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Pesquisa Ibope indica
Aécio tem 46% e Dilma 44%

Observador do Cruzeiro E.C. 
busca novos talentos no 

Vale do Paraíba

Taubaté abre Inscrições 
abertas para Circuito 

de Corrida de Rua

Confira novas vagas no 
PAT de Pinda e Moreira 

César

Aécio Neves, o candidato 
do PSDB na corrida presi-
dencial, apareceu na frente 
da candidata do PT Dilma 
Roussef na primeira pes-
quisa realizada após as 
eleições de primeiro turno. 
De acordo com o levanta-
mento do Instituto Ibope, 
o tucano tem 46% das in-
tenções de voto e Dilma, 
44% da candidata à reelei-
ção. A margem de erro é 
de dois pontos percentuais 
para mais ou para menos, 

Em busca de jovens atle-
tas que possam se reve-
lar como novos talentos 
no futebol profissional, 
as equipes de ponta do 
futebol brasileiro têm vi-
sitado o Vale do Paraíba, 
que é berço de dois atuais 
atletas da Seleção Bra-
sileira. O volante Luiz 
Gustavo nasceu em Pin-
damonhangaba e o ata-
cante Ricardo Goulart é 
de São José dos Campos. 
Na próxima semana, o di-
retor Luiz Antonio Toledo, 
representante e “olheiro” 

Taubaté vai promover no 
domingo, dia 09 de novem-
bro, a prova Vitti Run, vá-
lida pela terceira etapa do 
“Circuito Taubateano de 
Corrida de Rua”. A larga-
da será às 08h30 diante do 
Cavex (Comando de Avia-
ção do Exército). A Secre-
taria de Esportes e Lazer 
comunica que ainda exis-
tem 100 vagas disponíveis 

O Posto de Atendimento ao 
Trabalhador de Pindamo-
nhangaba e Moreira César 
comunica nesta sexta-feira 
(10) nova relação de opor-
tunidades de emprego. São 
vagas que exigem princi-
palmente experiência e es-
colaridade e que poderão 
não mais estar disponível 
conforme o número de en-

o que se configura como 
empate técnico. Quan-
do são levados em conta 
apenas os votos válidos, 
a disputa fica ainda mais 
apertada. Nesse caso, Aé-
cio tem 51% das intenções 
de voto e Dilma, 49%. Os 
votos brancos, nulos ou 
indecisos totalizaram 6%, 
enquanto o índice de elei-
tores que ainda não defi-
niram seu candidato é de 
4%.   A pesquisa do Ibo-
pe encomendada foi pela 

das equipes de base do 
Cruzeiro Esporte Clube, 
de Belo Horizonte, estará 
em Pinda para a avaliação 
de garotos nascidos entre 
1996 e 2000. Eles estarão 
reunidos no campo de fu-
tebol do Fluminense (Villa 
Verde) sob a coordena-
ção dos ex-atletas da ci-
dade, Roberto Azevedo e 
Dirceu Pastorelli.  
Serão quatro dias de ava-
liação, sempre no horá-
rio entre 08h e 12h e das 
14h às 18h. Na terça-feira 
(14) para os nascidos entre 

para os atletas ranqueados 
nas outras etapas e públi-
co em geral. As inscrições 
devem ser feitas exclusi-
vamente nesta sexta-feira, 
10 de outubro, das 9h às 
17h, na sede da Secretaria 
de Esportes e Lazer, lo-
calizada na rua Edmundo 
Morewood, s/nº, bairro da 
Estiva (dentro do comple-
xo esportivo da CTI). Os 

caminhamentos. A contra-
tação ou não é decisão dos 
empregadores. Candidatos 
devem comparecer à agên-
cia para fazer o cadastro e 
concorrer a uma das vagas 
oferecidas. Os interessa-
dos deverão estar muni-
dos de documentos pes-
soais (PIS ativo, Carteira 
de Trabalho, RG e CPF) 
Av. Albuquerque Lins, 
Nº 138 – São Benedito 
– Pindamonhangaba-SP
Av. José Augusto Mesqui-
ta, Nº 170 – Subprefeitu-
ra- Moreira César Vagas 
Oferecidas: Acabador de 
Granito e Mármore; Aju-
dante de Padeiro; Aju-

