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Ministério da Cultura 
apóia Teatro da Paixão 
de Cristo em Tremembé

O Ministério da Cultura, 
através da Lei Rouanet, 
aprovou o projeto Paixão, 
que trata do Teatro da Pai-
xão de Cristo 2014. Com 
a aprovação, o Santuário 
Basílica do Senhor Bom 
Jesus de Tremembé já ini-
ciou os preparativos para o 
evento, que esse ano, acon-
tece nos dias 17, 18 e 19 de 
abril e em três partes, com 
apresentações gratuitas.
Apresentado ao ar livre e 
ao vivo, o Teatro da Pai-
xão de Cristo conta com 
a participação da cantora 

lírica Mere Oliveira, no 
papel de Verônica, e com 
atores voluntários sob a di-
reção de Hamilton Abreu 
e coordenação do pároco e 
reitor Padre José Vicente.
Além da peça, o San-
tuário oferece o tradi-
cional Espaço Família, 
com diversas tendas 
gastronômicas, apresen-
tações culturais e almo-
ços especiais de Páscoa.
A Semana Santa 
no Santuário do Senhor 
Bom Jesus de Tremembé, 
contará também com um 

show da cantora Adriana 
Arydes, que acontecerá no 
dia 19 de abril, após a ence-
nação, com entrada franca.
Vale ressaltar que os 
ensaios para a peça já 
começaram e os inte-
ressados em participar 
da encenação devem
 comparecer aos ensaios 
na sede do Projeto Fa-
zendo Arte, ao lado da 
Basílica, em Tremembé.
Para mais
 informações o telefo-
ne da Basílica é o (12) 
3672-1102 ou 3674-3548.

Cães e Gatos podem
ser adotados no
Abrigo em Pinda

Cachorros e gatos que 
foram abandonados, res-
gatados ou que nasceram 
no AMA – Abrigo Muni-
cipal de Animais podem 
ser adotados. Os animais 
recebem todo o cuidado de 
saúde e estão prontos para 
receberem um novo lar.
 De acordo com a ad-
ministração do Abrigo, 
para ‘humanizar’ o tra-
tamento, os cães e gatos 
recebem nomes quando 
chegam ao AMA, em vez 
de números – como pode 
acontecer em outros lo-
cais. Essa é uma forma 
de socializar os animais.
Esse é o caso, por exem-
plo, da cachorrinha Julieta, 
que tem aproximadamente 
2 anos e foi recolhida das 

ruas. Ela se adapta bem 
com outros cães e é ideal 
para ambientes externos.
A gatinha Raiely, que foi 
abandonada no Abrigo 
e tem cerca de 4 meses 
de idade, é brincalho-
na e muito carinhosa. 
Ela também está espe-
rando sua nova família.
Já o Rabito, de aproxi-
madamente 2 anos, e que 
foi recolhido das ruas, 
é um cachorro de por-
te grande, tranquilo e 
brincalhão, que se adap-
ta bem com outros cães.
Outra cachorrinha que 
está a espera de adoção é 
a Clarinha, que tem apro-
ximadamente 1 ano de 
idade e também foi aban-
donada no Ama. Ela tem 

porte pequeno, é dócil, 
muito calma e se adapta 
bem com outros animais.
Esses e outros cães e gatos 
estão a espera de adoção 
no Abrigo Municipal de 
Animais. Para adotar, bas-
ta ir ao AMA, de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 16 
horas, ou aos sábados, nas 
feiras de adoção realizadas 
em parceria com a Asso-
ciação Centopeia de Prote-
ção aos Animais (cada dia 
em um local a ser divul-
gado). É necessário apre-
sentar RG e comprovante 
de residência. O Abrigo 
fica na Estrada Municipal 
do Maçaim, s/nº. Telefo-
ne 3648-2959 e e-mail: 
abrigodeanimais@pin-
damonhangaba.sp.gov.br

