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Pindamonhangaba
ganha prêmio Invest SP 
pelo empreendimento

da GV do Brasil

Taubaté passa tranquilo 
pelo rival pinheiros e
conquista o bi da liga
nacional de handebol

Com o objetivo de home-
nagear grandes empreen-
dedores que investiram no 
Estado, a Agência Paulista 
de Promoção de Investi-
mentos e Competitividade 
realizou nessa quarta-feira 
(3), na Sala São Paulo, a 3ª 
edição do Prêmio Investe 
São Paulo. A última em-
presa a ser homenageada 
foi a GV do Brasil, que in-
vestiu R$ 1,23 bilhão, em 
Pindamonhangaba. Com 
geração de 750 empregos 
diretos, o projeto apoiado 
pela Investe SP produz 
vergalhão, fio máquina 
e barras de aço voltados 
à construção mecânica. 
Jaime Moncada Ramos, 
diretor do Grupo Simec 
no Brasil, recebeu o prê-
mio junto com o prefei-
to de Pindamonhangaba. 

O cenário pré-jogo alerta-
va para uma partida difícil 
e acirrada entre os dois 
melhores times do Brasil. 
Dentro de quadra, no en-
tanto, praticamente só um 
lado jogou: vencendo por 
29 a 16, o Taubaté fez uma 
grande atuação contra o 
Pinheiros e conquistou, 
de forma invicta, o bicam-
peonato da Liga Nacional 
de Handebol. Jogando em 
Aparecida, os taubateanos 
contaram com uma grande 
partida do goleiro Rick e 
do capitão Toko, que coro-
aram mais um ano de des-
taque: além do título brasi-
leiro, o time conquistou o 
bicampeonato Pan-Ameri-
cano, também contra o ri-
val Pinheiros. A grande di-
ferença no placar começou 

Para o prefeito, “a ins-
talação de uma empresa 
em qualquer região gera 
empregos, renda para a 
população, impostos e, 
principalmente, desenvol-
vimento econômico. Tudo 
isso garante melhoria na 
qualidade de vida e um es-
tímulo a todos por buscar 
novos projetos”, salientou.
Na região do Vale do Para-
íba, a Chery, instalada em 
Jacareí, também foi home-
nageada pelo investimen-
to de R$ 900 milhões. O 
projeto consistiu na cons-
trução de uma planta para 
produção de automóveis e 
a sede da empresa no Bra-
sil. Até o momento, cerca 
de 500 funcionários foram 
contratados, mas a em-
presa espera contar com 
3 mil colaboradores. Luis 

a ser construida logo no 
primeiro tempo, que termi-
nou com vantagem de oito 
gols para os taubateanos. 
A vantagem só aumentou 
na segunda etapa, quando 
o time ditou todo o ritmo 
do duelo para garantir a 
grande vitória. O elenco 
liderado pelo técnico Mar-
cus Tatá volta a Taubaté 
nesta segunda-feira, com 
o segundo troféu de cam-
peão brasileiro em mãos. 
Título/ O Taubaté abriu o 
placar com o capitão Toko, 
que brigou com os defen-
sores adversários e viu a 
bola sobrar para finalizar 
ao gol. Muito melhores no 
começo, os taubateanos 
chegaram a abrir sete gols 
de vantagem, sufocando o 
Pinheiros em seu campo 

Curi, vice-presidente da 
Chery Brasil, e Hamilton 
Mota, prefeito da cida-
de, receberam o prêmio.
Ao todo, as empresas in-
vestiram cerca de R$ 4 
bilhões e criaram mais de 
6 mil empregos. Durante 
o evento, que reuniu os 
principais empresários do 
Brasil e autoridades do 
Legislativo, Executivo e 
Judiciário, os homenage-
ados receberam das mãos 
do governador Geraldo 
Alckmin, do secretário de 
Desenvolvimento Eco-
nômico, Ciência, Tecno-
logia e Inovação, Nelson 
Baeta Neves Filho, e do 
presidente da Investe SP, 
Luciano Almeida, o tro-
féu que reconheceu o em-
preendedorismo de quem 
acredita no Estado ge-
rando emprego e renda.
“Quem gera emprego e 
renda para a população 
não é o governo, são os 
empreendedores. Por isso, 
São Paulo é parceiro de 
quem investe no Estado. 
Esta homenagem é para 
reconhecer o esforço e 
o empreendedorismo de 
vocês, que fazem de São 
Paulo a locomotiva des-
te País”, disse o gover-
nador Geraldo Alckmin.

