos de heroísmo, morte de personalidade, etc. Em algumas situações, 
estes poemas são acompanhados de violas e recitados em praça com a presença do pú-
blico. Um dos poetas da literatura de cordel que fez mais sucesso até hoje foi Leandro 
Gomes de Barros (1865/1918). Acredita-se que ele tenha escrito mais de mil folhetos. 
Mas recentes, podemos citar os poetas José Alves Sobrinho, Homero do Rego Barros, 
Patativa do Assaré (Antônio Gonçalves da Silva), Téo Azevedo, Zé Melancia, Zé Vi-
cente, José Pacheco da Rosa, Gonçalves Ferreira da Silva, Chico Tratra, João de Cristo 
Rei e Ignácio da Catingueira. Vários escritores nordestinos foram influenciados pela 
literatura de cordel. Dentre eles podemos citar João Cabral de Melo, Ariano Suassuna, 
José Lins do Rego e Guimarães Rosa.

Humor
O menino pediu ao pai para ajudá-lo a encontrar o Mínimo Denominador Comum num 
problema de seu dever de casa e o pai respondeu:
- Ainda não encontraram isso? Já estavam procurando quando eu era menino!
***
O menino entra no boteco gritando:
- Depressa seu João, sua mulher está na sua casa com outro!
O homem sai correndo e dez minutos depois está de volta. Senta-se, pede uma cerveja 
e diz aos amigos:
- Alarme falso, era o mesmo de sempre.
***
Dois alentejanos andavam caçando no meio dos montes. De repente, avistaram um 
jovem que voava de Asa Delta. Um deles levanta a espingarda e dá um tiro e o outro 
pergunta:
- Compadre, que pássaro era aquele?
- Não sei compadre, mas que ele largou o homem que levava largou.
***
Um amigo chega para o outro e diz:
- Acabou meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacional de memori-
zação. Não esqueço mais nada.
- Ah é? Como é o nome do curso? Pergunta o amigo.
O outro colocou o dedo indicador dobrado sobre os lábios como quem está pensando 
e falou:
- Como é mesmo o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Responde o amigo.
Aí o cara virando-se para a esposa que estava próxima e falou:
- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou fazendo?

Mensagens
Cada qual de nós, seja onde for, está sempre construindo a vida que deseja. A existên-
cia é a soma de tudo o que fizemos de nós até hoje. Toda idéia que você venha a aceitar 
influenciará seu espírito, escolha os pensamentos do bem para orientar-lhe o caminho e 
o bem transformará sua vida numa cachoeira de bênçãos. Se você cometeu algum erro 
não se detenha para lamentar-se, raciocine sobre o assunto e retifique a falha havida 
porque somente assim, a existência lhe converterá o erro em lição. É muito difícil viver 
bem se não aprendemos a conviver. A vida é lei da natureza, mas a vida pessoal é a 
obra de cada um. Toda vez que criticamos a experiência dos outros, estamos apontando 
em nós mesmos os pontos fracos que precisamos emendar em nossas próprias experi-
ências. Seu ideal é o seu caminho, tanto quanto seu trabalho é você.
***
O importante não é chegar primeiro. Não é chegar antes dos outros. Não é atingir 
sozinho a meta desejada. Ninguém tem o direito de ser feliz sozinho. A humanidade 
caminha com vontade de chegar. O importante é os homens caminharem juntos, anda-
rem unidos, confraternizados na busca da paz. Os homens não se entendem por quê? 
Porque eles não estendem as mãos e não se abrem para a ternura do diálogo. Impõem 
quando deveriam aceitar. Exigem quando deveriam oferecer. Condenam quando deve-
riam perdoar. São muitos os anseios. Diferente as capacidades. Nem todos os homens 
percebem que a meta é a mesma e uma só é a esperança. A esperança é a luz interior, a 
iluminar no equilíbrio do silêncio, a caminhada dos homens.
***
Já pensou hoje como a vida é bela? Já fez alguma coisa para mudar a sua vida? Já disse 
às pessoas de sua família o quanto as ama? Já agradeceu a Deus pelas coisas belas que 
você tem, nas bênçãos que Ele te concedeu desde o momento em que você nasceu? O 
que está esperando! E depois vá viver a sua vida, pois a felicidade com Deus e a Vir-
gem Maria, nossa mãe, não pode esperar.