Cine Santana oferece
oficina de cinema

para crianças

Ensinar crianças a fazer 
cinema. Essa é a proposta 
da oficina “Histórias que 
viram filme! Gravando 
histórias de livros!” que 
está com inscrições aber-
tas. A atividade será neste 
sábado (12), das 13h às 
17h, na Casa de Cultura 
Cine Santana (Avenida 
Rui Barbosa 2005 – San-
tana). São 20 vagas para 
crianças de 6 a 12 anos. As 
inscrições devem ser feitas 
pelo telefone 3942-1227.
O minicurso é realizado 
pelo ComKids Midiativa 
e a meta é ensinar o públi-
co infantil novas manei-
ras de narrar uma história 
nas linguagens escrita e 

audiovisual. O ponto de 
partida, será a análise das 
diferenças existentes en-
tre a versão literária a 
animação da obra “Trudi 
e Kiki”, de Eva Furnari.
O curso será ministrado 
pelo educador Daniel Lei-
te, com mestrado em letras 
pela Universidade de São 
Paulo (USP), especializa-
do em música, literatura 
e artes, ganhador do prê-
mio “Pontinhos da Cultu-
ra”, pelo projeto “Ginga 
Muleeke” de capoeira.
Laura Carmona, aluna 
do curso de Audiovisu-
al no Centro Universitá-
rio Senac, também será 
uma das professoras. Ela 

atuou como produtora do 
Festival ComKids Prix 
Jeunesse Iberoamerica-
no 2013 e foi arte-educa-
dora no curso Percursos 
Criativos para educadores 
da educação infantil no 
Centro Educacional Uni-
ficado (CEU) Brasilândia.
Essa oficina é uma parce-
ria da Fundação Cultural 
Cassiano Ricardo (FCCR) 
e o Ponto Mis, da Secre-
taria de Cultura do Go-
verno do Estado de São 
Paulo. O Ponto MIS é um 
programa de circulação e 
difusão audiovisual que 
visa promover a forma-
ção de público e a circu-
lação de obras do cinema.

Câmara rejeita exigência 
de simulador de direção 

em autoescolas 

A proposta que estabe-
lecia em todo o país a 
obrigatoriedade para can-
didatos à carteira de mo-
torista (PL 4.449/12) foi 
rejeitada pela Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Câmara. O pro-
jeto estava em tramitação 
há cerca de dois anos.
 De autoria do deputa-
do federal Mauro Lopes 
(PMDB-MG), a ideia ini-
cial era obrigar autoes-
colas na compra desses 
equipamentos para fazer 
as simulações antes do 
início das aulas práticas 
de direção. Isso seria para 
que o pretendente à Car-
teira Nacional de Habili-
tação pudesse ter um con-

tato virtual com situações 
no dia a dia do trânsito. 
 O autor do projeto recorreu 
a estatísticas sobre aciden-
tes de trânsito e defendeu 
que o uso de simuladores 
“tem sido a principal fer-
ramenta para o treinamen-
to na aviação e pode con-
tribuir, da mesma forma, 
para o treinamento dos 
candidatos à habilitação 
ou daqueles que preten-
dem mudar de categoria”.
 Mas, para os depu-
tados do colegiado a 
obrigatoriedade de si-
muladores não é constitu-
cional por criar um gasto
 adicional ao 
setor e por isso vota-
ram favoravelmente ao 

parecer contrário ao 
projeto apresentado 
pelo deputado Mar-
cos Rogério (PDT-RO). 
 O relator reconheceu que 
quase 40 mil brasileiros 
morrem por ano e milha-
res de pessoas ficam com 
sequelas graves em de-
corrência de acidentes de 
trânsito, o que representa 
um custo de mais de R$ 
30 bilhões aos cofres pú-
blicos. Mas o parlamentar 
alertou que, mesmo que 
os simuladores possam 
criar situações de risco 
como neblinas e chuvas 
fortes, não existe um es-
tudo que comprove que o 
uso desses equipamentos 
pode reduzir acidentes.
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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

Sobre a Antártida, você sabia que dizer Antártida ou Antártica é correto? Na Antártida 
não há bactéria e em razão disso, alimentos podem ser consumidos após anos sem uso, 
não existem também o mofo, nem latas enferrujadas e nem os alimentos apodrecem. 
Os blocos de gelo flutuantes (Iceberg) são formados por água doce. E em razão disso 
os mesmos flutuam, pois a água doce é mais leve que a água salgada do mar. A parte 
visível do iceberg sobre as águas representam uma média de 10% do seu total. Os 90% 
estão sob as águas. Lá só existem duas estações do ano: o verão com seis meses de Sol 
(não existem noites) e o inverno com seis meses de escuridão (não existem dias). A 
temperatura média no verão é de zero grau centígrados e no inverno de menos de 20 
graus centígrados, chegando a máxima de 70 graus centígrados. As reservas de carvão 
ali existentes podem suprir todas as necessidades do nosso planeta por alguns séculos.
***
O pára-raios foi considerado heresia na época de sua invenção. No século 18, inven-
tado por Benjamim Franklin, o pára-raios foi considerado pela Igreja como invenção 
do diabo. Sendo o raio expressão da cólera do Senhor, só podia ser tentação do demo 
de impedir que o castigo divino caísse sobre o mundo. Na França, a excomunhão foi 
levada a sério em Saint-Omer, Vissery de Bois foi processado por heresia por instalar 
um pára-raios em sua casa.
***
Os jogos eletrônicos desgastam a TV na mesma medida que as novelas, partidas de 
futebol, telejornais, ou seja, qualquer programação que mantenha o monitor ligado. 
Quanto mais tempo ele permanecer funcionando, mais cedo virão os problemas técni-
cos. Imagens estáticas exibidas por muito tempo podem “queimar” a telinha, mas isso 
vale tanto para games como para os canais de TV que exibem suas marcas no canto 
da tela.

