
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXV  10 DE JUNHO DE 2014  EDIÇÃO 1236 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

A Subprefeitura de Moreira
César alerta a população

Taubaté: Sítio do Picapau 
Amarelo tem programação
especial sobre a Copa do 

Mundo em Junho

Ubatuba terá transmissão 
de jogos em telão na

Praça de Eventos

A cidade de Ubatuba en-
trou de vez no clima da 
torcida brasileira rumo ao 
hexa. Um telão de led de 
12 metros quadrados está 
sendo montado na Praça 
de Eventos para receber 
turistas e moradores du-
rante os 30 dias desta tem-
porada de inverno. Além 
disso, a cidade terá tam-
bém um Caminhão Telão 
que funcionará de forma 
itinerante, transmitindo 
os jogos de todas as sele-
ções nas praias e nos bair-
ros afastados do Centro.
As transmissões começam 
no próximo dia 12, apro-
veitando a estrutura de 
palcos e tendas que já foi 
montada e será aproveita-
da para as festividades de 

promoção da cidade na 
baixa temporada, como a 
tradicional festa de São Pe-
dro Pescador. Para deixar 
a festa ainda mais bonita e 
atrativa, a Fundart está ela-
borando uma programação 
para antes e depois dos jo-
gos, com exposições cul-
turais, apresentações ar-
tísticas e shows musicais.
“O objetivo é termos um 
atrativo a mais para que 
turistas brasileiros e es-
trangeiros possam visitar 
Ubatuba durante a baixa 
temporada. Precisamos 
aproveitar esse momento 
único da Copa do Mun-
do no Brasil, para que 
Ubatuba entre de vez no 
mercado do turismo in-
ternacional e consoli-

de uma política séria de 
combate à sazonalidade”, 
explica Candinho, presi-
dente da Companhia Mu-
nicipal de Turismo (Com-
tur), responsável pelo 
evento das transmissões.
Telão itinerante
A Secretaria de Turismo, 
em parceria com a Comtur, 
divulgará na próxima se-
mana um roteiro completo 
dos locais que receberão a 
visita do Caminhão Telão 
Ubatuba. O veículo com 
um telão adaptado irá vi-
sitar regiões mais afasta-
das do Centro. Para mais 
informações de como so-
licitar a presença do Ca-
minhão Telão nas praias 
e bairros da cidade ligue 
no telefone: 3833 9123.

A Subprefeitura de Moreira 
César está solicitando aos 
moradores do distrito que 
evitem deixar materiais de 
construção em frente às re-

Durante todo o mês de ju-
nho, as oficinas serão vol-
tadas para um dos maiores 
eventos do mundo, a Copa 
do Mundo de Futebol. Os 
visitantes do Sítio do Pica-
pau Amarelo podem parti-
cipar de variadas ativida-
des gratuitas com o tema 
“Sítio Rumo ao Hexa”.
altAs atividades peda-
gógicas serão uma opor-
tunidade das crianças 
confeccionarem seus 
adereços para torcer pela 
Seleção Brasileira duran-
te os jogos do Mundial.
Baseada na obra Emí-
lia no País da Gramá-
tica, a Turma do Sítio
 apresenta a peça de tea-
tro “Gramaticando”. Na 
encenação, Emília decide 
visitar o País da Gramá-
tica com Pedrinho e Na-
rizinho e para isso, vão
 precisar da ajuda do ri-
noceronte Quindim com 
seu cascão gramatical.
Lá eles descobrem o mun-
do mágico da língua por-
tuguesa, até que chegam à 
cidade de Portugália, onde 
se deparam com a eter-
na briga entre as palavras 

sidências, pois, areia, por 
exemplo, está caindo nas 
galerias de águas pluviais 
e as entupindo. A equi-
pe da Subprefeitura tem 