de defesa. Os paulistanos 
até reagiram, mas logo o 
Taubaté voltou a mandar 
no jogo. Cléber e Toko co-
mandaram os atuais cam-
peões, enquanto Rick fazia 
grandes defesas. Com gol 
do central André o time fe-
chou o primeiro tempo em 
15 a 7, na maior vantagem 
aberta em todo o primeiro 
tempo. A segunda etapa 
começou, novamente, com 
o Taubaté comandando as 
principais ações ofensivas. 
Guilherme Rosa fez o pri-
meiro dos atuais campe-
ões, que viram o time da 
capital fazer uma partida 
mais equilibrada do que 
no primeiro tempo. Quan-
do o Pinheiros ameaçou 
tomar o ritmo da partida, 
a experiência chamou a 
responsabilidade: nas de-
fesas de Rick e na exce-
lente partida de Toko, o o 
time chegou a abrir incrí-
veis 12 pontos. André e 
Cléber também estavam 
em grande noite, e foram 
fundamentais na constru-
ção do amplo placar, que 
terminou em 29 a 16. Bi-
campeão brasileiro, com 
orgulho de ser Taubaté!

Prefeitura de Ubatuba finaliza
serviços de infraestrutura em

importante via do Perequê-Açu

A Secretaria de Obras 
da Prefeitura de 
Ubatuba informa a fina-
lização dos serviços de 
tubulação e confecção 
de calçada na esquina 

das ruas Perequê-Açu e 
Manoel da Nóbre-
ga, localizadas na re-
gião central da cidade. 
Vale destacar que o im-
portante trecho con-

ta com grande fluxo de
pessoas e encontra-
se ao lado do pos-
to de saúde do bairro, 
que recebe visitas diá-
rias das famílias locais.

Vigilância Epidemiológica
de Taubaté realiza
treinamento sobre
vírus Chikungunya

A Secretaria de Saúde 
de Taubaté, preocupada 
com a chegada do vírus
 Chikingunya no Brasil, 
realiza uma série de trei-
namentos com os médicos 
que atendem na Atenção 
Básica para que conhe-
çam e possam conduzir 
corretamente os casos de 
chamada Febre CHIK 
que vierem a ocorrer na 
cidade. A necessidade do 
diagnóstico correto, as 
normas de atendimento, 
o protocolo de exames 
adequados, características 
clínicas e epidemiológicas 
da doença são os temas 
discutidos no treinamento 
ministrado pela Vigilância 
Epidemiológica de Tauba-
té, que também conta com 
a participação da SUCEN 
e do GVE (Grupo de Vi-

gilância Epidemiológica) 
XXXII da Secretaria Es-
tadual da Saúde de São 
Paulo. A doença: o ví-
rus CHIK é transmitido 
pelo mesmo mosquito da 
Dengue (Aedes aegyp-
ti), mas na ausência des-
se mosquito transmite-se 
também por Aedes albo-
pictus. Esses tipos de mos-
quito estão presentes em 
nossa região. Assim, se 
não houver a prevenção 
correta e precoce, o pe-
rigo de ocorrerem casos 
de Febre CHIK é real. Os 
sintomas tem uma fase 
aguda, também semelhan-
te à Dengue (da qual deve 
necessariamente ser dife-
renciada), mas com pos-
sibilidade de desenvolvi-
mento de artrite, que pode 
levar a incapacidade de 

movimentos. A prevenção 
segue as mesmas orienta-
ções da dengue, não dei-
xar água parada para não 
deixar o mosquito se criar. 
O vírus Chikingunya en-
contra-se presente em 
vários locais do mundo, 
deflagrando epidemias de 
dimensões por vezes imen-
sas. Recentemente, desde 
o ano de 2010, esse vírus 
tem promovido epidemias 
sequenciais em vários con-
tinentes e sua presença no 
Caribe possibilitou sua en-
trada no norte da América 
do Sul (Guiana, Venezue-
la dentre outros países), 
a partir de onde che-
gou ao Brasil. Detecta-
ram-se casos de Febre 
CHIK no Amapá, Bahia 
e, mais recentemen-
te, em Minas Gerais.
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
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 Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 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: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

