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A GAzetA dos Municípios

Começa construção de 
cinco novas salas de 
aula na Escola Amália 
Garcia Ribeiro Patto

Bairro Retiro Feliz de
Tremembé recebe melhorias

A Prefeitura de Tremem-
bé deu início à constru-
ção de cinco novas salas 
de aula na Escola Amá-
lia Garcia Ribeiro Pat-
to no Jardim Santana. O 
investimento será de R$ 

A Prefeitura de Tremem-
bé está realizando várias 
melhorias no bairro Retiro 
Feliz, entre elas estão: a 
instalação de 239,62 m de 
galerias de águas pluviais e 
1.874 m de guias e sarjetas 
na Avenida Nicolau Couto 
Ruiz. Outra melhoria sig-
nificativa e muito elogiada 
pelos moradores locais é 
a construção de uma nova 
rua na entrada do bairro. O 
novo acesso diminuirá em 
cerca de 50m o trajeto dos 
moradores e visitantes.
A região irá receber tam-
bém cerca de 5,2 mil m² 
de asfalto. Aproximada-
mente 80 famílias serão 
contempladas com as 

328.245,21 e deverá rece-
ber cerca de 250 alunos.
Serão três salas de 66 m² 
e dois banheiros 5,2 m² 
para os alunos do Funda-
mental I e II do Programa 
Mais Educação e duas sa-

obras de pavimentação as-
fáltica no setor. O objetivo 
da atual administração é 
garantir mais qualidade de 
vida aos tremembeenses.
O morador Pedro Cunha 
Almeida disse que a es-
pera pelo benefício durou 
80 anos. “Para nós é o iní-
cio de um sonho que está 
sendo realizado. Nosso 
sofrimento é muito gran-
de devido a poeira porque 
compromete nossa saúde. 
A Prefeitura realmente 
está comprometida com a 
população. Eu só tenho a 
agradecer ao Vaqueli pelos 
trabalhos feitos na nossa 
região que tem devolvido 
a auto-estima das pessoas 

las de 48 m² para os estu-
dantes da rede estadual.
A medida atende uma rei-
vindicação antiga dos alu-
nos, que sofriam com a 
falta de salas para o desen-
volvimento educacional.

dessa cidade”, observou.
De acordo com o prefeito 
Marcelo Vaqueli, a pavi-
mentação da cidade é um 
compromisso da Prefeitu-
ra com a população. “Te-
mos o compromisso de 
levar o asfalto para toda a 
cidade e também aos bair-
ros mais periféricos. Isso 
significa mais qualidade 
de vida, uma cidade que 
caminha para um índice 
de desenvolvimento urba-
no cada vez maior, onde 
nós podemos atrair mais 
investimentos. A Prefei-
tura cumpre o seu dever 
de levar investimentos à 
população, devolvendo 
seus impostos”, finalizou.

Alterações no Plano 
Diretor de Pinda são 

aprovadas em
audiência pública

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou na ma-
nhã de sexta-feira audiên-
cia pública para proceder 
mudanças no Plano Dire-
tor do município, visando 
adequar áreas, tanto para 
atração de novas empre-
sas quanto para direcionar 
o crescimento urbano. O 
encontro foi realizado no 
auditório da Prefeitura e 
contou com vários empre-
sários interessados em in-
vestir no município, alem 
de líderes de comunidades 
e cidadãos preocupados 
com o ambientalismo. As 
alterações foram propos-
tas em um só bloco e apro-
vadas, com o registro de 
três abstenções de voto, e 
três votos contra a apro-
vação. Segundo o secre-
tário de Planejamento do 
Município, Jorge Samahá, 
a cidade não tem onde co-
locar indústrias e as pou-
cas áreas existentes estão 
nas mãos de proprietários 
que pedem preços fora da 
realidade e espantam in-
vestimentos. Algumas re-
giões do município, dentre 
elas zona essencialmente 
rural, passam atualmente 

pelo problema da ocupa-
ção irregular, com várias 
residências clandestinas, 
criando impactos ambien-
tais principalmente na 
qualidade de nascentes e 
ribeirões. “Estou espre-
mida entre lotes clandes-
tinos!”, disse Rosângela 
do bairro Colmeia. Tam-
bém o engenheiro agrô-
nomo Antonio mostrou-se 
preocupado com a qua-
lidade da água do Ribei-
rão Grande e propõe uma 
discussão mais ampla. 
Segundo ele, a audiência 
pública não foi mais que 
uma “apresentação mui-
to breve”. Alzemir Salum 
Benjamin não concorda 
com instalação de indús-
trias nas proximidades de 
bairros populosos como o 
Araretama e Cidade Jar-
dim. “Essa questão de 
gerar emprego, isso tem 
impacto na mobilidade da 
população!”, disse. Outra 
munícipe que votou contra 
a aprovação havia sugeri-
do um segundo encontro 
para que houvesse mais 
conhecimento das altera-
ções. “Acho que decidir 
tudo assim, de uma for-