Bamba e Elite. Para cada 
sessão, o espectador deve 
retirar a senha 30 minu-
tos antes do espetáculo.
O Sítio do Picapau 
Amarelo fica na Aveni-
da Monteiro Lobato, s/
nº, no bairro Chácara do 
Visconde, em Taubaté. 
O telefone para informa-
ções e agendamento é o 
(12) 3625-5062, de terça 
a domingo das 09h às 17h.
Confira a Programação:
14 e 15 de junho
09h às 12h e 14h às 17h 
– Presença da Turma do 
Sítio do Picapau Amarelo
09h às 11h e 14h às 
16h – Oficina Pedagó-
gica “Rumo ao Hexa”
11h e 16h – Teatro In-
fantil com a Turma do 
Sítio do Picapau Ama-
relo “Gramaticando”
19 de junho
09h às 12h e 14h às 
17h – Presença da Tur-
ma do Sítio do Picapau 
A m a r e l o
14h às 16h- Oficina Pe-
dagógica “Máscara e Ba-
langandã ”- Tio Energia
11h e 16h – Teatro In-
fantil com a Turma do 

realizado limpezas cons-
tantes nas galerias para 
evitar que ocorram en-
chentes e conta com a co-
laboração dos moradores.

Sítio do Picapau Ama-
relo “Gramaticando”
20 e 21 de junho
09h às 12h e 14h às 17h 
– Presença da Turma do 
Sítio do Picapau Amarelo
14h às 16h- Oficina Pe-
dagógica “Balangandã 
da Copa”- Cia do Sol
11h e 16h – Teatro In-
fantil com a Turma do 
Sítio do Picapau Ama-
relo “Gramaticando”
22 de junho
09h às 12h e 14h às 17h 
– Presença da Turma do 
Sítio do Picapau Amarelo
14h às 16h- Oficina Pe-
dagógica “Chocalho da 
Copa”- Cáttia Bercano
11h e 16h – Teatro In-
fantil com a Turma do 
Sítio do Picapau Ama-
relo “Gramaticando”
28 e 29 de junho
09h às 12h e 14h às 17h 
– Presença da Turma do 
Sítio do Picapau Amarelo
09h às 11h e 14h às 16h 
– Oficina Pedagógica 
“Jogo de Dama da Copa”
11h e 16h – Teatro In-
fantil com a Turma do 
Sítio do Picapau Ama-
relo “Gramaticando”

Fundo Social de Tremembé 
inicia distribuição de

doações da Campanha
do Agasalho 2014

A Prefeitura Municipal 
através do Fundo Social 
de Solidariedade de Tre-
membé dará início nes-
ta segunda-feira (09), à 
distribuição das peças 
de roupas, cobertores e 
edredons, recolhidos na 
Campanha do Agasalho 
2014 que teve como tema 
“Dê uma mãozinha para 
ninguém passar frio!”. 
A distribuição de tudo o 
que foi arrecadado será 
realizada na sede do Fun-
do Social de Solidarieda-
de de Tremembé, na Rua 

José Monteiro Patto, 325 
– Jardim Bom Jesus – no 
período das 8h as 16h.
Para os moradores dos 
bairros Maracaibo, Flor 
do Campo, Poço Grande, 
Kanegae, Alberto Ronco-
ni e Mato Dentro, dirigir 
-se ao CRAS (Centro de 
Referência de Assistência 
Social) Rua 23, nº 121 – 
Maracaibo  no período das 
8h as 16h. A Campanha 
perdurará até o termino 
do material arrecadado.
Foram arrecadados:
- 4.000 peças de roupas

- 416 cobertores
- 35 edredons
“Essa é uma das cam-
panhas que temos maior 
carinho em fazer, pois sa-
bemos o quanto é impor-
tante para quem não tem 
condições, receber um 
edredon, um agasalho ou 
um cobertor nesse perío-
do de inverno. Agradeço 
também, a todas as pesso-
as que contribuíram com 
nossa campanha de 2014. 
Obrigado a todos!” – fi-
nalizou Andrea Vaqueli, 
Secretária de Ação Social.
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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