As propriedades medicinais da jabuticaba estão sendo indicadas para combater o processo de envelhe-
cimento da pele. Essa fruta atua como antioxidante reforça os vasos sanguíneos e estabiliza o colágeno, 
responsáveis pela textura e pelo aspecto jovial da pele. Uma porção de 180 gramas diárias da jabuticaba 
é a dose ideal. Você também pode ingerir sua geléia ou extrair seu açúcar.  
***
No espaço de uma noite, nós passamos por quatro estágios de sonho. O primeiro estágio é o sonho mais 
leve. Logo que nos deitamos ou quando acordamos e voltamos a deitar, os músculos relaxam e o ritmo 
de batidas do coração diminui. Aí temos o sonho em “pedaços” ou com imagens isoladas. No segundo 
estágio, já estamos dormindo mais profundamente. Nessa etapa é que algumas pessoas costumam a falar 
ou em caso de sonambulismo, andam dormindo. De qualquer modo é muito raro que a gente sonhe nes-
sa ocasião. No terceiro estágio é que os sonhos mais nítidos e mais ricos em detalhes acontecem. A essa 
altura nossa respiração fica mais lenta e regular, a temperatura do corpo abaixa, os batimentos cardíacos 
diminuem e é raro acordar. No quarto estágio, o sonho se assemelha ao estado de coma. Aí geralmente 
é que temos os sonhos com situações de pouca ação e mais ligados à reflexão sobre nossos problemas.     

Humor

Qual é a importância do Vale do Paraíba?
Esta foi a pergunta feita a um vestibulando em uma Universidade particular e a resposta foi esta: “O 
Vale do Paraíba é de uma suma importância, pois não podemos descriminar esses importantes cidadãos, 
já que existe o vale transporte e o vale refeição, por que não existir também o vale do Paraíba? Sabemos 
que os paraíbas (???) trabalham em obras ou portarias de edifícios e ganham pouco. Então, o vale do 
Paraíba é muito importante para equilibrar sua economia familiar”.
***
Um casal de turcos, sentados na sala e o filho adolescente de dezesseis anos se trancou no banheiro e 
não saia mais. O casal foi até a porta do banheiro e bateu dizendo:
- Filhinha, o que estais fazendo?
- Estou fumando um baseado.
- Há bom, pensamos que tivesse este tempo todo com o chuveiro ligado...
***
Na escola a professora explica:
- Se eu digo “fui bonita” é passado e se eu digo “sou bonita” o que é Joãozinho?
- É mentira.
***
O fazendeiro para o caipira:
- Nesta terra dá arroz?
- Não dá não, senhor!
- E feijão, dá?
- De jeito nenhum!
- Dá frutas e verduras?
- Também não dá não!
- Soja, café, amendoim, não dá nada?
- Já disse, não dá nada não!
- Quer dizer que não adianta eu plantar, que não dá nada, mesmo?
- Bem, plantando é outra coisa!
***
Quando minha filha estava com sete anos, tentei lhe explicar que tinha muita sorte de ser menina, por-
que nós as mulheres podemos fazer algo muito especial:
- Filha, você sabe o que nós mulheres sabemos fazer que os homens não sabem?
Ela pensou um pouquinho e respondeu:
- Faxina?
***
Duas mulheres conversavam no ônibus:
- A gente nunca pode confiar nos homens. Desabafa a primeira. Imagina que o meu marido uma noite 
saiu pra comprar uma caixa de fósforos e nunca mais voltou e isso já faz oito anos.
- Ah! Isso eu tenho certeza que nunca vai acontecer comigo. Responde a outra.
- Mas como é que você pode ter tanta certeza assim?
- É que o meu marido usa isqueiro!