TV Globo e registrada no 
Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) sob o protocolo 
BR-01071/014.. Foram 
ouvidas  3.010 pessoas en-
tre os dias 7 e 8 de outubro. 
No primeiro turno, Dilma 
Rousseff obteve 41,59% 
dos votos válidos e Aécio 
Neves, 33,55%. Enquanto 
a candidata do PT ganhou 
em 15 estados, o candida-
to do PSDB foi vencedor 
em dez. * Com informa-
ções da Agência Brasil

1996/2000; na quarta-fei-
ra (15) para quem nasceu 
entre 1998/1999; na quin-
ta-feira (16) para os nasci-
dos no período 2000/2001 
e; na sexta-feira (17) para 
nascidos em 2002.  Para se 
inscrever, o candidato do-
ará 1 kg de Alimento Não 
Perecível , com arrecada-
ção destinada às entidades 
do município.  Mais infor-
mações podem ser obtidas 
pelos contatos: Roberto 
Azevedo (9 9783-9433) 
ou Dirceu Pasto-
relli (9 9128-9977).

que não garantirem a vaga 
pessoalmente poderão se 
inscrever mediante o pa-
gamento de uma taxa de 
R$50,00. As inscrições de-
vem ser feitas via internet, 
no endereço http://www.
minhasinscricoes.com.
br/corridavittirun/2014/, 
que também tem 
mais informações so-
bre o regulamento.

dante Geral ( Com conhe-
cimento em ferramentas 
- Lixadeira, Serra de Cor-
te, Furadeira...); Assisten-
te Administrativo - Vaga 
Para Pessoas Com Defi-
ciência; Auxiliar de Lim-
peza; Bombeiro; Casei-
ro; Eletricista Industrial; 
Encanador Industrial; 
Estagiário de Educação 
Física; Farmacêutico; 
Marceneiro; Mecânico de 
Refrigeração; Motorista 
Carreteiro; Padeiro; Pro-
fessor de Educação Física; 
Técnico Em Segurança 
Do Trabalho; Topógrafo e 
Vendedor Externo (Motos 
e Produtos de Limpeza).
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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 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

Saiba mais sobre o vírus 
Ebola

Infectologista esclarece as 
principais dúvidas sobre 
a doença. Descoberto nos 
anos 70 o vírus Ebola tem 
sido um tema frequente 
em discussões e matérias 
nos últimos dias.  Segundo 
a Organização Mundial da 
Saúde, a epidemia do ví-
rus na África já matou 887 
pessoas e 1 603 casos fo-
ram confirmados até o dia 
1º de agosto. O infectolo-
gista do Hospital e Mater-
nidade São Cristóvão Dr. 
Jorge Garcia Paez explica 
sobre essa doença alta-
mente mortal.    A primeira 
espécie do vírus Ebola foi 
descoberta em 1976 em 
dois surtos simultâneos 
em Nzara no Sudão, e em 
Yambuku nas proximida-
des do rio Ebola, na Repu-
blica Democrática do Con-
go. O especialista explica 
que o vírus é da família 
filoviridae responsável por 
causar a febre hemorrági-
ca Ebola, a qual é muitas 
vezes fatal em humanos e 
primatas. “Na maioria dos 
casos a doença se mani-
festa após um período de 
contato que varia de 2 a 21 
dias, com febre súbita de 

inicio, fraqueza intensa, 
dores musculares, dor de 
cabeça e dor de garganta. 
Seguidos de vômito, diar-
reia, manchas vermelhas 
pelo corpo, alteração da 
função renal e hepática, 
podendo evoluir com san-
gramentos”, diz o médico. 
O especialista explica que 
a taxa de fatalidade – entre 
25 e 90% - ocorre devido 
ao pouco conhecimento 
referente à forma como o 
vírus provoca essa infec-
ção, “Existe a hipótese que 
a transmissão para huma-
nos aconteceu pelo conta-
to com animais infectados 
pelo vírus. O que sabemos 
até o momento é que os 
pacientes que evoluem 
para óbito não tem uma 
resposta adequada do sis-
tema imunológico contra 
o vírus”.  O contágio pode 
ocorrer por contato com 
o sangue e secreções de 
pacientes infectados, “até 
objetos contaminados com 
secreções podem transmi-
tir a doença”, esclarece Dr. 
Jorge. A recomendação 
principal é evitar viagens 
para as áreas onde exis-
te a transmissão do vírus 