Humor

Pedrinho resolveu ser escoteiro e no primeiro dia de aula chegou em casa todo feliz. A 
mãe foi logo perguntando:
- Fez a boa ação de hoje, filho?
- Fiz mãe, mas deu um trabalhão! Ajudei uma idosa senhora a atravessar a rua.
- Mas isso não é trabalho algum. Respondeu a mãe.
- Não, hein! Você precisava ver. A senhora não queria atravessar de jeito nenhum.
***
O médico aconselha:
- O senhor vai parar de beber cerveja, durante dois anos e só vai beber leite.
- Outra vez, doutor?
- O que? O senhor já fez esse tratamento?
- Claro que sim, foi durante os dois primeiros anos da minha vida.
***
Um preso para o outro:
- Por que você foi condenado?
- Por nada.
- Ora, vá contar essa prá outro!
- É sério, foi por nada mesmo. Roubei uma carteira que não havia nada.
***
No ônibus, o gozador grita:
- Neste ônibus, da metade prá frente, só tem gay!
O motorista, imenso mal humorado, freia bruscamente o ônibus derrubando vários 
passageiros, chega perto do engraçadinho e pergunta:
- Agora você que me dizer quem é gay?
- Sinto muito, diz o gozador. Com essa freada, o senhor misturou todo mundo!

Mensagens

Dois homens que passeavam pela praia, viram uma ostra e começaram a discutir por-
que ambos queriam a ostra:
- Eu a vi primeiro, portanto me pertence. Afirmou um.
- Mas, eu apanhei a apanhei primeiro, por isso me pertence. Garante o outro.
Naquele momento, passava no lugar, um experiente advogado. Reconhecido, foi soli-
citado para resolver o impasse e diz:
- Aceito, desde que garantam minha decisão.
Os dois concordaram e o advogado então concluiu:
- Os dois, no meu entendimento, tem direito ao molusco. Vou dividi-lo em duas partes, 
uma para cada um, certo?
- Certo. Concordaram os dois.
- Então, me dá a ostra.
De posse do objeto da ação, o advogado abre a ostra e a come, rapidamente. Depois, 
entrega a cada uma das partes, uma das conchas, vazias, é claro. Os dois protestaram.
- Por que o senhor comeu a ostra? Pergunta um intrigado.
- São os meus honorários. Dividi o que restava de maneira justa e equitativa.
***
A criança é o reflexo do adulto. Sofrendo críticas, aprende a condenar. Sendo alvo 
de zombarias, se torna extremamente tímida. Sendo vítima de humilhações, adquire 
sentimentos de culpa. Vivendo com tolerância, aprende a ser paciente. Convivendo 
em ambiente íntegro, aprende a ser honesta. Vivendo em ambiente seguro, se sente 
capaz. Recebendo incentivo, desenvolve a sua alta confiança. Vivendo em positivismo 
e amizade, aprende a amar. Você vivendo com serenidade, seus filhos crescerão com 
mente sadia e tranqüila.

Pensamentos

Viver não é necessário, necessário é criar.
Um pai é tesouro, uma mãe um consolo e um amigo é ambos.
Não sou suficiente jovem para saber tudo.
O mundo não melhora nunca, só piora de hora em hora.
Manter o caráter é bem mais fácil do que tentar recuperá-lo.
Um aposento sem livros é como um corpo sem alma.
A vida não é uma questão de janeiros, mas sim de momentos.
Os historiadores falsificam o passado e os idosos o futuro.
O bom do futuro é que ele só vem um dia de cada vez.
O tempo convence mais do que os argumentos.
Tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador.
O tempo no Céu demora uma eternidade para passar.
Amar é uma arte que nunca se aprende e sempre se sabe.
A ambição é o refúgio dos fracassados.
Faça com que a vossa língua não vá além do vosso pensamento.
Se a saudade não é uma virtude é pelo menos uma força.
Quanto maior a força tanto mais perigoso o abuso.