ma superficial, é errado. 
Já que todos os que estão 
aqui são a maior parte a 
favor porque estão inte-
ressados, a população às 
vezes não vem porque não 
se sente capaz de estar 
aqui. Deveria existir uma 
segunda proposta para que 
nós pudéssemos fazer um 
chamamento, defender a 
parte ambiental, que á que 
ficou mais em dúvida. To-
das as propostas apresenta-
das são muito apreciativas 
para quem é investidor.”, 
disse Dani da Terra, pro-
fessora de yoga e defeso-
ra do meio ambiente. O 
secretário de Planejamen-
to considerou altamente 
positiva a participação 
popular. “Eu gostei muito 
do espaço estar lotado e 
a pior coisa pra mim hoje 
seria chegar e ter dois ga-
tos pingados aqui dentro. 
É que as pessoas estão in-
teressadas, amam Pinda-
monhangaba, questionam, 
conversam, mas os votos 
contra não são de inimigos. 
A porta da secreta-
ria está sempre aber-
ta, como sempre esteve, 
para conversa!”, disse. 

Rota de fiscalização dos
radares móveis em Taubaté 

de 10 a 16/11/2014
Para dar mais transparên-
cia e buscar a redução do 
número de acidentes de 
trânsito, a Prefeitura infor-
ma a relação de ruas fiscali-
zadas pelos radares móveis 
/ portáteis nesta semana.
11/11 - Rua São Pedro, 
bairro Alto de São Pedro;
12/11 - Rua Prof. Elba 

Maria Ramos Pereira, 
bairro Hípica Pinheiro;
13/11 - Av. Dr. Benedi-
to Elias de Souza, bair-
ro Jardim Ana Rosa 
(sentido centro/bairro).
14/11 - Av. Marechal Ar-
thur da Costa e Silva, bairro 
Jabuticabeiras; 15/11 - Av. 
Ernesto de Oliveira Filho, 

bairro Bosque Flamboyant;
16/11 - Av. Fraternidade, 
bairro Parque Urupês; Ob-
servações: Os locais de 
fiscalização estão sujeitos 
a alterações sem aviso pré-
vio. Cada via está sinaliza-
da com a velocidade máxi-
ma permitida, através das 
placas de regulamentação.
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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

Em maio de 1896, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, o farmacêutico Johan 
S. Panterton, de 50 anos, estava preocupado em acabar com as ânsias de vômitos de 
alguns clientes. Então preparou e entregou uma receita de um preparado à Jacob’s 
Pharmacy, onde esse preparado foi misturado com água oxigenada e foi assim que 
se chegou à fórmula da Coca-Cola. A princípio, o concentrado era embalado em pe-
quenos barris de madeira de cor vermelha, por isso, o vermelho foi adotado como a 
cor oficial da bebida. Até 1915, uma pequena quantidade de cocaína estava entre os 
ingredientes do refrigerante e em 1983, foi lançada a Diet Coke. Dois anos depois, a 
empresa mudou a fórmula do refrigerante (mais doce e menos gasoso). A mudança só 
durou três anos. A Coca-Cola chegou ao Brasil em 1943. Isso é que é: quarenta mil 
garrafas e latinhas de Coca-Cola são vendidas por segundo em todo o mundo.
***
O doce brigadeiro foi criado no Brasil, depois da Segunda Grande Guerra Mundial. 
Na época, era quase impossível arranjar leite fresco, ovos, amêndoas e açúcar para os 
doces. Aí alguém descobriu que a mistura de leite condensado e chocolate dava um 
doce gostoso. O nome foi uma homenagem ao brigadeiro Eduardo Gomes, político 
brasileiro que na época era candidato à Presidência da República do Brasil.
***
Para desenhar nas cavernas, o homem pré-histórico tinha uma paleta com apenas duas 
cores: preto e vermelho. Sempre se acreditou que eles obtinham as tintas misturando 
água com óxido de ferro para o vermelho e óxido de magnésio para o preto, mas um 
novo estudo mostrou que os artistas das cavernas eram mais requintados. Depois de 
examinarem com microscópio eletrônico fragmentos de 1/10 milímetros dos desenhos 
feitos há cerca de doze mil anos, cientistas francesas concluíram que aqueles autênti-
cos pintores primitivos preparavam as tintas com misturas complexas ainda não identi-
ficadas. A surpresa maior, porém, foi descobrir traços de carvão sob a camada de tinta, 
sinal de que os artistas de então já faziam esboços de suas obras.