atualmente, preservar-se 
de contato com pacientes 
com suspeita de febre he-
morrágica e até animais 
desses locais. Inicialmente 
o diagnóstico é clinico e 
epidemiológico, “Existem 
outras doenças que podem 
ter manifestações sintomá-
ticas parecidas com o Ebo-
la, como a malária, febre 
tifoide, cólera, leptospiro-
se, meningite e outras fe-
bres hemorrágicas. A do-
ença é confirmada quando 
é realizado um teste soro-
lógico para a confirmação 
da presença do vírus no 
sangue do paciente”, ex-
plica o infectologista. Não 
existe um tratamento espe-
cífico para o Ebola, “Não 
há uma cura e por enquan-
to não foi desenvolvida 
uma vacina para uso clíni-
co. Quando diagnosticado 
com a doença, o paciente 
deve ser hidratado adequa-
damente com reposição de 
eletrólitos. Em pacientes 
com estado mais grave o 
suporte em uma unidade 
de terapia intensiva são 
as medidas mais impor-
tantes”, finaliza o infecto-
logista do São Cristóvão.

Conselho de Segurança de 
Taubaté completa 29 anos

O CONSEG (Conselho 
Comunitário de Segurança 
de Taubaté) completou 29 
anos na última terça-feira, 
dia 7 de outubro. A funda-
ção surgiu em 1985 e teve 
como primeiro presidente 
o advogado Dr. José Ro-
berto Muniz Ramos. O co-
ronel Athaíde Monteiro do 
Amaral, na época no posto 
de capitão e comandante 
da 1ª. Cia. do 5º. BPM-I, 
representava a Polícia Mi-
litar, sendo que o represen-
tante da Polícia Civil era o 
dr. Manoel da Cunha, en-
tão delegado titular do 1º. 
Distrito Policial. Os Con-
segs foram criados pelo 
governador André Fran-
co Montoro, no dia 10 de 
maio de 1985. Cada Con-
seg é formado por mora-
dores do mesmo bairro ou 
município e, mensalmen-
te, são realizadas reuniões, 
nas quais são discutidas 
soluções para problemas 
comunitários de seguran-

ça. Cada Conselho é uma 
entidade de apoio à Polí-
cia Estadual nas relações 
comunitárias, sendo coor-
denado pela Secretaria de 
Segurança Pública, que 
tem como representan-
tes, em cada CONSEG, 
o Comandante da Com-
panhia de Polícia Militar 
da área e o Delegado de 
Polícia Titular do Distrito 
Policial correspondente. A 
atual diretoria do Conseg 
de Taubaté está constitu-
ída por: presidente – José 
Edson dos Reis; vice-pre-
sidente, Antonio Adolfo; 
1º secretário – Valmir José 
Marques; 2º Secretário 
– Maria Aparecida Bo-
ari; Diretor de Assuntos 
Comunitários – Laércio 
de Oliveira. Comissão de 
Ética: Benedito Agos-
tinho, Affonso Augus-
to e Angélica Monteiro. 
Prêmio Franco Montoro
Para divulgar e incentivar 
os trabalhos dos Consegs, 

a Coordenadoria Estadual 
dos Conselhos Comunitá-
rios de Segurança, criou 
em 2002, o Prêmio Franco 
Montoro de Participação 
Comunitária, que premia 
os melhores projetos ide-
alizados por Consegs do 
Estado na busca do apri-
moramento da seguran-
ça pública e da qualidade 
de vida da comunidade.
Em 2003 o Conseg de 
Taubaté venceu o Pre-
mio Franco Montoro com 
o projeto “Blitz Solidá-
ria - Ação Comunitária”, 
que consistia em servi-
ços de utilidade pública 
realizado aos sábados na 
rede municipal e estadu-
al de ensino (dentistas, 
orientação jurídica, cor-
te de cabelo, emissão 
de carteira de trabalho, 
RG, balcão de empre-
gos, aferição de glicemia 
e pressão arterial, entre 
outros serviços, além de 
apresentações musicais).