Pensamentos
Jesus te ama, mas nós te achamos um cara chato.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Lar doce lar, donde eu escondo todos os meus defeitos.
Os fazendeiros mais estúpidos só colhem as maiores batatas.
Um pequeno vazamento, eventualmente, afunda um grande navio.
Estou tão velho que nem tenho mais tipo sanguíneo.
Culto é aquele que sabe onde encontrar aquilo que não sabe.
Os estadistas são como os médicos, seus erros são fatais.
Nos olhos dos jovens arde a chama e no dos idosos brilha a luz.
A decisão é freqüentemente a arte de ser cruel a tempo.
Se não fosse pelo último minuto, muita coisa ficaria sem se fazer.
A decisão é uma forma de reagir.
Se não houvesse esperança, não estaríamos tentando.
Quando Deus fecha uma porta, Ele pode estar abrindo uma janela.
Se não puder ser o que és, seja com sinceridade o que podes ser.
A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento.
Quando o ar lhe faltar, respire mais devagar.
Um bom começo já é a metade.

Bailarinas de Taubaté
conquistam premiações e bolsa 

Integral no Ballet Bolshoi
A Eloo escola de dança 
de Taubaté participou, 
neste final de semana, na 
cidade de Camaçari da 9ª 
edição do Ballace, Festi-
val Nacional de Dança. O 
Projeto, iniciado em 2006, 
busca promover e divulgar 
a dança. Contando com 
grande estrutura para apre-
sentações de palco, ofici-
nas, cursos e palestras que 
abordam os diversos as-
pectos da dança. O Festival 
atraiu um grande público 
que lotou o Teatro Cida-
de do Saber em Camaçari 
durante os dias do evento.
Durante o concurso profes-
sores da Escola de Ballet 
do Teatro Bolshoi obser-
vam os jovens bailarinos 
em busca dos melhores 
talentos. Os selecionados 
ganharam bolsas de estu-
do integrais profissionali-
zantes na Escola de Ballet 
Bolshoi, em Joinville/SC.
Audição de bailarinos 
para a Escola de Ballet 
do Teatro Bolshoi Bra-
sil – clássico e contem-
porâneo – entre 9 e 17 
anos com pré-seleção 
para a audição final em 
Joinville, além de vaga 

direta para o curso de 8 
anos de ballet e o profis-
sionalizante de 2 anos.
O evento traz todos os anos 
profissionais nacionais e 
internacionais de renome 
para ministrar oficinas e 
cursos de aprimoramento e 
desvendar talentos da dan-
ça que seguem suas carrei-
ras com apoio das melho-
res instituições de ensino. 
Além dos profissionais 
de ponta que dirigem 
e coordenam o Balla-
ce Festival Nacional de 
Dança, estão envolvidos 
ainda coreógrafos, pro-
fessores, bailarinos, fi-
gurinistas, aderecistas, 
técnicos de som e ilumina-
ção e todos os convidados.
Ballace recebe também 
exposição das maio-
res marcas de produtos 
para Ballet e dança que 
expõem seus produ-
tos na feira que ocor-
re durante o evento.
A Eloo alcançou 3 
grandes premiações:
Camila Maluf – 3° lugar
Carol Nakano – 2° lugar
Iris Vilela – 2° lugar
Além das premiações a 
Eloo escola de dança teve 