Humor

Dois baianos estavam encostados numa árvore á beira da estrada, quando passa um 
carro a grande velocidade e deixa voar uma nota de cem reais, mas o dinheiro vai cair 
do outro lado da estrada. Passado algum tempo, um fala para o outro:
- Rapaz, se o vento mudar de direção, a gente ganha o dia.
***
Japoneses famosos

Massaro Miamoto... acidentado
Okimataro Atiro... assassino
Kikuka Bakana... inteligente
Sumiru Kututu... ladrão
Shutakoko Nakara... louco
Tiragato Dakasaka... mágico
Hidoe Eukuru... médico
Tamisho Paxuxu... pobre
Takanota Nakasaka... rico
Tebato Nakara... valente
Kuragato Nakasaka... veterinário
***
Um homem quer contar à sua mulher que vai jantar em casa e liga pra ela, a empregada 
doméstica atende o telefone:
- Posso falar com a minha mulher?
- Não, ela está lá em cima com o namorado dela.
- Está bem, então, vá até o armário do corredor e pegue a minha espingarda, depois, 
você pode subir as escadas e meter balas nos dois. Diz o homem, em tom de brinca-
deira.
Dois minutos depois, a empregada volta:
- Pronto. O que eu faço com os corpos?
- Ah! Jogue eles na piscina.
- Senhor, não tem nenhuma piscina aqui.
- Aí é do 6555.9898? 

Mensagens

O pensamento positivo puxa para o bem o que é bom. Quando você pensa que o ne-
gócio, o compromisso, o emprego ou outras coisas vão dar certo, eles passam a ser 
atraídos pelo seu pensamento positivo e acontece de forma que lhe é favorável. Mas se 
você pensa que não vai dar certo, que não vai acabar bem, estes pensamentos servem 
de atrapalhação aos benefícios que poderiam vir, porque o negativo puxa para o lado 
prejudicial. Examine o que quer e seja otimista. Espere só o que é bom, a fim de que 
o bom possa vir.
***
Entre os livros mais importantes publicados até os dias de hoje, considerado sagrados, 
o Talmude ocupa um lugar proeminente. Para os judeus é como outra Bíblia. Grande 
parte dele consiste em tradições e leis que, segundo consta, passaram de boca em boca 
desde os tempos de Moisés. Possuem escritas dos rabinos ou dos mais autorizados 
mestres judeus e compõe-se de histórias, geografia, leis, poesias e teologia sem por em 
toda a literatura. Há nele coisas insípidas e triviais, mas também coisas muito verda-
deiras e sábias e também bons contos.
***
Quando na vida uma porta se fecha para nós, há sempre outra que se abre. Em geral, 
porém, olhamos com tanto pesar e ressentimentos para a porta fechada que não perce-
bemos a outra que se abriu
***
Trabalhar duro é muito importante, mas lembre-se de sentir durante o dia, o aroma das 
flores. Sonhe, cantarole e mantenha sempre o senso de humor e use gravata borboleta, 
assim fica mais fácil abaixar-se para sentir o perfume das flores.
***

Pensamentos

Mais importantes que as palavras são os atos.
A memória é o cofre da história.
Tolo é quem confia no futuro.
Em matéria de amor, o silêncio vale mais que a fala.
Recordar um amor é viver outra vez.
A linguagem do amor está nos olhos.

CATI realiza reuniões 
com técnicos no Vale do 

Paraíba
Objetivo dos encontros foi 
debater melhorias e próxi-
mas ações junto aos api-
cultores da região. A CATI 
(Coordenadoria de Assis-
tência Técnica Integral) 
promoveu, com apoio do 
Sebrae-SP e parceiros, en-
contros com técnicos da 
região para acompanha-
mento dos trabalhos que 
vêm sendo realizados com 
os apicultores do Vale do 
Paraíba. A primeira ativi-
dade foi uma reunião de 
alinhamento técnico com 
integrantes do CEA (Cen-
tro de Estudos Apícolas) 
da Unitau (Universidade 
de Taubaté). Na semana 
passada, houve mais um 
encontro em Taubaté, no 
qual os participantes pu-
deram conhecer o plano de 
gestão compartilhada do 
Arranjo Produtivo Local 
em Apicultura Sustentável 
e da COAPVALE (Coo-
perativa Agropecuária do 
Vale do Paraíba), e os obje-
tivos traçados pelo grupo. 
Os técnicos também visi-
taram o entreposto de mel 
da Apistinga (Associação 
de Apicultores de São Luiz 
do Paraitinga) e receberam 
informações sobre exigên-
cias sanitárias para cons-