A origem da palavra manjedoura

Segundo o mestre Dionísio da Silva, manjedoura deve vir do italiano “manglatola”, 
cocho onde se põe comida para os animais. Por ter derivado de manjar (comer), que 
tem formas semelhantes no francês “manger” e do italiano “mangiare”. No latim que 
deu origem ao português, ao francês e ao italiano, há o verbo “manducare”, que sig-
nifica mastigar. A manjedoura, portanto, é o lugar (douro) onde os animais comem 
(manjar). É importante também observar o sufixo (douro), que aparece em palavras 
como ancoradouro (lugar onde o navio ancora, põe âncora para atracar), babadouro 
(tipo de protetor onde as crianças babam) e bebedouro (onde se bebe água). É muito 
freqüente ouvirmos “bebedor”, em vez de “bebedouro”. Ora “bebedor” é aquele que 
bebe e não o lugar. Por fim, é interessante lembrar que o sufixo “douro” é variante de 
“doiro”, isso significa que as formas “ancoradoiro” e “bebedoiro” também existem. E 
para “bebedoiro”, o dicionário Aurélio também registra as formas “bebedoiro” e “ba-
bador”. Existem ainda o sinônimo “babeiro”.
***
A busca por uma aparência jovem sempre preocupou homes e mulheres e hoje, tem 
sido tema de pesquisas constantes dos dermatologistas. Apesar das rugas serem algo 
que mais cedo ou mais tarde surgirão em nossa pele, devido a fatores orgânicos como 
a perda da elasticidade natural que ocorre com o envelhecimento, agentes externos são 
as principais causas de sua formação. A exposição demasiada ao Sol é a maior vilã do 
envelhecimento precoce. Para qualquer tipo de pele é necessário utilizar bloqueador 
solar com fator 15 no mínimo. Outros hábitos que provoca rugas é o fumo. A fumaça 
tende a obstruir os poros e a danificar a pele com produtos químicos. A posição de 
dormir também influencia a beleza facial. O ideal é repousar de barriga para cima, 
evitando o contato do rosto com o travesseiro.

Humor 

Uma solteirona descobriu 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 veio 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 
transferido desta Igreja.
***
O psiquiatra pergunta à loira:
- Você costuma escutar vozes sem saber quem está falando ou de onde vêm?
- Sim, costumo.
- E quando é que isso acontece?
- Só quando eu atendo o telefone!
***
Uma noite durante o jantar, minha irmã reclamou por ter que comer as sobras da re-
feição anterior. Meu pai disse que ela deveria orar para mostrar gratidão. Ela então, 
obedecendo, abaixou a cabeça e disse:
- Obrigado Senhor, por esta comida... de novo.
***
O sujeito era tão exagerado que dizia que seu acre de terra era uma fazenda. Sua vaca 
deitada e o rabo sobrava para o quintal do vizinho. Uma manhã ele me falou que havia 
perdido uma vaca na noite anterior. Eu perguntei como foi aconteceu e ele me respon-
deu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
Aí eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitar a carne?
E ele responde:
- E o bicho da goiaba deixou?

Mensagens

Eu mando é prepotência.
Eu fiz é indigesto.
Eu quero é recusa.
Eu não posso é indiferença.
Eu dei ordem é desamor.
E ainda, o tom das palavras pode melhorar ou piorar essas condições.
***
A idade de ser feliz

Existe somente uma idade prá gente ser feliz. Somente uma época da vida de cada 
pessoa em que é possível sonhar, fazer planos e ter energia bastante para realizá-la, a 
despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Uma só idade prá gente se encantar com 
a vida e viver, apaixonadamente e desfrutar tudo com toda intensidade sem medo nem 
culpa de sentir prazer. Faze dourada em que a gente pode criar e recriar a vida à nossa 
própria imagem e semelhança e vestir-se com todas as cores e experimentar todos os 
sabores. Tempo de entusiasmo e coragem em que todo desafio é mais um convite à 
luta que a gente enfrenta com toda disposição de tentar algo novo, de novo e de novo e 
quantas vezes for preciso. Essa idade tão fugas na vida da gente chama-se “presente”, 
também conhecido como “agora” ou “já” e tem a duração do instante que passa.
***
Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza as distorções da mente, cons-
ciente e inconsciente. Pratique a meditação e a visualização. A observação desprendi-
da, a percepção pacífica, experimentando uma sensação de amor desprendido e a da 
generosidade amorosa. Cultive esse estado e conheça os seus pensamentos, as suas 
preocupações e fantasias e dê-se conta de que você pode ter misturado tudo. As gene-
rosidades nos impedem de ver o que é único e individual.