Camila Maluf pre-indicada 
para a seletiva do Bolshoi 
e Iris Vilela foi escolhida 
e ganhou bolsa integral 
para o Ballet Bolshoi .
Confira a lista de pre-in-
dicados para a seletiva da 
Escola de Ballet do Teatro 
Bolshoi - Santa Catarina
de 9 a 11 anos
1 - Beatriz da Silva San-
tana (Cidade do Saber)
2 - Camila Fascio-
ne Maluf de Almeida 
– Eloo escola de dança
3 - Fernanda de Oli-
veira Costa Gajzler
4 - Stefane Santos Sena
5 - Giovana Santana de Jesus
C l á s s i c o
1 - Giulia Santos Madureira
2 - Luiza Doxbo-
cher Ferreira da Silva
C o n t e m p o r â n e o
1 - Sthefany Karoline Ara-
gão Vasconcelos Souza
2 - Safira Santa-
na Sacramento
Bolsa Integral Clás-
sico – Bolshoi
1 - Iris Vilela Chagas 
Jacinto –Eloo esco-
la de dança – Bolsa In-
tegral Ballet Bolshoi
2 - Júnior Fernan-
do Gomes dos Santos

As retiradas de dinheiro 
da caderneta de poupan-
ça superaram os depósi-
tos em R$ 1,273 bilhão 
em abril, segundo dados
 divulgados no dia 6, 

Quase nove em cada 
dez habitantes das cida-
des do mundo estão su-
jeitos a níveis de polui-
ção acima do aceitável 
segundo os padrões da 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS), mostra 

pelo Banco Central 
(BC). A captação líqui-
da não ficava no verme-
lho desde fevereiro de
 2012, quando fechou 
negativa em R$ 412,5 

relatório divulgado on-
tem, dia 7. O índice, que 
inclui 1.600 cidades de 
91 países, conclui que a 
maioria das cidades do 
planeta não cumpre as
 diretrizes da OMS sobre 
níveis seguros de polui-

milhões. Em março des-
te ano, a captação da 
poupança ficou positiva 
em R$ 1,789 bilhão e, 
em abril do ano passa-
do, em R$ 2,616 bilhões.

ção do ar, ameaçando a 
saúde dos habitantes. Com 
efeito, diz a organização, 
apenas 12% das pesso-
as que vivem nas cidades 
compreendidas no estudo 
respiram ar que respei-
ta as diretrizes da OMS.

Saques da poupança superam
depósitos pela primeira vez

desde fevereiro de 2012

OMS: quase 90% da população
urbana estão expostos

à poluição do ar
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Jogos e brincadeiras são 
aliados no ensino da

matemática em Caçapava

Ford comemora a produção 
de 1 milhão de motores

Sigma em Taubaté

Pamo Cidade Jardim
de Taubaté reinaugura

após revitalização

Alunos do Madre Cecília
valorizam cultura nacional

em exposição

Escolas da rede muni-
cipal usam recursos lú-
dicos para desenvolver 
habilidades dos alunos
Aprender matemática 
brincando é um concei-
to que virou realidade. A 
metodologia do programa 
“Matemática Descompli-
cada”, implantado nas es-
colas da rede municipal de 
Caçapava, estimula a de-
senvolver o raciocínio ló-
gico dos alunos por meio 
de jogos e brincadeiras – e 
não apenas a memorização 
de operações e fórmulas. A 
iniciativa é da Secretaria 
de Educação por meio do 
projeto “Caçapava Educa”.
Nas aulas, os tradicionais 
livros e lousas dão lugar a 
jogos e atividades lúdicas, 
entre elas, o Labirinto da 
Tabuada (desenvolve es-
tratégias de cálculo men-
tal), a Batalha da Mul-