Mensagens

Por mais inteligente que alguém possa ser, se não for humilde, o seu melhor se perde na arrogância. A 
humildade ainda é a parte mais bela da sabedoria.
***
Isso também passa...

Havia um homem que costumava ter em cima de sua cama uma placa escrita: ISSO TAMBÉM PASSA. 
Então perguntaram a ele o porquê disso e ele respondeu que era para se lembrar que quando estivesse 
passando por momentos ruins, pudesse se lembrar de que eles iriam embora e que ele teria que passar 
por aquilo por algum motivo, mas essa placa também era para lembrá-lo que quando estivesse feliz, que 
não deixasse tudo para trás, porque esses momentos também iriam passar e momentos difíceis viriam 
de novo... E é exatamente disso que a vida é feita: MOMENTOS! Momentos os quais temos que passar, 
sendo bom ou não, para o nosso próprio aprendizado. Por algum motivo... Nunca se esqueça do mais 
importante: NADA É POR ACASO! Absolutamente nada. Por isso temos que nos preocupar em fazer a 
nossa parte da melhor maneira possível.
***
A causa que defendemos não é só nossa, ela é igualmente a causa de todo mundo. Uma nação baseada 
em sólidos princípios de justiça e recíprocas conveniências uniria hoje todos os irmãos, tornando mais 
forte e respeitado nossos ideais.
***
Há pessoas que sabem e aceitam que a vida é difícil. Isso não tira delas o ânimo para lutar pelos seus 
objetivos, a esperança de ter dias melhores ou a alegria de viver. São realistas e não criam falsas expec-
tativas. Mobilizam-se e usam suas energias para chegar aonde desejam, sem perder tempo e forças com 
decepções inúteis. As desilusões que nos tiram da fantasia e nos devolvem para a realidade concreta são 
úteis. Necessárias para os que se esquecem de que nascer é difícil e que aprender a crescer não é fácil. 
Ninguém veio para este planeta com passaporte. Nós viemos com carteira de trabalho.
***
Há uma grande confusão no entendimento do conceito do carma, erroneamente para justificar as difi-
culdades da vida de alguém. De acordo com as culturas orientais que acreditam na reencarnação, tudo 
que alguém está vivendo nesta existência é cármico, conseqüências de suas ações passadas. Assim, 
uma experiência ruim não é um castigo, mas sim o resultado de uma ação passada, que traz à pessoa a 
oportunidade de se corrigir.
***
Se você se importa com seus objetivos, abandone as condições. Vá diretamente à sua meta. Seja a sua 
meta! As condições freqüentemente se disfarçam em tragédias para fugir da responsabilidade. Por que 
não simplesmente assumir e criar a expectativa que você está procurando.

Pensamentos

Quanta gente ainda insisti em buscar a paz fazendo a guerra.
Sábio é quem recolhe a sabedoria dos outros.
Ninguém é sábio se não conhecer a escuridão.
A sabedoria é simétrica e resume tudo.
Deve-se ler para se fazer perguntas.
No coração do prudente descansa a sabedoria.
A única criatura que faz sucesso deitada é a galinha.
Nossas ações sempre traduzem nossos pensamentos.
A arte da vitória se aprende na derrota.
Ninguém consegue usar máscaras por muito tempo.
Onde a luz bate mais forte a sombra é mais escura.
O mais forte é o que sabe dominar-se na hora da cólera.
O gênio é uma força que atua em função do meio.
Nossa paciência alcançará mais que a nossa força.
Nós adquirimos a força que suportamos.
A melhor forma de lidar com uma mudança é ajudar a criá-la.
A fé é um alento que nos estimula a tocar adiante a nossa vida.
A saudade é o que fica, as lembranças são eternas.