trução de estabelecimen-
tos agroindustriais perante 
as normas do SISP (Servi-
ço de Inspeção Sanitária 
do Estado de São Paulo). 
Segundo o diretor regio-
nal da CATI de Pindamo-
nhangaba, Paulo Queiróz, 
os encontros fazem parte 
do planejamento estraté-
gico da coordenadoria, 
que vem buscando apoiar 
a cadeia produtora de mel 
na região. “O objetivo é 
motivar o desenvolvimen-
to de projetos nas casas de 
apicultura. É o momento 
adequado para mostrar o 
quanto estamos avançan-
do na análise a atuação 
da cadeia produtiva, abor-
dando ela como um todo 
e não segmentada. Vamos 
investir na gestão de as-
sociações e incentivar o 
recadastramento do Lupa 
(Levantamento Censitário 
de Unidades de Produção 
Agropecuária), pois mui-
tos produtores não são 
proprietários de terra e não 
estão cadastrados”, afir-
mou. Para Jardel José Bu-
sarello, consultor em agro-
negócios do Sebrae-SP, a 
oportunidade foi ímpar de 
alinhamento com os cole-
gas técnicos. “Foi possível 

a troca de experiências e 
acertos realizados na ca-
deia da apicultura, em es-
pecial a gestão comparti-
lhada do APL e a Central 
de Negócios. Nesses de-
bates todos saem fortale-
cidos, em especial nosso 
cliente empresário rural”. 
Central de Negócios - O 
Sebrae-SP apoia os apicul-
tores da região por meio 
da Central de Negócios de 
Apicultura. O Sebrae-SP 
coordena a Central de Ne-
gócios desde 2012. Atual-
mente, 38 produtores de 11 
cidades do Vale do Paraíba 
e Serra da Mantiqueira. A 
Central reúne apicultores 
de São José dos Campos, 
Taubaté, Jacareí, Caçapa-
va, São Luiz do Paraitinga, 
Redenção da Serra, Mon-
teiro Lobato, Lagoinha, 
Campos do Jordão, Santo 
Antonio do Pinhal e São 
Bento do Sapucaí. O ob-
jetivo é aumentar a com-
petitividade e lucrativida-
des das micro e pequenas 
empresas, incrementando 
oportunidades e acessan-
do novos mercados. A 
Central de Negócios de 
Apicultura conta com 
parcerias do CEA, COAP 
VALE, Fibria e CATI.
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Projeto Nosso Bairro se 
despede do Cidade Jardim

O Projeto Nosso Bair-
ro encerrou sua progra-
mação no Cidade Jar-
dim, neste domingo. 
Várias atividades de la-
zer, show e ações sociais 
esperam a população do 
bairro e entorno, na ten-
da do projeto, ao lado do 
campo de futebol. Além 
das atividades gratui-
tas para a comunidade, o 
“Nosso Bairro” terá, ain-

da, apresentação dos alu-
nos das oficinas culturais 
e exposição de artesanato 
produzido durante o mês 
em que o projeto esteve 
no local. Haverá, ainda, 
entrega de certificados 
para os alunos das mais 
de 20 oficinas realizadas. 
O encerramento oficial 
será às 11 horas. No últi-
mo sábado, o projeto re-
cebeu o “Pinda em Cena”, 

com apresentações artís-
ticas gratuitas para a po-
pulação, realizadas pelos 
artistas da cidade. Após o 
Cidade Jardim, o Proje-
to Nosso Bairro segue 
para o Feital, onde fica-
rá até o final deste ano.  
As inscrições para as ofi-
cinas culturais no Feital 
terão início no dia 19 de 
novembro e a abertu-
ra oficial será no dia 23.