A Ford comemorou a 
produção de 1 milhão de 
motores Sigma na fábrica 
de Taubaté. A família for-
mada pelos motores 1.5 
e 1.6, nas versões flex e 
gasolina, equipa os mo-
delos New Fiesta, EcoS-
port e Focus na América 
do Sul e também é expor-
tada para o New Fiesta 
produzido no México e 
para o Focus montado na 
Alemanha e na Rússia.
Com vários aprimora-
mentos que aumentam a 
eficiência e a economia 
de combustível, os mo-
tores Sigma estão entre 
os responsáveis pelo su-
cesso da nova geração de 
carros globais da Ford. 
Dos 20 veículos avalia-
dos pelo INMETRO/
CONPET equipados com 
a linha, 14 contam com 
padrão A e 6 com padrão 
B de eficiência energética.
A fábrica de motores Sig-
ma em Taubaté foi inau-
gurada em dezembro de 
2009, com um investimen-
to de R$600 milhões, e 
atingiu a produção de 500 
mil unidades em cerca de 
três anos de operação. Já 
o volume de 1 milhão de 
unidades foi alcançado 
na metade desse tempo, 

Proporcionar saúde de 
qualidade aos muníci-
pes de Taubaté é uma das 
plataformas de governo 
da atual administração. 
Para cumprir essa meta, 
está no planejamen-
to a reforma e melhoria 
nas unidades de saúde. 
O trabalho começou a ser 
realizado em dezembro 
de 2013 e segue acon-
tecendo de maneira que 
não comprometa os aten-
dimentos aos munícipes.
Após alguns meses de 
obras, o Pamo Cidade Jar-
dim, segunda unidade to-
talmente reformada, será 
entregue à população da 
região. Foram trocados 
pisos, portas e janelas. 
As partes elétricas e hi-

Durante os primeiros me-
ses do ano, os alunos da 
escola Madre Cecilia tra-
balharam temas da cultu-
ra nacional. Trata-se de 
um projeto multidiscipli-
nar em que foi propos-
to que eles retratassem,
 através das artes plás-
ticas, ícones da cultura 
brasileira. Foram sugeri-
dos três temas centrais: a 
figura do índio, o escritor 

tiplicação (desenvolve 
procedimentos de cálculo 
no campo multiplicativo) 
e o Sudoku (para distinguir 
as figuras geométricas, 
explorando e reconhecen-
do suas características).
A professora da EMEF 
Profª Geny Farah Salles, 
Cidnéia Galioti, afirma 
que os estudantes esperam 
ansiosos pelas aulas do 
programa. “A cada semana 
criamos novas situações, o 
que sempre agradou e mo-
tivou os alunos. As aulas 
são muito bem prepara-
das”, conta. “Eu não gos-
tava de matemática, mas 
aprendi que a matéria pode 
ser divertida”, afirma a alu-
na do 4º ano, Sofia Smaira.
O programa, que beneficia 
alunos em Caçapava, vem 
dando resultados. “Além 
de desmistificar o apren-
dizado da matemática e 

contribuindo para o su-
cesso da nova geração de 
carros globais da marca.
“A linha Sigma mostra 
a constante evolução e a 
grande tradição da Ford 
Taubaté em motores, com 
padrões mundiais de ma-
nufatura e qualidade. Des-
de o início de suas ope-
rações, em 1974, ela já 
produziu um total de cerca 
de 6 milhões de motores, 
incluindo os modelos OHC 
2.0 e 2.3 que equiparam o 
Mustang e o Thunderbird 
nos Estados Unidos”, diz 
Sérgio Naresi, gerente da 
Fábrica de Motores Sigma.
Potência e economia
Para o Brasil, a família 
Sigma é produzida nas 
versões 1.5 DOHC e 1.6, 
esta última com ou sem 
duplo comando de vál-
vulas variável (TiVCT), 
que funciona tanto na ad-
missão como na exaus-
tão. Todas têm 16 válvu-
las e trazem avanços que 
otimizam o desempenho 
tanto com etanol quanto 
com gasolina. Sua ver-
são flex foi desenvolvida 
pela engenharia brasilei-
ra, unindo a forte tradição 
mundial da Ford no de-
senvolvimento de motores 
com a tecnologia local da 

dráulicas também fo-
ram refeitas, além de 
uma nova pintura.
 Uma das preocupações 
da administração nas re-
formas é garantir a aces-
sibilidade ao local, com 
a colocação de rampas.
A entrega oficial acontece 
na próxima segunda-fei-
ra, dia 12 de maio, às 14h.
A primeira unidade total-
mente reformada foi en-
tregue no inicio do mês 
na região da Estiva e já 
está em funcionamento. 
Essas obras fazem par-
te da reestruturação
 do sistema de saúde do 
município, que está em 
processo de reestrutura-
ção completa, com in-
vestimentos próprios, 