FUSSTA abre inscrição para 
cursos profissionalizantes 
do Polo Regional da Beleza 

em Taubaté
Com a finalidade de aten-
der a população mais ca-
rente do município, o Polo 
Regional da Beleza em 
Taubaté está com inscri-
ções abertas para os cursos 
de qualificação profissio-
nal na área de estética. São 
cursos gratuitos com dura-
ção de dois meses, que vi-
sam a geração de renda. O 
projeto é desenvolvido há 
um ano pelo Fundo Social 
de Solidariedade de Tauba-
té (FUSSTA). No total, es-
tão sendo oferecidas 190 
vagas que contemplam 
os cursos de Depilação, 
Designer de Sobrance-
lhas, Manicure e Pedicu-
re, Unhas Artísticas, As-
sistente de Cabeleireiro, 

Penteado, Corte e Escova, 
Maquiagem e Maquiagem 
Artística. As aulas acon-
tecem nos períodos da 
manhã, tarde e noite. As 
inscrições serão realizadas 
em duas datas: no dia 8 de 
dezembro, próxima segun-
da-feira, para as pessoas 
que vão frequentar o curso 
pela primeira vez; e no dia 
9 de dezembro, próxima 
terça-feira, para aqueles 
que já fizeram curso no 
Polo da Beleza. O horário 
de atendimento ao público 
nesses dois dias é das 8h30 
às 11h30, e das 13h30 às 
16h. A matrícula poderá 
ser feita somente pelo can-
didato, que deve apresen-
tar cópias da carteira de 

identidade, CPF, compro-
vante de residência e car-
teira de trabalho. A idade 
mínima para frequentar o 
curso é 18 anos. Essa é a 7ª 
turma do Polo Regional da 
Beleza, que desde dezem-
bro de 2013 oferece capa-
citação de qualidade, for-
mando profissionais para 
serem inseridos no mer-
cado de trabalho. Serviço:
Inscrição: Curso profis-
sionalizante do projeto 
Polo Regional da Beleza.
Data: 8 e 9 de dezembro.
Local: Fundo Social de 
Solidariedade de Taubaté.
Endereço: Centro Cul-
tural, Praça Coronel 
Vitoriano, 1 – Centro.
Telefone: (12) 3633-5671.

Mostra das Melhores Práticas
apresenta DNA das escolas

municipais de Pinda
As unidades de ensino 
municipais estiveram reu-
nidas no sábado, no Largo 
do Quartel, para a “Mos-
tra das Melhores Práticas 
2014 – O DNA das Esco-
las”. O evento foi realizado 
durante toda a manhã, com 
apresentações culturais e 
dos melhores projetos de-
senvolvidos durante o ano, 
inclusive aqueles possi-
bilitados por parcerias.
A Secretaria de Educação 
e Cultura da Prefeitura, or-
ganizadora da ação, orien-
tou as escolas e creches 
para que voltassem suas 
apresentações a temas li-
gados à responsabilidade 
social e cidadania, visando 
mostrar à comunidade um 
pouco do que é produzido 
dentro das unidades es-
colares, além de ser uma 
oportunidade de troca de 
conhecimentos e experi-

ências entre os professo-
res e gestores municipais.
A Mostra das Melhores 
Práticas é realizada todos 
os anos, como forma de 
fechamento das atividades 
do ano nas unidades muni-
cipais de ensino. Entre as 
apresentações culturais, as 
escolas mostraram dança, 
teatro, coral de libras, dan-
ça circular, entre outras.
A secretária de Educação 
e Cultura da Prefeitura 
esteve presente e confe-
riu a exposição dos tra-
balhos realizados pelas 
unidades escolares. Ela 
elogiou a qualidade das 
atividades apresentadas e 
agradeceu a todos os que 
se dedicaram para que o 
evento fosse realizado.
Pasa participa do evento
Trabalhos de 29 institui-
ções de ensino, que tive-
ram professores capaci-

tados pelo Pasa - Projeto 
A Sociedade do Amanhã, 
programa de educação 
ambiental desenvolvido 
pela Novelis em parceria 
com a Secretaria da Edu-
cação e Cultura de Pin-
damonhangaba, foram 
expostos no evento. Com 
atividades lúdicas e peda-
gógicas, conceitos, atitu-
des e ações em favor da 
preservação da natureza, 
o Pasa busca a melhora do 
aprendizado para alunos 
da Educação Infantil até o 
5º ano do Ensino Funda-
mental, por meio da cons-
cientização em torno dos 
benefícios da preservação 
do meio ambiente nas 
comunidades onde esses 
jovens vivem, formando 
cidadãos críticos e am-
bientalmente responsáveis 
em escolas que possam ser 
consideradas sustentáveis.
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Bocas de lobo recebem limpeza e 
reforma em Moreira Cesas

A Subprefeitura Morei-
ra César executa diversos 
serviços de limpeza nos 
bairros e um deles é a lim-
peza de boca de lobo. Na 
última semana de novem-
bro os profissionais estive-
ram no bairro Feital para 
fazer este serviço e tam-
bém a reforma da caixa.