Sebrae Móvel visita
empresários de Queluz a partir 

da próxima segunda feira

Vale do Paraíba recebe incentivo 
da Secretaria de Estado da

Cultura para Projetos Culturais 
em 2014 

O Sebrae Móvel estará 
em Queluz a partir des-
ta segunda-feira (14/04), 
realizando atendimento 
gratuito para empresários 
e pessoas interessadas em 
iniciar o próprio negócio. 
A ação é uma iniciativa do 
Sebrae-SP com o objetivo 
de estimular empreende-
dorismo nos municípios 
do interior do Estado.
 O veículo ficará insta-
lado na Praça Marechal 

Seis projetos seleciona-
dos por editais do Pro-
grama de Ação Cul-
tural (ProAC) 2013 
receberem apoio financei-
ro para serem executados 
Em 2014, a região do Vale 
do Paraíba terá seis pro-
jetos culturais apoiados 
pela Secretaria de Estado 
da Cultura. Os projetos 
foram selecionados por 
editais do Programa de 
Ação Cultural (ProAC) 
lançados em 2013 e re-

Floriano, no centro, das 
9h às 17h, até quinta fei-
ra (17/04). No local os 
analistas do Sebrae-SP 
farão atendimentos indi-
viduais gratuitos sobre te-
mas relacionados à gestão 
de negócios, como ad-
ministração, plane-
jamento, controle fi-
nanceiro e marketing.
 No Sebrae Móvel, os 
interessados também 
terão detalhes so-

ceberam apoio financeiro 
do Governo de São Paulo 
para realização durante 
2014. Em 2013, o ProAC 
Editais recebeu suplemen-
tação de 20% em seu orça-
mento, equivalente a R$ 5 
milhões, totalizando verba 
de R$ 30 milhões para o 
ano. Com este acréscimo, 
o programa atenderá cerca 
de 400 projetos em todo 
o Estado de São Paulo, 
em diversas ex-
pressões artísticas. 

bre os produtos e 
serviços oferecidos pela 
entidade, além da pro-
gramação de palestras, 
oficinas e consultorias 
do Escritório Regional 
em Guaratinguetá. So-
mente em 2013, o Sebrae 
Móvel atendeu empre-
endedores de 15 cidades 
da região. Entre os dias 
23 e 25 de abril o escri-
tório itinerante estará 
na cidade de Lavrinhas.

Com o objetivo de promo-
ver o acesso da população 
às produções culturais, 
como contrapartida, as 
companhias beneficiadas 
oferecerão espetáculos 
com ingressos a preços 
populares ou gratuitos. 
Todos os resultados dos 
editais do ProAC es-
tão publicados no site da 
Secretaria de Estado da 
Cultura (www.cultura.
sp.gov.br). Abaixo, lista 
de premiados na região: 

Vale do Paraíba está no guia
turístico do Estado de São Paulo 

para a Copa do Mundo
O Governo de São Paulo 
lança hoje, quarta-feira, 
dia 9, o Guia Roteiros Pau-
lista, durante evento no 
Museu do Futebol. A edi-
ção reúne opções de turis-
mo e lazer para visitantes 
brasileiros e estrangeiros 
que virão ao Brasil assis-
tir aos jogos da Copa do 
Mundo da FIFA. As regi-
ões de São José dos Cam-
pos e Litoral Norte são 
destaques entre as opções 
de passeios com roteiros 
de um, dois ou três dias 
nas cidades de São Ben-
to do Sapucaí, Campos 
do Jordão, Santo Antônio 
do Pinhal, Aparecida, São 

José dos Barreiro, Cunha, 
São Luiz do Paraitinga, 
Ubatuba, Caraguatatuba, 
São Sebastião e Ilhabela.
“O guia reúne os princi-
pais atrativos, ao redor da 
capital paulista, para aju-
dar o visitante a organi-
zar sua viagem ao estado 
durante e depois da Copa. 
Uma estratégia de promo-
ção de uma parte surpre-
endente do estado de São
 Paulo que muita gen-
te ainda não conhece”, 
diz Raquel Verdenacci, 
coordenadora executi-
va do Comitê Paulista.
O guia foi produzido 
pelo Comitê Paulista 2014 

em parceria com a Secreta-
ria de Estado de Turismo.
Ao todo são 55 roteiros em 
49 municípios com opções 
variadas de destinos que 
vão além dos negócios.
Disponível em três idio-
mas – português, in-
glês e espanhol, o guia 
está dividido em quatro
 temas: sol e praia, cul-
tura e lazer, comer e 
beber e aventura e na-
tureza. Serão distribuí-
dos 30 mil exemplares
 impressos (10 mil por 
idioma), e também será 
disponibilizada a ver-
são digital no site www.
c o p a 2 0 1 4 . s p . g o v. b r.
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Caraguá se prepara receber
1.700 atletas nos Jogos