Monteiro Lobato e seus 
personagens da literatura 
infantil e o caipira Maz-
zaropi. A exposição teve 
início dia 5 e se estende-
rá até o dia 09, das 8h às 
11h30 e das 13h às 16h30 
e está aberta à comunidade 
escolar e pais de alunos.
Além de trabalharem con-
ceitos que valorizam a 
cultura brasileira, a ideia 
é que ao abrir a exposição 

possibilitar um melhor 
entendimento da disci-
plina, o programa melho-
rou consideravelmente o 
desempenho dos alunos 
nas avaliações escolares”, 
afirma o Secretário de 
Educação, Sidnei Sanita.
Com o apoio da Planeta 
Educação, os educadores 
são formados para usarem 
as novas metodologias de 
ensino. O programa conta 
também com mediadores 
de aprendizagem que au-
xiliam os educadores nas 
práticas pedagógicas em 
sala de aula. “É uma par-
ceria que contempla nos 
jogos os conteúdos tra-
balhados em sala de aula. 
Ter um mediador que 
também tenha didática 
e domínio das situações 
é imprescindível para o 
bom rendimento dos alu-
nos”, garante Cidnéia.

aplicação bicombustível.
Manufatura avançada
A linha de motores Sig-
ma em Taubaté utiliza 
um avançado sistema de 
produção, que prioriza a 
qualidade e a eficiência. 
A usinagem do bloco e 
do cabeçote é feita por 
processos de última gera-
ção, com um sistema de 
rastreabilidade capaz de 
detectar falhas em qual-
quer componente. Entre 
outros controles, 100% 
da produção é verificada 
por meio de teste de fun-
cionamento a frio, conhe-
cido como “Cold Test”.
Seus centros de usinagem 
têm capacidade para rea-
lizar várias operações de 
modo sequencial e simul-
tâneo, com ganho de pre-
cisão e tempo. Na linha de 
montagem, todas as peças 
são previamente separa-
das e seguem junto com 
o bloco do motor em cai-
xas, agilizando o processo.
A família de motores Ford 
Sigma é produzida hoje 
em cinco fábricas em qua-
tro países, com platafor-
ma global: Bridgend, no 
País de Gales; Chennai, 
na Índia; Changan e Chon-
gqing, na China; além 
de Taubaté, no Brasil.

do Estado e da União. 
As unidades do Parque 
Planalto, Novo Hori-
zonte e IAPI também 
já iniciaram as refor-
mas, e, de acordo com 
cronograma pré estabeleci-
do, outras unidades recebe-
rão melhorias aos poucos, 
para que o atendimento 
não seja comprometido.
Mais informações podem 
ser obtidas no Departamen-
to de Atenção Básica, pelos 
telefones (12) 3629.4014 
e 3624.5008. Serviço
Reinauguração do 
Pamo Cidade Jardim
Data: 12/05/2014
Horário: 14h
Endereço: Rua Ma-
noel Humia Duran, 
241 - Cidade Jardim

aos alunos de outras en-
tidades, as crianças pos-
sam se socializar, com-
partilhando a companhia, 
experiências e conheci-
mento como já acontece 
em alguns projetos, quan-
do eles visitam as escolas 
municipais para divulgar 
e apresentar os trabalhos 
desenvolvidos no Madre 
Cecilia, como por exem-
plo o Madre Ecologia.