A ação é um trabalho exe-
cutado pela Subpre-feitu-
ra para evitar pro- blemas 
que possam prejudicar a 
população. A equipe con-
ta com a contribuição dos 
moradores e solicita que 
denunciem quem colo-
car lixo nestes lugares.
De acordo com as infor-

mações de profissionais 
da Subprefeitura, foram 
retirados diversos mate-
riais da boca de lobo. Esta 
atitude pode evitar uma 
série de problemas, como: 
entupimento das galerias 
de água, contribuir com 
a proliferação de insetos 
e roedores, entre outros.

Obras da quadra do
Mantiqueira estão sendo 

finalizadas em pinda

Subprefeitura de Moreira 
Cesar constrói vestiários 

no Mantiqueira

As obras da quadra cober-
ta do Mantiqueira estão 
sendo finalizadas. O pre-
feito de Pindamonhanga-
ba vem acompanhando os 
serviços, que estão sendo 
realizados na rua Dr. Ge-

A equipe da Subprefeitura 
está construindo, na qua-
dra do Mantiqueira, dois 
vestiários de 74m² com 

raldo Derrico Moreira.
A obra é resultado de con-
vênio federal, por meio do 
FNDE – Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da 
Educação. O investimento 
total é de R$ 536.998,42 

acessibilidade para as pes-
soas com deficiência no 
bairro. As obras tiveram 
início nesta semana e está 

incluindo a contra-
partida da Prefeitura.
Segundo a Secretaria de 
Obras, além da cobertura 
com estrutura metálica, 
a quadra tem alambra-
do, palco, dois lances de 
arquibancada e mureta 
externa de proteção fei-
ta de alvenaria, além de 
sanitários e vestiários.
“A quadra está ficando 
muito bonita e beneficia-
rá a população do Manti-
queira e região. Estamos 
acompanhando de perto 
o andamento da obra e já 
estamos cobrindo outras 
quadras pela cidade, para 
beneficiar ainda mais pes-
soas”, adiantou o prefeito.

na fase de demarcações.
O local servirá para a prá-
tica esportiva e diversos 
eventos e ações a serem 
realizadas pela comunida-
de. A quadra é resultado de 
uma parceria entre a Prefei-
tura e o Governo Federal.
A quadra do Mantiquei-
ra também está rece-
bendo melhorias: con-
serto no alambrado, 
pintura e reforma em geral.
Os serviços são essenciais 
para que os moradores 
possam praticar esportes e 
ter momentos de lazer com 
os amigos e familiares.

Subprefeitura de
Moreira Cesas faz reparos 

em guias e sarjetas

As guias e sarjetas dos 
bairros Padre Rodolfo e 
do Pasin estão recebendo 
reparos para evitar o acú-
mulo de água. Os traba-

lhos tiveram início nesta 
semana e, além destes dois 
locais, outros bairros tam-
bém receberão melhorias.
A Subprefeitura busca 

evitar os possíveis pro-
blemas que a água para-
da pode causar, como por 
exemplo, contribuir com 
a proavliferação do Ae-
des aegypti. O bairro Vale 
das Acácias recebeu este 
tipo de obra em setembro.
Estes serviços são de-
senvolvidos constante-
mente e também preven-
tivos. Os funcionários 
delimitam as áreas da-
nificadas e realizam o 
conserto na sequência.
A Subprefeitura con-
ta com a compreen-
são dos moradores.
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Moreira César ganha
linha de ônibus via