Pensamentos

Espere pela noite prá saber se o seu dia foi bom.
Todo progresso da ciência é resultado de audácia e imaginação.
Não rezo pelos políticos, apenas os observo e rezo pelo meu país. 
Briga o mar com a praia e quem sofre é o caramujo.
Quem tem telhado de vidro não atira pedras no vizinho.
Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.
Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem verter.
A amizade é um amor que nunca morre.

Através da vereadora 
Pollyana Gama, liderança 
dos moradores do Jardim 
Maria Augusta e Vila São 
Carlos estão apresentan-
do pedidos de melhorias 
no bairro, O objetivo é 
que a vereadora consi-
ga sensibilizar o Poder 
Público para fazer reca-
peamento de ruas, revita-
lização de praça e refor-
ma em prédios públicos.
De reunião com as li-
deranças, sairam os pe-
dios. As ruas que espe-
ram recapeamento são:
Jd. Maria Augusta - Ruas 
José Pedro da Cunha, João 
Dias Cardoso Sobrinho, 

A programação de ju-
nho do Parque Municipal 
Vale do Itaim traz diver-
sas atrações em Taubaté, 
especialmente aos finais 
de semana. O tema das 
atividades é “Faça um gol 
de placa, cuide do Meio 
Ambiente”, com ofici-
nas pedagógicas e Djs to-
cando músicas infantis.

Todos os sábados, às 
9h, o Mercatau em 
Taubaté recebe as
 atrações do projeto 
Mercado Musical. Os 
músicos da cidade se 
apresentam na 
feira livre proporcio-
nando entretenimento 

Alexandre Fleming, Ma-
noel Cembranelli, Amador 
Bueno de Barros, Santo 
Antônio, Auta de Souza 
e Travessa Alvaro Ortiz.
Vila São Carlos: Ruas Fran-
cisco Augusto da Silva To-
ffoli, Emilio Zaluar, Fran-
cisco Honorato de Moura 
e Batista Cepello (trecho).
Os moradores pedem tam-
bém sinalização de trânsito 
vertical e horizontal, bem 
como pintura das lom-
badas, nos dois bairros.
Revitalização da Praça 
da Bíblia, uma reivindi-
cação antiga, também foi 
apresentada pelos mo-
radores, e ainda a refor-

Este mês, em o “Mundo 
Mágico de Dona Benta”, 
o casarão do parque rece-
be a exposição “60 anos de 
Lobato”. Os visitantes 
terão sessões de conta-
ção de história e apre-
sentações de teatro.
A peça “Caipora”, em seu 
enredo, leva aos espec-
tadores a preservação do 

aos frequentadores du-
rante suas compras. Os 
artistas são variados 
e os estilos vão
 desde a MPB aos rit-
mos internacionais.
O Mercatau fica 
Rua Professora 
Escolástica Ma-

ma da Praça Melvin Jo-
nes, no Maria Augusta.
Já na Vila São Carlos, é 
solicitada a reforma do 
banheiro do consultório 
e das grades de proteção 
das portas das salas de va-
cinação e de inalação, no 
PAMO do bairro. Mas a 
Vila São Carlos tem mais 
uma reivindicação que 
julga muito importante: 
a reforma da quadra po-
liesportiva, que está com 
a estrutura danificada - e 
isto interrompeu os pro-
gramas esportivos (futsal, 
basquete, volei handball 
e ginástica) - praticados 
por mais de 500 pessoas.

Meio Ambiente. No dia 
29 de junho, às 16h, tem 
a estreia do espetáculo 
“O anjinho da asa que-
brada” com a Turma do 
Sítio do Picapau Amarelo.
O Parque - Com 
uma área de 1,7 mi-
lhões de m², é aberto 
diariamente para cami-
nhadas das 06h às 18h.

ria de Jesus, no bairro 
Jardim Eulália. Con-
fira a programação:
14/06 - 09h – Grupo 
Melindroso - Chorinho
21/06 - 09h – Gui 
Lessa - MPB
28/06 - 09h – Jaque-
line Moura – MPB

Bairros de Taubaté pedem 
melhorias à Prefeitura

Junho tem programação
especial no Parque do Itaim 

em Taubaté

Projeto Mercado Musical 
anima as compras no
Mercatau em Taubaté

A reinauguração do 
Estádio Municipal 
de Redenção da Ser-

ra foi adiada para o 
dia 14 de Junho de 
2014, às 14h. 