Regionais do Idoso

Bancos funcionarão apenas
4 horas por dia durante a

Copa do Mundo

Pela quarta vez, Caragua-
tatuba vai sediar os Jogos 
Regionais do Idoso (Jori), 
competição que deve atrair 
mais de 1.700 atletas, to-
dos na faixa acima dos 
60 anos, além de torcedo-
res e familiares. O evento 
está programado para o 
período entre 25 e 27 de 
abril (sexta a domingo).
 O Congresso Técnico será 
realizado na segunda-feira 
(14), às 10h, no Teatro Ma-
rio Covas e contará com 
representantes das 22 cida-
des que estão confirmadas. 

As agências bancárias 
do país vão funcionar em 
horário reduzido durante 
os dias de jogos do Brasil 
na Copa do Mundo, que 
acontece entre os dias 12 
de junho e 13 de julho.
A decisão aprovada pelo 
BC (Banco Central) na 
quarta-feira (9) e está pre-

O Jori é iniciativa do Fun-
do Social de Solidariedade 
do Estado de São Paulo 
em parceria com a secre-
taria estadual de Esporte, 
Lazer e Juventude e o Go-
verno Municipal de Cara-
guá, por meio da secretaria 
de Esportes e Recreação.
No dia 25 será promovi-
da no Centro Esportivo 
Municipal Ubaldo Gon-
çalves (Cemug), no Jar-
dim Britânia, a abertura
 oficial, a partir das 9h. 
O Jori será realizado
 em época de festa na ci-

vista na Circular 3.703.
Em dias de jogos da sele-
ção brasileira, os bancos 
privados e públicos, ban-
cos comerciais e caixas 
econômicas vão alterar o 
horário de atendimento 
ao público para, no míni-
mo, quatro horas diárias.
Regularmente, os ban-

dade e integra as come-
morações dos 157 anos 
de aniversário de eman-
cipação político-admi-
nistrativa de Caraguá.
Os atletas da Melhor Idade 
vão competir nas provas  
de atletismo, coreografia, 
dança de salão, bocha, bu-
raco, dominó, damas, ma-
lha, natação, tênis, tênis 
de mesa adaptado, truco, 
vôlei adaptado e xadrez. 
Outras informações po-
dem ser encontradas 
no site www.jori.ca-
raguata tuba.sp .gov.br

cos são obrigados a 
atender o público por, 
no mínimo, cin-
co horas diárias.
Os avisos sobre a mu-
dança nos horários 
de funcionamento 
devem ser fixados nas 
agências com dois 
dias de antecedência.

Sebrae-SP promove programa
Negócio a Negócio no

Vale do Paraíba e Litoral Norte
Atendimentos gratuitos 
começaram em meados de 
fevereiro e 128 empresas 
já foram visitadas; meta é 
orientar 865 empresários 
de sete cidades até outubro
 O Sebrae-SP vai aten-
der 865 empresários de 
sete cidades da Região 
Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Nor-
te por meio do programa 
NAN (Negócio a Negó-
cio) até outubro deste ano. 
 O Negócio a Negócio pre-
vê três fases de atendimen-
to gratuito: diagnóstico 
empresarial (primeira vi-
sita), consultoria e implan-
tação de um plano de ação 

- propondo soluções para 
a melhoria da empresa 
(segunda visita) - e acom-
panhamento das ações su-
geridas (terceira visita).
 Desde 15 de fevereiro, 
128 empresários de São 
José dos Campos passa-
ram pela primeira fase 
de atendimento e 60 de-
les já tiveram a segunda 
visita, para implantação 
do plano de ação. Até ju-
nho, todos os diagnós-
ticos serão concluídos.
 As segundas visitas serão 
feitas por oito consulto-
res e analistas do Sebra-
e-SP, que atenderão 372 
empresários de São José, 

200 de Taubaté, 60 de Ja-
careí e 105 nas quatro ci-
dades do Litoral Norte.
 O Negócio a Negócio é 
voltado para Microem-
preendedores Individuais 
e micro empresas em es-
tágio inicial ou que este-
jam com dificuldades para 
crescer. O atendimento 
completo leva cerca de 
três meses e será finaliza-
do em outubro na região.
 Em 2013, 538 empre-
sas foram atendidas no 
NAN nas 18 cidades 
da área de atuação do
 Escritório Regio-
nal do Sebrae-SP em 
São José dos Campos.