Pinda Shopping

Grupo do MST invade 
área de pesquisa do 

Estado em Pinda

Sítio do Picapau Amarelo
divulga programação de
dezembro com atrações 

para o Natal

Uma nova linha de ôni-
bus foi criada para atender 
principalmente usuários 
que buscam o Pátio Pinda 

A área do centro de pes-
quisas do Departamento 
de Águas e Energia Elé-
trica do estado de São 
Paulo - DAEE, em Pinda-
monhangaba, foi invadida 
na madrugada desta quin-
ta-feira (4) por um grupo 
de pessoas. Os invasores 
são integrantes do Movi-
mento dos Trabalhadores 
Rurais sem Terra (MST) 
do Vale do Paraíba. De 

O Museu Histórico, Fol-
clórico e Pedagógico 
Monteiro Lobato preparou 
uma série de atividades 
especiais para as festivida-
des de fim de ano. Além de 
atrações para esta semana, 
aniversário de Taubaté, o 
início de uma nova expo-
sição marca o mês de de-
zembro no Sítio. Com as 
obras dos artistas Adriana 

Shopping ou trabalha no 
centro de compras. A par-
tir do dia 5 de dezembro, 
os munícipes serão bene-

acordo com o chefe de 
administração do Campo 
de Pesquisa, Miguel Frei-
tas, um boletim de ocor-
rência foi registrado para 
que pudesse ser relatado 
o ocorrido ao Estado. “ É 
um entra e sai direto mas, 
eu acredito que por aqui 
tenha umas 20 pessoas, e 
eles já estão levantando 
seus barracos. Tudo por 
enquanto está tranquilo, 

Migotto, Fernanda Naga-
roto, Henderson Uxitisky e 
Mara Gonçalves, a exposi-
ção “Sagrado” fica no Mu-
seu até fevereiro de 2015. 
Pelo aniversário de  Tauba-
té comemorando 369 anos, 
os mais novos poderão se 
divertir com duas ofici-
nas com a temática nata-
lina e a apresentação da 
peça de teatro “A Ceia de 

ficiados com esse itine-
rário criado pela empresa 
de ônibus Viva Pinda, que 
após estudos de demanda, 
criou  a linha integrada 
Moreira César via sho-
pping. A nova linha per-
mitirá ao usuário desem-
barcar de qualquer linha/
bairro e ingressar na linha 
Moreira via Shopping sem 
custo adicional. Para isso, 
de acordo com recomen-
dação da empresa, será 
necessário retirar o Car-
tão Integral da Viva Pinda. 

nós podemos sair, ir para a 
cidade e retornar, mas eles 
já arrebentaram o portão 
da nossa guarita e estão 
lá. É provável que ainda 
cheguem outros.”, disse 
Freitas. De acordo com o 
administrador do DAE, a 
Polícia Militar esteve no 
local pela manhã, também 
à tarde, e vêm acompa-
nhando a movimentação 
dos ocupantes. “A gen-
te espera agora a decisão 
do Estado.”, concluiu. O 
Campo de Pesquisas Hi-
droagrícolas “Antonio 
Greff Borba” do DAEE 
está situada às margens 
da Rodovia Abel Fabrício 
Dias (Estrada Velha Rio). 
A fazenda se notabilizou 
no Estado pela atividade 
e estudos voltados para 
a produção de sementes. 

Natal.” Para os fins de se-
mana desse mês, a progra-
mação de natal continua. 
No fim de semana, dias 
6 e 7 de dezembro, duas 
oficinas estão agenda-
das: a oficina pedagógica 
Fantoche do Papai Noel 
e o workshop Dedoche 
de Duende. As atividades 
tradicionais, como a pre-
sença da Turma do Sítio 
do Picapau Amarelo e o 
Passeio do Visconde, que 
visa dar um novo olhar 
no entorno que insere o 
Museu Monteiro Lobato, 
também estão confirma-
das. O Sítio do Picapau 
Amarelo fica na Avenida 
Monteiro Lobato , s/nº, no 
Bairro Chácara do Viscon-
de. Maiores informações 
pelo telefone 3625-5062. 