Projeto da EDP beneficia 
cerca de 5 mil alunos de

Jacareí
Laboratório itinerante do 
projeto Boa Energia nas 
Escolas ficará alocado du-
rante 11 dias na cidade. 
A partir de hoje, escolas 
municipais de Jacareí vão 
visitar a unidade móvel do 
projeto Boa Energia nas 
Escolas. Desenvolvido 
pela EDP, o laboratório so-
bre rodas beneficiará cerca 
de 5 mil alunos com ativi-
dades lúdicas sobre a utili-
zação segura e consciente 
da energia elétrica. Foca-
do no incentivo à susten-
tabilidade e à preservação 
do meio ambiente, o Boa 
Energia nas Escolas traba-
lha inicialmente a capaci-
tação de educadores - com 
cartilhas e materiais para 
o aprendizado em sala de 
aula – e também o conta-
to prático e presencial dos 
alunos com temas estuda-
dos em classe por meio de 
uma carreta itinerante. O 
objetivo do projeto é que 
as crianças sejam agen-
tes multiplicadores. Que 
o conteúdo apresentado 
sensibilize o jovem e ele 
absorva e transmita a mu-
dança para seus familiares. 
O intuito é criar um ciclo 
que ultrapasse os muros da 

escola e impacte positiva-
mente os envolvidos me-
diante a transformação de 
hábitos e comportamentos. 
Por dentro do caminhão - 
O caminhão da EDP dará 
às crianças a oportunidade 
de, por exemplo, entender 
melhor o consumo de ener-
gia dentro de casa. A partir 
de um painel interativo 
que mostra os principais 
equipamentos elétricos e 
seus respectivos níveis de 
consumo, é possível tra-
balhar a importância da 
utilização consciente da 
energia e reforçar atitudes 
simples para reduzir o con-
sumo e, consequentemen-
te, o valor da conta de luz. 
Além do painel interativo, 
outras atividades estão pre-
sentes na carreta: * Lousa 
interativa, jogos e ativida-
des – comandada por um 
computador e um projetor 
multimídia, a lousa possi-
bilita maior interatividade 
e atualização constante dos 
conteúdos e aplicativos;
*  Bicicleta geradora de 
energia – o movimen-
to do pedal da bicicleta 
transforma a energia me-
cânica em elétrica, ge-
rando até 100 watts. Os 

próprios alunos pedalam 
e geram energia suficiente 
para ligar uma lâmpada;
* Arco voltaico/chispa – 
produz descarga e fagulha 
instantânea, simulando a 
energia em movimento;
* Pilha humana – quando 
as mãos são encostadas 
sobre uma placa de metal, 
fecha-se por meio do cor-
po um circuito eletrolítico 
capaz de gerar corrente 
elétrica. Os alunos fazem 
o teste para ver quem 
produz mais energia;
*  Gerador de Van Der 
Graaf – o atrito é capaz de 
gerar eletricidade estática. 
Ao tocar no globo, faz ar-
repiar o cabelo. Portal in-
terativo - O projeto conta 
ainda com uma ferramenta 
educacional para o ensino 
sobre energia: um site to-
talmente interativo e lúdi-
co. O portal tem como ob-
jetivo ampliar a divulgação 
do tema e conscientizar 
crianças e jovens a respei-
to do consumo eficiente. 
Para mais informações 
sobre o programa, acesse:
h t t p : / /
www.boaenergianases-
co las . com.br /bande i -
rante /nossa turma.php

Consumidores poderão 
comparar preços dos
serviços de telefonia,

internet e TV por assinatura
A partir desta semana, 
operadoras de telefonia, 
internet e TV por assi-
natura são obrigadas a 
disponibilizar ao consu-
midor informações so-
bre as ofertas de serviços 
de forma padronizada e 
gratuita. A determinação 
está prevista no Regula-
mento Geral de Direitos 
do Consumidor de Servi-
ços de Telecomunicações 
(RGC) que entrou em vi-
gor no dia 8 de julho com 
as novas regras a serem 
seguidas pelas empresas 
de telefonia, internet e TV
 por assinatura. Sua imple-
mentação, no entanto, vem 
sendo prejudicada porque 
algumas empresas entra-
ram na Justiça pedindo 
para não cumprir as regras 
estabelecidas. De acordo 
com a Agência Nacio-
nal de Telecomunicações 
(Anatel), os consumidores 
não encontram atualmente 

informações claras para 
escolher entre as diver-
sas ofertas disponíveis, 
porque a cobrança dos 
serviços de telecomunica-
ções tem muitas variáveis. 
A nova regra vai possibi-
litar a criação de meca-
nismos de comparação 
de preços e ofertas entre 
as prestadoras. Também 
entra em vigor nesta se-
gunda-feira a norma que 
prevê a ampliação, de dois 
para três anos, do prazo 
mínimo para a guarda e 
o fornecimento de todas 
as reclamações, pedidos 
e solicitações feitos pelos 
clientes às prestadoras de 
serviços de telecomunica-
ções. Além disso, o histó-
rico das demandas referen-
tes aos últimos seis meses 
deverá estar disponível 
para consulta no site da 
prestadora.  Cancelamento 
de conta - Dentre as novas 
regras do Regulamento 