Na próxima sexta-fei-
ra, dia 9, às 14h, o Sesc 
Taubaté oferece a ofici-
na de Horta Suspensa em 
Garrafa Pet, ministrada 
pela agente de Educação 
Ambiental da Unidade.
Visando a transformação 
de materiais reutilizáveis 
em utilidade doméstica e 
o aproveitamento de pe-
quenos espaços, será re-
alizado um plantio para 
a construção de uma 
horta suspensa que po-
derá ser utilizada em 

pequenos espaços.
A oficina é destina-
da ao público do Lar 
Escola Santa Verôni-
ca e público externo. 
As inscrições devem 
ser feitas na Central de 
Atendimento. As va-
gas são limitadas.
A atividade inte-
gra o programa 
Meio Ambiente, que tem 
como missão desenvol-
ver e compartilhar co-
nhecimentos e inicia-
tivas que priorizem o 

cuidado com o ambien-
te e o respeito a todas as 
formas de vida, tendo 
como referências a for-
mação para a cidadania 
e a responsabilidade so-
c ioambien ta l .Serv iço
Oficina - Horta Sus-
pensa em Garrafa PET
Dia 9, às 14h.
Público alvo: Lar Es-
cola Santa Verôni-
ca e público externo.
Vagas limitadas. In-
crições na Central 
de Antendimento.

Sesc Taubaté realiz
oficina de horta sustentável
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Entrevista dos internautas 
com a presidente Dilma 
Roussef, evento online 
denominado Face to Face 
com Dilma (#FaceToFace-
Dilma). Dilma se propõe 
a responder as pergun-
tas de internautas sobre 
o Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técni-
co e Emprego (Pronatec).

Nesta sexta feira, 09 de 
maio, a Praça da Estação 
será palco de um espetá-
culo teatral. Através do 
projeto Teatro de Graça 
na Praça, a atriz Elizabeth 
Savala encenará a comé-
dia A.M.A.D.A.S. Asso-
ciação de Mulheres que 
Acordam Despencadas.

“Quando não ti-
nha nada, eu quis
Quando tudo era au-
sência, esperei
Quando tive frio, tremi,
Quando tive co-
ragem, liguei...”

Prefeitura Municipal de 
Taubaté, por meio da Se-
cretaria de Serviços Públi-
cos (SESEP), realiza nos 
dias 8 e 9 de maio, das 8 
às 16h30, a operação Ca-
ta-Treco nas regiões do 
Parque Aeroporto, Parque 
Piratininga, Vila Bela, Co-
merciários I, Parque Ban-
deirantes, Jardim das Ban-
deiras e Jardim Mesquita.
A orientação é para que os 
moradores desses bairros 
depositem em frente as 

Quem estiver interes-
sado em participar pre-
cisa estar conectado à 
rede social Facebook, 
onde poderá enviar 
suas perguntas pela cai-
xa de comentários. 
Essa é a segunda 
vez que a presiden-
ta participa desse 
tipo de atividade por re-

Na peça, a atriz assume o 
papel de uma mulher que 
chega à meia-idade e tem 
de responder às demandas 
de uma sociedade pau-
tada pelo materialismo 
e pela superficialidade.
Com o objetivo de difun-
dir a arte em diversas regi-
ões, a iniciativa nasceu de 

Chico César apre-
sentará seus sucessos 
no dia 22/5, a partir
das 21h  no Sesc Taubaté. 
A venda de ingres-
sos pela internet 
começará na pró-

suas casas itens obsole-
tos, já sem uso, tais como: 
mobiliário e utensílios do-
mésticos (sofá, colchões 
e outros) eletrodomésti-
cos e materiais como vi-
dro, plástico, papelão e 
madeira. Importante res-
saltar que o Cata-Treco 
não executa o recolhimen-
to de resíduos da cons-
trução civil, como por 
exemplo: areia, blocos, 
tijolos, telhas e madeira.
Para auxiliar no combate à 

des sociais. A primei-
ra foi no dia 24 de abril 
quando respondeu a per-
guntas sobre o Marco 
Civil da Internet.
 O Pronatec foi criado 
em 2011 pelo governo 
federal com o objetivo 
de ampliar a oferta de 
cursos de educação pro-
fissional e tecnológica.