Obrigado pela com-
preensão de todos 
os redencenses!

Comunicado Importante
de Redenção da Serra
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Inscrições para 115 mil bolsas do 
ProUni terminam nesta quarta

Comaçaram nesta segun-
da-feira (9) as inscrições 
para mais de 115 mil bolsas 
do Programa Universidade 
para Todos (ProUni). Já é 
possível consultar a lista 
de cursos e instituições 
que participam do progra-
ma na internet e os interes-
sados devem ficar atentos 
ao prazo, que nesta edição 
foi reduzido de cinco para 
três dias e vai até quarta-
feira (11). A inscrição é 
feita no site do programa.
Para o próximo semestre, 
serão oferecidas 115.101 
bolsas em cursos de gra-
duação de instituições 
privadas.  Dessas, 73.601 
são integrais e 41.500, 
parciais. Podem concor-
rer às bolsas do ProUni 
os estudantes que cursa-
ram o ensino médio na 
rede pública ou na rede 
particular, na condição de 
bolsista integral. Os cur-
sos com maior número de 

bolsas são administração 
(13.168), direito (7.887), 
pedagogia (7.725) e ci-
ências contábeis (6.865).
Para concorrer às bolsas 
integrais, o candidato deve 
comprovar renda bruta 
familiar, por pessoa, de 
até um salário mínimo e 
meio. Para as bolsas par-
ciais, no valor de 50% 
da mensalidade, a renda 
bruta familiar deve ser
 até três salários mí-
nimos por pessoa.
O candidato deve ter parti-
cipado do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 
de 2013 e obtido no míni-
mo 450 pontos na média 
das notas. Além disso, não 
pode ter tirado nota zero
 na redação. Quem se ins-
creveu no Sistema de Se-
leção Unificada (Sisu), 
para concorrer a vagas 
em instituições públi-
cas, também pode se 
candidatar ao ProUni.

O ProUni é um programa 
do Ministério da Educa-
ção, criado em 2004, que 
concede bolsas de estudo 
em instituições privadas de 
ensino superior, em cursos 
de graduação e sequen-
ciais de formação especí-
fica, a estudantes brasilei-
ros, sem diploma de nível 
superior.  A seleção acon-
tece duas vezes por ano.
Veja abaixo o cro-
nograma do ProUni:
Inscrições: de 9 a 11 de junho
Resultado da 1ª cha-
mada: 15 de junho
Comprovação de informa-
ções: de 16 a 24 de junho
Resultado da 2ª cha-
mada: 4 de julho
Comprovação de informa-
ções: de 4 a 11 de julho
Adesão à lista de es-
pera: 21 e 22 de julho
Comprovação de in-
formações dos candi-
datos em lista de es-
pera: 29 e 30 de julho.

Por conta dos 20 anos da 
conquista do tetra da Copa 
do Mundo pela Seleção 
Brasileira, o Sesc Taubaté 
realiza entre os dias 11 e 
13 de junho atividades es-
peciais para relembrar fa-
tos que marcaram o título.
As atividades contemplam 
intervenções artísticas, ba-
te-papos com ex-jogado-
res e personalidades do es-
porte, torneios esportivos, 
shows musicais e perfor-
máticos, contações de his-
tórias, oficinas artesanais 
e culinárias, atividades 
digitais, rodas de leitura 
e cinema, além da criação 

de um espaço para a exi-
bição dos jogos da Copa 
do Mundo 2014 em um 
telão de 300 polegadas. 
Com a Campanha #Sesc-
NaCopa, a unidade do 
Sesc Taubaté lança seu 
perfil no Instagram: @
sesctaubate. O público 
pode participar da cam-
panha relembrando fatos 
marcantes e contando suas 
memórias sobre o tetra-
campeonato de 1994 em 
facebook.com/sesctauba-
te e em twitter.com/sesc-
taubate. Quem comparti-
lhar a torcida no Instagram 
usando as hashtags #Sesc-