Geral de Direitos do Con-
sumidor de Serviços de 
Telecomunicações (RGC), 
e que devem ser seguidas 
pelas empresas de tele-
fonia, internet e TV por 
assinatura, uma delas é 
o direito de cancelamen-
to automático dos servi-
ços. Consumidores que 
se sentirem lesados têm 
esses benefícios previstos, 
que é o o encerramen-
to, sem necessidade de 
falar com atendentes. 
O bloqueio das contas será 
automático, com prazo má-
ximo de dois dias para con-
clusão, podendo ser feito 
por meio de ligação telefô-
nica, pela internet ou pelos 
terminais. Com o RGC, a 
Agência Nacional de 
T e l e c o m u n i c a ç õ e s 
(Anatel) busca di-
minuir o número de 
reclamações feitas por 
consumidores à sua cen-
tral de atendimento.

Audiência decide sobre 
projeto de ampliação do 
Porto de São Sebastião

Neste próximo dia 12 de 
novembro, às 09hs, será 
promovida em São Sebas-
tião a segunda Audiência 
de Conciliação para deci-
dir sobre o pedido de sus-
pensão da licença prévia 
do projeto de ampliação 
do porto. O encontro vai 
acontecer no Observatório 
Ambiental. A audiência 
foi agendada pela Justiça 

Federal após visita técni-
ca realizada ao Mangue 
do Araçá. Na oportuni-
dade estiveram presentes 
representantes dos Minis-
térios Públicos Federal 
e Estadual, por meio do 
Grupo de Atuação Espe-
cial do Meio Ambiente 
(GAEMA) Litoral Norte 
e também do Instituto do 
Meio Ambiente e Recur-

sos Naturais Renováveis 
(IBAMA), Companhia 
Dodas de São Sebastião, 
Delegacia da Capitania 
dos Portos, Secretaria Mu-
nicipal do Meio Ambiente, 
além de professores e in-
tegrantes do Projeto Biota 
Araçá, da Universidade de 
São Paulo (USP). Trata-
se da segunda audiência 
movida pelo Ministério 
Público que pede a sus-
pensão da Linceça prévia 
concedida pelo IBAMA 
ao projeto de ampliação 
do Porto de São Sebastião. 
O Observatório Ambien-
tal, local do encontro, tem 
sua sede na Rua da Praia.

Rotarianos de Pinda doam 
equipamento de captação 

solar para Lar Irmã
Terezinha

No último final de sema-
na, o Lar de Velhos Irmã 
Terezinha reuniu seus di-
retores para receber os 
membros do Rotary Clube 
Pindamonhangaba Prin-
cesa do Norte, encontro 
que também contou com 
a presença do governa-
dor do Distrito 4600, 
João Batista Pires Filho. 
Na oportunidade, os rota-
rianos de Pindamonhan-
gaba fizeram a entrega de 
equipamentos para cap-
tação de energia solar be-
neficiará a entidade com 
significativa redução nos 
gastos de energia elétrica.
De acordo com Luiz Hen-
rique Torino, presidente 
do Rotary Clube Prin-
cesa do Norte na gestão 
2014/2015, as comunida-
des buscam soluções para 
a utilização de fontes de 
energia renováveis e os ro-
tarianos de Pinda querem, 

com essa ação, demons-
trar o comprometimento 
com a sustentabilidade. 
“Nós estamos instalando 
o aquecimento solar em 
todos os quartos mais a 
enfermaria. O lar tinha 
um custo muito alto de 
energia, e estamos fazendo 
esse projeto que começou 
na gestão passada com o 
sr. Valdir. Não digo que 
será custo zero, mas a re-
dução será de quase 70%. 
Onde tinha um cus-
to de R$ 2 mil/mês, isso 
deve cair para R$ 700 
ou R$ 800/mês.”, disse.
O equipamento foi adqui-
rido junto à empresa Hi-
droservice, empresa que 
tem filial em Pinda. “A 
gente tem aí um sistema 
solar de 1.800 litros pra 
distribuir pra todos eles, 
integrados aos chuveiros 
que já existiam. Esses sis-
tema tubo à vácuo, com 