Obras de modernização de
ponte em Caçapava mudam

trânsito na Via Dutra

Sesc Taubaté comemora
Dia Mundial da Saúde com

atividades especiais

Taubaté leva o ouro na
1ª Etapa da Copa do Brasil 

de Paraciclismo

A CCR NovaDutra prosse-
gue com as obras de mo-
dernização e alargamento 
da ponte sobre o córrego 
Caetano localizado no 
km 123,1 da Via Dutra, 
em Caçapava, na pista 
sentido Rio de Janeiro. 
Para realização de mais 
uma fase das obras, na noi-
te de terça-feira (08/04), 
será implantada bifurca-
ção no local, com o tráfe-
go da rodovia fluindo por 
duas faixas de rolamento, 

Em comemoração ao Dia 
Mundial da Saúde, o Sesc 
Taubaté realiza atividades 
que abordam a alimentação 
nos dias 10 e 13 de abril. 
 Na quinta, dia 10, have-
rá Orientação nutricional 
sobre lanches rápidos e 
nutritivos na prática de ati-
vidades físicas, às 17h e às 
20h. Em seguida, o públi-
co participa de uma avalia-
ção física, com orientação 
sobre composição corpo-
ral, flexibilidade e aferição 
da pressão arterial. Du-
rante a atividade, também 

Os taubateanos da equipe 
Esporte para Todos ven-
ceram a 1ª Etapa da Copa 
Brasil de Paraciclismo que 
acontecem no último final 
de semana em Peruíbe.
Na categoria H4, Elias 
Michel foi campeão na 
estrada e levou o ouro 
na corrida contra o
 relógio, e pela classe C5, 
Andrea Santos também 

a faixa da esquerda e acos-
tamento. Os serviços serão 
realizados na faixa da di-
reita. A previsão da Con-
cessionária é que a ope-
ração tenha início às 22h.
 A CCR NovaDutra im-
plantará sinalização espe-
cial para orientar os mo-
toristas que trafegam no 
local. Em caso de chuva no 
trecho, a operação poderá 
ser interrompida ou adiada.
 As obras na ponte con-
sistem no reforço da es-

serão servidos lanches ela-
borados para repor os nu-
trientes perdidos durante a 
prática de atividade física.
No domingo, dia 13, às 
10h30, tem o Workshop: 
Receitas com especiarias, 
com sugestões para o uso 
das especiarias cultiva-
das em hortas domésti-
cas, tornando as prepa-
rações mais saborosas e 
s a u d á v e i s .
 As atividades fazem par-
te da programação do Dia 
Mundial da Saúde - Viver 
com saúde é uma grande 

garantiu o primeiro lu-
gar.  Júlio Leite e Mau-
rício Melo terminaram 
na terceira colocação.
Ainda pela equipe Esporte 
para Todos, Nelson Louri-
ta e Tiago Santos ficaram 
entre os dez melhores na 
1ª Etapa do Campeonato 
Brasileiro de Paratriathlon, 
que aconteceu nes-
se domingo, dia 6, 

trutura e implantação de 
acostamento. As obras 
têm previsão de término 
em junho de 2014 e con-
tam com investimentos na 
ordem de R$ 3,3 milhões.
 As obras de moderniza-
ção ponte sobre o córrego 
Caetano fazem parte do 
Programa de Reforma e 
Alargamento de Pontes e 
Viadutos, que está sendo 
realizado pela CCR No-
vaDutra desde 1996 em 
vários pontos da rodovia.

vitoria: Move Brasil, que 
é comemorado no dia 7 
de abril pela  Organiza-
ção Mundial da Saúde 
(OMS), e tem o objetivo 
de manter o bom estado 
de saúde das pessoas em 
todo o mundo e também 
para alertar sobre os prin-
cipais problemas que po-
dem atingir a população. 
 O Sesc Taubaté fica na 
Avenida Milton de Al-
varenga Peixoto, 1264, 
Esplanada Santa Tere-
zinha. Mais informa-
ções (12) 3634-4000.