NaCopa e #SescTaubate 
poderá ter sua foto posta-
da em nossa rede social. 
No site sescsp.org.br/
sescnacopa serão publi-
cadas charges e crônicas 
exclusivas sobre os jo-
gos além de comentários 
e conteúdos coletados 
pela tag #SescNaCopa.
O Sesc Taubaté criou 
uma coleção de Cards 
1994/2014, contendo in-
formações gerais dos paí-
ses participantes dos mun-
diais de 1994 e 2014, que  
serão distribuídos para 
participantes de algumas 
atividades de 11 a 15 anos, 
estimulando o conheci-
mento sobre essas nações. 
Até o dia 13 de julho fi-
cam expostas na unidade 
caricaturas dos craques da 
Copa de 1994, feitas pelo 
artista Dodô Vieira. Nas-
cido em Santos, o carica-
turista atua há 11 anos na 
área e já fez charges para 
vários jornais, além de de-
senhos ao vivo em festas e 
eventos. Dodô já foi pre-
miado em salões de humor 
nacionais e internacionais.

Sesc Taubaté realiza atividades
especial em comemoração aos

20 anos do Tetra

Começaram ontem (9) as 
matrículas dos estudantes 
selecionados na primeira 
chamada do Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu).  
Para se matricular, o can-
didato precisa confirmar, 
na instituição de ensino 
em que foi aprovado, o 
local, horário e procedi-
mentos para matrícula. 
Serão quatro dias para os 
candidatos se matricula-
rem (9, 10, 11 e 13). No dia 
12, não haverá matrículas 
porque é a data de abertura 
da Copa do Mundo 2014. 

A lista dos selecionados 
está disponível no site do 
sistema. Nesta edição, o 
Sisu oferece 51.412 vagas.
A edição bateu recor-
de de inscrições no 
meio do ano. Foram 
1.214.259 candidatos ins-
critos, 54% a mais que 
o ano passado, quan-
do foram registrados 
788.819 candidatos.
A segunda chamada está 
prevista para o dia 24, 
com matrículas de 27 de 
junho a 2 de julho. Os 
candidatos que não fo-

rem convocados nas duas 
chamadas poderão inte-
grar a lista de espera, de 
24 de junho a 7 de julho.
O Sisu é o sistema infor-
matizado do Ministério da 
Educação no qual institui-
ções públicas de ensino 
superior oferecem vagas 
para candidatos partici-
pantes do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem). 
A seleção tem duas edições 
a cada ano. As vagas são 
para candidatos que fize-
ram o Enem de 2013 e não 
tiraram zero na redação. 

Matrículas abertas para Sistema
de Seleção Unificada (Sisu)

Somos as mudanças que 
queremos no Planeta

1- Alerte seus pais para 
não cortarem ou podarem 
árvores sem a autorização 
da Secretaria Municipal 
do Verde e Meio Am-
biente da sua cidade. A 
poda drástica é proibida!
2- Mesmo com boas 
intenções, nun-
ca solte peixes no rio.
3- Recicle e rea-
proveite tudo  aqui-
lo  que  for  possível.
4- Ande mais a pé e de bici-

cleta, além de contribuir ao 
meio ambiente estará pra-
ticando ótimos exercícios.
5- Não desperdice água.
Feche torneiras, cheque 
se não há vazamentos 
na casa e “não confunda 
mangueira com vassoura”.
6- Reduza o consu-
mo de energia elétrica. 
Ao sair de um cômodo, 
sempre apague as luzes.
7- Ensine os mais no-
vos a amar  e  a respeitar 

a natureza, ela é fonte da 
vida e dela dependemos.
8- Cheque se o seu bairro 
possui coleta seletiva. Se-
pare o material e só colo-
que na rua no dia da coleta.
9- Não maltrate animais 
domésticos ou silvestres.
10- Nunca jogue lixo no 
chão! Caso não encon-
tre uma lixeira próxima, 
guarde-o com você até 
encontrar o local ade-
quado para descartá-lo.