sol, ele rendimento bem 
maior, mas mesmo cho-
vendo ele consegue aque-
cer numa temperatura 
boa, com chuveiros espe-
ciais que tem oito tempe-
raturas. Começa com 500 
e vai até 6.500 watts.”, dis-
se o responsável pela em-
presa, Claudio Graciano.
Para o governador Pi-
res do Distrito 4600, que 
abrange a área do Rotary 
Pindamonhangaba, é mais 
uma ação muito impor-
tante dos rotarianos lo-
cais porque traz para o 
lar uma fantástica econo-
mia de energia. “Isso leva 
também à compreensão 
do que o Rotary faz, que 
é pregar a paz, a boa ami-
zade ente as pessoas, e é o 
que nós fizemos aqui hoje. 
A luz do coração está sem-
pre gerando boas energias, 
mas hoje ela sai mais for-
talecida!”, concluiu Pires.



11 de Novembro de 2014 página 4A GAzetA dos Municípios

PAT divulga vagas de 
emprego em Ilhabela

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador de Ilhabela 
divulgou nesta quinta-fei-
ra (6/11) diversas vagas 
de emprego em diferentes 
segmentos. A decisão das 
contratações é responsabi-
lidade dos empregadores. 
O preenchimento das va-
gas depende dos requisi-
tos exigidos e os encami-
nhamentos são realizados 
de acordo com os perfis 
e níveis de escolaridade 
dos candidatos. As vagas 
podem ser preenchidas, 
canceladas ou alteradas 
diariamente. Os interessa-
dos devem comparecer à 

sede do PAT, na Rua Pre-
feito Mariano Procópio de 
Araújo Carvalho, nº 128, 
Perequê. Confira as vagas: 
Ajudante de cozinha, Aju-
dante de pintor, Arruma-
deira de hotel, Atendente 
de balcão, Auxiliar de bar-
man, Auxiliar de cozinha, 
Auxiliar de garçom, Auxi-
liar de limpeza, Auxiliar , 
e manutenção predial, Bal-
conista de açougue, Bar-
man, Camareira de hotel, 
Carpinteiro, Caseiro, Con-
sultor de vendas, Costurei-
ra em geral, Cozinheiro de 
restaurante, Cuidador de 
idosos, Cumim, Eletricista 

,Empacotador, a mão, Em-
pregado doméstico  arru-
mador, Encanador, Entre-
gador de bebidas , ajudante 
de caminhão) Estoquista,  
Faxineiro, Garçom, Go-
vernanta, Guia de turis-
mo, Jardineiro, Manicu-
re, Marinheiro, Maître de 
restaurante, Mecânico de 
manutenção de bicicletas, 
Monitor de entretenimen-
to, Motoboy, Motorista de 
ônibus urbano, Oficial de 
serviços gerais, Operador 
de caixa, Pedreiro, Pin-
tor de casas, Piscineiro, 
Recepcionista atendente, 
Recepcionista bilíngüe, 
Recepcionista de hotel, 
Recepcionista, em geral, 
Representante comercial 
autônomo, Técnico de te-
levisão, Telefonista-mo-
nitor, Tosador de animais 
domésticos, Vendedor 
- no comércio de merca-
dorias, Vendedor por ca-
tálogos, Vendedor pracis-
ta, Vidraceiro, Vigilante.

Petrobras anuncia
índices do reajuste de 
combustível vendido

às refinarias

Gasolina e diesel estão 
mais caros a partir desta 
sexta-feira (7). Na noite 
de ontem (6), a Petrobras 
divulgou os índices de rea-
juste de preço para a venda 
dos produtos para as refi-
narias. Gasolina e diesel 
sofreram aumentos de 3º 
e 5%, respectivamente. 
A decisão de reajustar o 
preço dos combustíveis 
havia sido acertada na úl-

tima terça-feira (4), duran-
te reunião do Conselho de 
Administração da estatal, 
mas os valores não foram 
divulgados. Na data, a pre-
sidente da Petrobras Graça 
Foster desconversou sobre 
o reajuste. No dia seguin-
te, a assessoria da empresa 
anunciou que o Conselho 
de Administração da em-
presa havia orientado pela 
manutenção dos preços. 

Quanto aos valores que 
serão praticado nas bom-
bas, a alta não representa 
o impacto ao consumidor 
porque o valor do com-
bustível nas bombas vai 
depender de determina-
ção dos postos. A estatal 
esclareceu ainda que os 
preços sobre os quais in-
cide o reajuste anunciado 
não incluem os tributos: 
Cide, PIS/Cofins e ICMS.