em Caraguatatuba. 
Tiago Santos nadou 750 
metros, pedalou 20 qui-
lômetros e correu 5 mil 
metros, ficando na sex-
ta posição da categoria 
Tri4. Em maio, o pa-
ratleta vai participar do 
Mundial de Paratriathlon 
no Japão e Pan-Ame-
ricano de Paratriathlon 
nos Estados Unidos.
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Vendas de motocicletas 
crescem 3,7% no
primeiro trimestre

Taubaté inicia 
agenda de reuniões do 
Projeto Bairro a Bairro

Fundo Social entrega 
certificados a alunos do 
curso de Assistente de 

Cabeleireiro

As vendas de motocicle-
tas no país totalizaram 
365,3 mil unidades no 
primeiro trimestre, 3,7% 
superior ao registrado em 
igual período em 2013. 
Os dados, divulgados 
ontem, dia 9, são da As-

A primeira região a rece-
ber a ação será o Parque 
Ipanema e adjacências. A 
reunião acontece dia 11 
de abril, na próxima sex-
ta feira, a partir das 13h 
na Paroquia São Sebas-
tião, localizada à Avenida 
Nelson Meirelles, 370.
Visando acompanhar as 
necessidades da popula-
ção que mora nas regiões 
atendidas, os portões serão 
abertos às 13h para o ca-
dastramento e organização 
do atendimento. Para par-
ticipar é preciso compa-
recer ao local do evento 
até às 22h, quando os por-

Na última quinta feira (03), 
o Fundo Social de Solida-
riedade de Tremembé, com 
a participação da Coor-
denadora da Secretaria de 
Ação Social Elaine Cam-
pos, realizou a cerimônia 
de entrega de Certificados 
de Conclusão aos alunos 
da 1ª turma do curso de 
Assistente de Cabeleireiro
 da Escola da Be-
leza, na sede da 
Secretaria de Ação Social 
no bairro Jardim Bom Jesus.
Na oportunidade, a Coor-
denadora da Secretaria de 

sociação Brasileira dos 
Fabricantes de Moto-
cicletas, Ciclomotores, 
Motonetas, Bicicletas e 
Similares (Abraciclo). 
Já a produção, no mes-
mo período, passou de 
383.199 (2013) unida-

tões serão fechados para
finalizar o serviço.
O projeto Bairro a Bairro 
faz parte do Orçamento 
Cidadão, inserido no Pla-
no de Governo da admi-
nistração municipal, per-
mitindo que os moradores 
apresentem as ne-
cessidades de seus 
bairros para
 que sejam realizadas de 
forma direcionada, com 
a destinação de parte 
do orçamento do muni-
cípio para essas ações.
Todas as Secre-
tarias Municipais 
estarão presen-

Ação Social Elaine Cam-
pos destacou que os cur-
sos visam a sociabilização 
e capacitação das alunas. 
“Que os cursos sejam uma 
oportunidade de aumen-
tar a renda de vocês. A 
área da beleza é uma das 
que mais cresce, logo com 
esta capacitação além de 
adquirir conhecimento, 
todos contribuirão com a 
renda familiar”, ressaltou.
Ao todo, 10 
alunos receberam os cer-
tificados de conclusão. 
De acordo com a coor-

des para 408.665 (2014), 
um aumento de 6,6%. 
Nas exportações hou-
ve também elevação nos 
primeiro três meses, de 
22.380, em 2013, para 
26.619 motocicletas, em 
2014, uma alta de 18,9%.

tes, objetivando um
atendimento persona-
lizado e possibilitando 
uma maior agilidade na
solução das solicita-
ções. É importante que 
cada morador apresente
solicitações globais, vi-
sando a melhoria em 
geral do local onde
r e s i d e .
A próxima reunião está 
prevista para acon-
tecer dia 25 de abril,
sexta-feira, no Sa-
lão da Igreja São Judas 
Tadeu, à Praça Celso
Querido Guisard, 
80, na Baronesa.

denadora, outros cursos 
como Design de Sobran-
celhas e Maquiagem es-
tão sendo pleiteadas pelo 
Fundo Social de Solida-
riedade de Tremembé e 
em breve estarão a dis-
posição dos munícipes.
Os cursos de 
Panificação e Moda (cor-
te e costura) já estão com 
inscrições abertas e po-
dem ser realizadas no 
endereço Rua José Mon-
teiro Patto, 325 - Jardim
 Bom Jesus ou nos telefones 
3674-3910 ou 3674-3660.