uma ideia da própria atriz. 
“Começamos o projeto 
em 2009, no Rio de Janei-
ro”, conta Elizabeth, que 
complementa: “É uma for-
ma de realizar um sonho 
antigo, de levar o teatro 
para todos os públicos”.
A Peça teatral tem início as 
20 horas e a entrada é franca.

xima segunda, 
dia 12/5 às 18h. Con-
fira os valores e 
outras informações 
de venda no link: 
h t t p : / / b i t . l y / C h i c o -
C é s a r S e s c T a u b a t é

dengue, a SESEP já reali-
zou a operação Cata-Treco 
nos bairros da Imaculada, 
Marlene Miranda, Es-
planada Santa Terezinha, 
São Gonçalo e Mourisco 
e mais de 66 toneladas 
foram recolhidas nessas 
regiões. Outros bairros 
já estão incluídos no cro-
nograma dos serviços da 
Secretaria. A Prefeitura 
conta com o apoio da po-
pulação para que a ope-
ração seja bem sucedida.

Dilma responde a
perguntas de internautas 

sobre o Pronatec Chico César apresentará
no Sesc Taubaté

Operação Cata-Treco em 
Taubaté atenderá região do 

Parque Aeroporto 

Teatro de Graça na Praça: 
peça “A.M.A.D.A.S” em

Tremembé

O município de Redenção 
da Serra recebeu nessa 
última semana um cami-
nhão caçamba através do 
Plano de Aceleração de 
Crescimento (PAC 2). Po-
rém, recebemos também 
uma máquina moto ni-
veladora que entrou para 

a frota do almoxarifado 
municipal. Em menos de 
uma semana recebemos 
dois veículos de extrema 
importância, os quais 
servirão para manuten-
ção e conservação de 
nossas estradas rurais.
O prefeito irá colocar os 

veículos o quanto an-
tes para trabalhar em 
prol da população re-
dencense. Informações 
podem ser enviadas
 para o e-mail conta-
t o@redencaodase r r a .
sp.gov.br ou pelo tele-
fone (12) 3676-1282.

Redenção da Serra recebe
Caminhão caçamba através

do PAC 2

Anfavea afirma que
haverá aumento do IPI
de veículos em julho

O IPI do setor automo-
tivo deve sofrer aumen-
to em julho. A infor-
mação foi dada ontem 
pelo presidente da As-
sociação Nacional dos 
Fabricantes de Veícu-
los Automotores (Anfa-
vea), Luiz Moan, logo 
após sair de uma reunião 
no Ministério do De-
senvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior.
 A reunião envolveu um 
grupo de trabalho - criado 
há uma semana - para dis-
cutir medidas para aumen-

tar o comércio de veículos 
entre Brasil e Argentina. 
“A sinalização que eu te-
nho é que vai aumentar a 
alíquota a partir de 1º de 
julho”, disse Moan, sem 
adiantar outros detalhes. 
 Um estudo para au-
mentar a o tributo já ha-
via sido informado em 
abril pela Secretaria da 
Receita Federal. O go-
verno busca compensar 
investimentos gastos no 
setor energético, cujo 
impacto nos cofres pú-
blicos atingiram aproxi-

madamente R$ 4 bilhões. 
 Luiz Fernando Teixeira 
Nunes, secretário adjunto 
da Receita Federal havia 
informado que esses es-
tudos estão em “análise 
superior” no Ministério 
da Fazenda secretário. Ele 
também disse que “a análi-
se de conveniência e custo 
político deve ser feita”. A 
existência dos estudos para 
a elevação dos Imposto so-
bre Produtos Industrializa-
dos (IPI) havia sido admi-
tida pela primeira vez pela 
Receita no fim de março