Subprefeitura constrói muro 
de arrimo em estrada de

Moreira César
Os profissionais da 
Subprefeitura de Morei-
ra César estão construin-
do um muro de arrimo na 
estrada que dá acesso ao 
Curuputuba. Os trabalhos 
foram iniciados para evitar 
erosão e a equipe come-

çou a fazer a obra na pri-
meira quinzena de maio. 
A equipe da Subprefei-
tura executou a amplia-
ção da tubulação no rio 
Capituba. Este serviço 
foi concluído no dia 7 
de maio. A estrada que 

liga o loteamento Cé-
sar Park ao Curuputuba 
é utilizada, diariamente, 
por centenas de mora-
dores e esta obra per-
mitirá que eles possam 
continuar utilizando 
a via tranquilamente.
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Pindamonhangaba
inicia obras da ponte

Pasin-Mantiqueira

Tiveram início, na segun-
da-feira (2), as obras da 
ponte que liga os bairros 
Pasin-Mantiqueira, em 
Moreira César. O prefei-
to de Pindamonhangaba, 
Vito Ardito Lerario, este-
ve no local com o subpre-
feito e os secretários de 
Obras e de Governo, para 
acompanhar o início da 
construção.A nova pon-
te terá fundações de con-
creto, piso de estrutura 
metálica e asfalto. O in-
vestimento da Prefeitura 
está sendo de R$485 mil.

A ponte terá 13,60 x 9,27 
m², com pista asfaltada, 
calçada, iluminação, além 
de receber obras comple-
mentares para proteger 
sua cabeceira. Ao final da 
obra, a região receberá 
nova sinalização viária.
Aguardando a construção 
da nova ponte, a Secreta-
ria de Obras e a Subpre-
feitura de Moreira César 
fizeram uma passarela
 para pedestres, interli-
gando os dois bairros. 
O acesso para os veícu-
los é feito pela SP-62.

Para o prefeito, que este-
ve no local, a nova ponte 
será muito importante, in-
terligando de forma mais 
rápida os dois bairros e 
facilitando a mobilida-
de de todos os moradores 
da região. “A demora no 
início da obra se deve ao 
processo de licitação, que 
deve obedecer as regras 
exigidas pela administra-
ção pública. Agora, com 
o início das obras, a nova 
ponte deve ser entregue à 
população até o final deste 
ano”, salientou o prefeito.

FundArt divulga ban-
das selecionadas em 
edital da 91ª Festa de 
São Pedro Pescador
Os preparativos da 91ª 
Festa de São Pedro Pes-
cador de Ubatuba estão 
a todo vapor. De 25 a 29 
de junho a Praça de Even-

tos do município será to-
mada por atrações, e a 
FundArt – Fundação de 
Arte e Cultura de Ubatu-
ba já está com a lista de 
bandas selecionadas 
através de edital rea-
lizado para o evento.
Foram ao todo 35 ban-

das inscritas, sendo que 
aquelas que atenderam ao 
previsto no edital passa-
ram por um processo de 
seleção. Foram analisa-
dos requisitos como ade-
quação da banda ao perfil 
do evento e a qualidade 
do material apresentado.

91ª Festa de São Pedro
Pescador em Ubatuba

Brasileiros têm o desafio de 
manter vacinas em dia,

diz especialista

O Brasil tem um dos me-
lhores programas de imu-
nização do mundo, mas a 
população ainda não tem 
o costume de manter o 
calendário de vacinação 
atualizado. A avaliação é 
da presidente da Comissão 
de Revisão de Calendários 
da Sociedade Brasileira 
de Imunizações (SBIm), 
Isabella Ballalai, na vés-
pera do Dia Nacional da 
Imunização, comemorado 
nesta segunda-feira (9). 
 “O brasileiro costuma se 
preocupar com a doença 
apenas quando ela assusta. 
É justamente o caso da gri-
pe, banalizada, apesar de 
causar, segundo a Organi-
zação Mundial da Saúde, 
entre 250 mil e 500 mil 
mortes ao ano”, comparou.
Os calendários de vacina-
ção para todas as faixas etá-
rias podem ser consultados 
no site da associação, com 
indicações sobre dispo-
nibilidade das vacina em 
postos de saúde ou somen-
te em clínicas privadas.
Além de manter as vacinas 
em dia, a SBIm ressalta a 
importância de projetos 
educativos e da vacinação 
nas escolas para o aumento 