Alterações nos
itinerários e pontos de 

ônibus em Taubaté

Com o início das melho-
rias viárias no próximo 
domingo, dia 13 de abril, 
alguns itinerários e pon-
tos de ônibus passarão por 
alterações. Para dar mais 
qualidade ao acesso às 
unidades de saúde, a Pre-
feitura de Taubaté priori-
zou aproximar os locais de 
embarque e desembarque 
do Hospital Regional e 
Pronto Socorro Municipal.
Pontos de ônibus
Alguns pontos de ôni-
bus terão seus locais 
alterados e outros no-
vos serão instalados.
Os usuários que utiliza-
vam o ponto na Rua Dr. 
Emílio Winther, em frente 
ao edifício Angra dos Reis, 
agora irão deslocar-se à 
Rua Ubatuba, em frente ao 
edifício M.O.B. Taubaté.
Na Av. Tiradentes, dois 
pontos serão relocados. 
O ponto de ônibus opos-
to ao Campus da Unitau 
será desativado, e os usu-
ários deverão deslocar-se 
até o novo ponto próximo 
ao Hospital Regional. O 
abrigo próximo ao por-
tão do Campus da Unitau 
será recuado cerca de 100 
metros, ficando no muro 
da própria universidade. 
O ponto de ônibus da Rua 
Dr. Emílio Winther, ao lado 
da Praça Cel. Marcelino 
Monteiro (Praça do Bom 
Conselho) será relocado 
para a mesma via, em fren-

te ao velório São Benedito.
Serão instalados dois no-
vos pontos, sendo um de-
les na Rua Armando Sa-
les de Oliveira, próximo 
a loja de veículos Classe 
A, e na Rua Silva Jardim, 
em frente a sede da CUT.
I t i n e r á r i o s
No sentido centro/bairro, 
as linhas que terão seus 
itinerários alterados serão:
- Barreiro, Cecap (Sho-
pping), Cidade de Deus, 
Independência, Mara-
caibo, Pinheirinho e São 
Gonçalo: Praça Santa 
Terezinha, Rua Arman-
do Sales de Oliveira, Rua 
Silva Jardim, Rua Nancy 
Guisard Kehier, Av. Ti-
radentes, Rua Ubatuba, 
Rua Marechal Arthur da 
Costa e Silva e segue o 
itinerário normal. O usu-
ário poderá embarcar nos 
pontos da Rua Armando 
Sales de Oliveira, Rua Sil-
va Jardim, Av. Tiradentes, 
em frente ao Campus da 
Unitau, e da Rua Ubatuba.
- Cecap (Residencial), 
Parque Aeroporto, Parque 
Ipanema, Parque Saba-
rá, Quiririm, Santa Tere-
za e Vila Aparecida: Rua 
XV de Novembro, Santa 
Terezinha, Rua Arman-
do Sales de Oliveira, Rua 
Silva Jardim, Rua Nancy 
Guisard Kehier, Av. Tira-
dentes e segue o itinerá-
rio normal, sentido CTI. 
O usuário poderá embar-

car nos pontos da Rua 
Armando Sales de Oli-
veira, Rua Silva Jardim 
e Av. Tiradentes, próxi-
mo ao Hospital Regional.
- Caçapava: Av. Tiraden-
tes, Rua Ubatuba, Rua 
Marechal Arthur da Cos-
ta e Silva e segue o iti-
nerário normal. O usuá-
rio poderá embarcar nos 
pontos da Av. Tiradentes, 
em frente ao Campus da 
Unitau, e da Rua Ubatuba.
No sentido bairro/cen-
tro, as linhas e os itine-
rários alterados serão:
- Barreiro, Caçapava, 
Cecap, Independência, 
Maracaibo. Pinheirinho 
e São Gonçalo: Av. Inde-
pendência, Rua Dr. Emí-
lio Winther, à direta pela 
Praça Santa Terezinha e 
segue o itinerário nor-
mal pela Rua Dr. Pedro 
Costa. O usuário pode-
rá desembarcar no ponto 
da Rua Dr. Emílio Win-
ther, próximo à funerária.
- Chácara Silvestre, Gu-
rilândia e Jardim Amé-
rica: Av. Tiradentes, à 
esquerda pela Rua Dr. 
Emílio Winther, à direta 
na Praça Santa Terezinha 
e segue o itinerário nor-
mal pela Rua Dr. Pedro 
Costa. O usuário poderá 
desembarcar nos pontos 
da Av. Tiradentes, próxi-
mo ao Campus da Unitau, 
e da Rua Dr. Emílio Win-
ther, próximo à funerária.