Confira a programação de
dezembro no

Sitio do Picapau Amarelo:

06 e 07 de dezembro
09h às 12h e 14h às 17h – Presença da Turma do 
Sítio do Picapau Amarelo
10h- Passeio do Visconde
14h às 16h– Oficina Pedagógica Fantoche do Pa-
pai Noel – Cia. do Xuxu
14h às 16h- Oficina Pedagógica Dedoche de 
Duende - Evolução Eventos
11h e 16h – Teatro Infantil com a Turma do Sítio 
do Picapau Amarelo: “A Ceia de Natal” 

13 e 14 de Dezembro
09h às 12h e 14h às 17h – Presença da Turma do 
Sítio do Picapau Amarelo

10h - Passeio do Visconde
14h às 16h - Oficina Pedagógica Bengala e Árvo-
re de Natal - Tio Energia
14h às 16h - Oficina Pedagógica de Natal – Cia. 
do Sol
11h e 16h – Teatro Infantil com a Turma do Sítio 
do Picapau Amarelo: “A Ceia de Natal” 

20 e 21 de Dezembro

09h às 12h e 14h às 17h – Presença da Turma do 
Sítio do Picapau Amarelo
14h às 16h – Oficina Pedagógica de Natal - Cát-
tia Bercano
10h- Passeio do Visconde
14h às 16h – Oficina Pedagógica de Natal- Cia. 
do Sol
11h e 16h – Teatro Infantil com a Turma do Sítio 
do Picapau Amarelo: “A Ceia de Natal”.

Empresários de Lorena e
Tremembé recebem

 visita do Sebrae Móvel
Empreendedores poderão 
obter informações sobre 
gestão de negócios gra-
tuitamente com analistas 
do Sebrae-SP. As vans 
do Sebrae Móvel estarão 
em Lorena e Tremembé 
na próxima semana, com 
atendimento gratuito para 
empresários e interessados 
em abrir o próprio negó-
cio. Os analistas no Se-
brae-SP farão atendimen-
tos sobre temas ligados à 
gestão de negócios, como 

administração, finanças, 
marketing, qualidade, re-
cursos humanos, jurídi-
co e formalização. Em 
Lorena, a unidade móvel 
ficará instalada das 10h 
às 16h, no estacionamen-
to do Spani Atacadista, 
localizado na Estrada 
Chiquito de Aquino, 46, 
no bairro Santa Lucrécia, 
próximo à Rodovia Presi-
dente Dutra. Em Tremem-
bé, o escritório itinerante 
terá atendimentos das 9h 

às 16h, na Rua Dr. Mon-
teiro, nº 280, no Centro, 
em frente ao Poupa Tem-
po do Empreendedor. 
Sebrae Móvel em Lorena 
Data: 8, 11 e 12 de dezem-
bro Horário: 10h às 16h 
Local: Estrada Chiqui-
to de Aquino, 46, San-
ta Lucrécia Sebrae 
Móvel em Tremembé 
Data: 8, 11 e 12 de dezembro 
Horário: 9h às 16h Lo-
cal: Rua Dr. Mon-
teiro, 280, Centro

Taubaté recebe Encontro
Itinerante de Negócios

Ciesp Taubaté sedia even-
to gratuito no dia 9 de 
dezembro; encontro é 
oportunidade para empre-
sários ampliarem a rede de 
contatos. O Ciesp (Centro 
das Indústrias do Esta-
do de São Paulo) promo-
ve no dia 9 de dezembro 
um Encontro Itinerante 
de Negócios em Tauba-
té. O evento gratuito, que 

ocorre no Ciesp Taubaté, 
começa às 15h. O obje-
tivo do Encontro é am-
pliar o networking entre 
as empresas e estimular a 
geração de negócios. As 
empresas participantes po-
derão apresentar seus pro-
dutos e serviços e, ao final 
do evento, haverá troca de 
cartões durante coquetel. 
O Encontro Itinerante de 

Negócios de Taubaté tem 
apoio do Sebrae-SP, que 
estará no local divulgando 
seus produtos e serviços, 
como o PAT (Programa de 
Alavancagem Tecnoló-
gica), que tem o obje-
tivo de reduzir custos e 
tempo de produção, au-
mentar a produtividade 
e melhorar a qualidade 
de produtos e processos.