Câmara de Pinda declara de 
Utilidade Pública o “Sport 

Clube Pindense”
Ordem do Dia. 40ª Ses-
são Ordinária do ano de 
2014, a realizar-se no 
Palácio Legislativo “Dr. 
Geraldo José Rodrigues 
Alckmin”, no próximo dia 
10 de novembro de 
2014, segunda-fei-
ra, às 18h. Matérias de 
Discussão e Votação
I. Projeto de Lei n° 
193/2013, do Poder Exe-
cutivo, que “Altera dis-
positivo da Lei n° 5.461, 
de 05 de outubro de 2012, 
que dispõe sobre a apre-
sentação do Documen-
to de Origem Florestal”.
II. Projeto de Lei n° 
47/2014, do Vereador Ro-
derley Miotto, que “Institui 
o dia Municipal da Pessoa 
com Síndrome de Down na 
cidade de Pindamonhan-
gaba e dá outras providên-

cias”. (Há Substitutivo)
III. Projeto de Lei n° 
128/2014, do Vereador 
Carlos Eduardo de Moura 
– Magrão, que “Denomina 
a Ponte do Mantiqueira, 
localizada entre os bairros 
Mantiqueira e Pasin – Dis-
trito de Moreira César, de 
TONHÃO DA SARA”.
IV. Projeto de Lei n° 
162/2014, do Verea-
dor Ricardo Piorino, 
que “Declara de Utili-
dade Pública o SPORT 
CLUB PINDENSE”.
V. Projeto de Lei n° 
164/2014, do Vereador Dr. 
Marcos Aurélio Villardi, 
que “Declara de Utilida-
de Pública a LIGA PIN-
DAMONHANGABENSE 
MUNICIPAL DE FUTE-
BOL SETE/SOCIETY”.
VI. Projeto de Resolução 

n° 07/2014, do Verea-
dor Roderley Miotto, que 
“Constitui uma Comissão 
de Assuntos Relevantes 
para acompanhar a sele-
ção das famílias inscritas 
para o sorteio de moradias 
populares no município 
de Pindamonhangaba”.
VII. Projeto de Resolução 
n° 09/2014, do Vereador 
Carlos Eduardo de Moura 
– Magrão, que “Altera o 
Art. 24 e seu parágrafo úni-
co do Regimento Interno”.
Pindamonhangaba, 05 
de novembro de 2014. 
Vereador Ricardo Piorino
P r e s i d e n t e
Pronunciamentos Pes-
soais: conforme inscri-
ção dos Senhores Vere-
adores no livro próprio.
Tribuna Livre: Sr. 
João Assis Luiz.

Caraguá convoca 720 
famílias de futuros

moradores do bairro 
Nova Caraguá

A Prefeitura de Caragua-
tatuba está convocando as 
famílias beneficiadas que 
ocuparão as 720 moradias 
já prontas no Residencial 
Nova Caraguá. O empre-
endimento é fruto da par-
ceria doa administração 
municipal de Caraguata-
tuba e os governos Federal 
e Estadual, por meio dos 
programas Casa Paulista e 
Minha Casa Minha Vida. 
Neste sábado, as 720 fa-
mílias vão se reunir com 
representantes da Caixa 
Econômica Federal e da 
Prefeitura de Caraguá, 
quando serão esclarecidas 
as dúvidas dos novos mo-

radores. O encontro será às 
9h, no Centro Integrado de 
Ações Sócio-Educativas 
(Ciase), do bairro Traves-
são. Em seguida, todos fa-
rão uma visita monitorada 
ao empreendimento com 
acompanhamento dos fun-
cionários das secretarias 
de Habitação e Desenvol-
vimento Social e Cidada-
nia. Cada unidade custou 
R$ 90 mil, sendo R$ R$ 
70 mil investidos pelo Go-
verno Federal e R$ 20 mil 
pelo Governo do Estado. 
Localizado no bairro Tra-
vessão, as moradias foram 
erguidas em lote de 123,75 
m², com casas geminadas 

de 47,52 m² de área cons-
truída. Cada imóvel tem 
dois quartos, sala, cozinha, 
banheiro e área de serviço. 
O sorteio das chaves das 
unidades vai acontecer 
na segunda-feira (10), às 
13h, no Ciase Travessão. 
As casas foram destinadas 
às famílias com renda de 
até R$1,6 mil (Faixa 1). O 
Programa Minha Casa Mi-
nha Vida também priori-
zou famílias residentes em 
áreas de risco ou insalubres 
ou que tenham sido desa-
brigadas, com mulheres 
responsáveis pela unida-
de familiar, e que tenham 
pessoas com deficiência.