do número de imunizados.
Isabella cita a vacinação 
contra o HPV (Papilo-
ma Vírus Humano), por 
exemplo, que, de acor-
do com o Ministério da 
Saúde, superou a meta de 
80% do público-alvo. Se-
gundo a médica da SBIm, 
o sucesso da campanha 
da primeira dose deve-se 
principalmente à forte pre-
sença de agentes de saúde 
nas escolas das redes pú-
blica e privada orientando 
e conscientizando os ado-
lescentes a se vacinarem.
“Quando você facilita 
o acesso e orienta esse 
adolescente, ele adere à 
vacinação. Outros paí-
ses, como a Inglaterra 
e a Austrália já fazem a 
vacinação do adolescen-
te não só para o HPV, 
como também da hepatite 
B, entre outras”, expli-
cou a médica ao defender 
a adoção dessa po-
lítica pelo Brasil.
O êxito da campanha, po-
rém, pode não se repetir 
caso a segunda e a tercei-
ra dose da vacina contra o 
HPV não sejam aplicadas 
também nas escolas. “Em 
países como os Estados 

Unidos, onde a vacina é 
oferecida apenas em pos-
tos de saúde, a cobertura 
fica em 30% a 40% [do 
público-alvo] e em países 
que oferecem a vacina nas 
escolas, a cobertura fica 
em 85% e 90%”, com-
parou. A segunda dose 
deve ser aplicada seis 
meses após a primeira; 
e a terceira, cinco anos 
depois da primeira dose.
A exemplo da vacinação 
contra o HPV nas escolas,  
Isabella Ballalai defen-
de que o mesmo seja fei-
to para evitar a meningite 
meningocócica. Segundo 
ela, a imunização nas es-
colas poderia reduzir sig-
nificativamente a circula-
ção da doença, visto que 
os adolescentes estão entre 
as faixas etárias em que a 
infecção é mais recorrente.
“A incidência meningo-
cócica é maior no primei-
ro ano de vida, mas se 
vacinarmos também os 
adolescentes, como faz 
a Inglaterra, diminuire-
mos a circulação e have-
rá uma queda importan-
tíssima da doença. É o 
que chamamos de prote-
ção coletiva”, explicou.

Prefeito de Tremembé
recebe Secretário de

Desenvolvimento
Metropolitano e deputado

André do Prado

O secretário estadual de 
Desenvolvimento Metro-
politano, Edmur Mesqui-
ta, esteve no gabinete do 
prefeito Marcelo Vaqueli 
junto com o Secretário 
de Saúde José Márcio e 
do Coordenador do Pron-
to Atendimento Fabrício 
Grasnele na tarde de quin-
ta-feira (5). No mesmo 
dia, o chefe do Executivo 
também recebeu o depu-
tado estadual André do 
Prado. O caráter da visita 
de ambos foi de cortesia 
e com a proposta de ofe-
recer apoio ao governo.
O secretário Edmur Mes-
quita afirmou que o obje-
tivo da visita foi dar um 

caráter oficial ao municí-
pio que vem se destacando 
na região com a geração 
de empregos e melhorias 
na saúde. “É notório o 
trabalho feito pelo prefei-
to nesse pouco tempo de 
administração e o objeti-
vo do Governo do Estado 
é estreitar os laços com a 
Prefeitura para que, jun-
tos, possamos evoluir e 
dar continuidade ao seu 
governo honesto e compe-
tente e que merece nosso 
reconhecimento” disse.
Já o deputado André do 
Prado, responsável por 
disponibilizar a quantia de 
R$ 150 mil para revitali-
zação asfáltica na Avenida 

Maria do Carmo Ribeiro, 
reiterou o seu compro-
misso com o município 
e reafirmou sua intenção 
em continuar trabalhan-
do pelo desenvolvimento 
da cidade. “O objetivo de 
minha visita foi o de co-
locar meu gabinete à dis-
posição do prefeito. Sou 
um inquilino desta Cida-
de, que está melhorando e 
vai melhorar muito mais”, 
afirmou o parlamen-
tar, ao fim da  sua visita. 
O Prefeito Marcelo Va-
queli aproveitou para 
reforçar algumas reivin-
dicações em busca de 
recursos e projetos para 
melhorias no município.