Câmara de Pinda divulga
projetos da Ordem do Dia

Ordem do Dia
36ª Sessão Ordinária do 
ano de 2014, a realizar-
se no Palácio Legislativo 
“Dr. Geraldo José Rodri-
gues Alckmin”, no próxi-
mo dia 13 de outubro de 
2014, segunda-feira, às 
18h. Matérias de Discus-
são e Votação I. Proposta 
de Emenda à Lei Orgâni-
ca n° 01/2014, do Poder 
Executivo, que “Acres-
centa dispositivo na Lei 
Orgânica Municipal”.
II. Projeto de Lei n° 

17/2013, do Vereador Car-
los Eduardo de Moura – 
Magrão, que “Denomina a 
UBS – UNIDADE BÁSI-
CA DE SAÚDE, localiza-
da na Alameda das Greví-
leas II, no Bairro Terra dos 
Ipês II, neste município, 
de BENEDITO MAR-
CELINO DA SILVA”.
III. Projeto de Lei n° 
143/2014, do Vereador 
Carlos Eduardo de Moura 
– Magrão, que “Denomi-
na as Ruas do LOTEA-
MENTO RESIDENCIAL 

E COMERCIAL MOE-
MA VILLE, na cidade 
de Pindamonhangaba”.
IV. Projeto de Lei n° 
150/2014, da Mesa Dire-
tora, que “Dispõe sobre 
a Estrutura Administrati-
va da Câmara Municipal 
de Pindamonhangaba”.
Pindamonhangaba, 08 
de outubro de 2014. 
Vereador Ricardo Piorino
Presidente. Pronuncia-
mentos Pessoais: conforme 
inscrição dos Senhores Ve-
readores no livro próprio.

Fatecs abrem inscrição para o Vestibular
A partir do dia 7 de outu-
bro, estarão abertas ins-
crições para o processo 
seletivo das Faculdades 
de Tecnologia (Fatecs) do 
Estado de São Paulo para 
o 1º semestre de 2015. As 
inscrições poderão ser fei-
tas até 10 de novembro, 
com o exame previsto para 
o dia 14 de dezembro. São 
15.685 vagas oferecidas 
pelo Vestibular. Esse nú-
mero inclui 1.960 vagas 
para a modalidade a dis-
tância - distribuídas entre 
os 71 cursos gratuitos de 
tecnologia – o que repre-
senta um crescimento de 
2.660 vagas em relação 
ao mesmo período do ano 

anterior (13.025). Edu-
cação a Distância (EaD) 
– As 1.960 vagas para o 
curso de graduação tecno-
lógica de Gestão Empre-
sarial nesta modalidade 
estão distribuídas entre 
as 35 Fatecs credencia-
das como polos de EaD. 
Desse total, 15 unida-
des passam a oferecer o 
curso a partir de 2015: 
Americana, Araçatuba, 
Bragança Paulista, Garça, 
Itaquaquecetuba, Jaboti-
cabal, Jacareí, Jales, Jaú, 
Lins, Praia Grande, Santo 
André, Baixada Santis-
ta (Santos), São José dos 
Campos e Tatuí. Neste 
ano, quatro  Fatecs vão 

ampliar o número de cur-
sos oferecidos, dentre elas 
a Fatec Cruzeiro - Eventos 
e Gestão da Produção In-
dustrial (40 vagas, cada, 
ambos à noite); Inscrições 
- Para concorrer a uma das 
vagas do Vestibular, o can-
didato deve ter concluído 
ou estar cursando o Ensino 
Médio ou equivalente, 
desde que no ato da matrí-
cula comprove a conclu-
são do curso. Pela Internet 
- No período de 7 de ou-
tubro a 10 de novembro, 
as inscrições deverão ser 
feitas exclusivamente pela 
internet. Confira no site 
mais informações www.
vestibularfatec.com.br. 

Termina greve da Gerdau 
com abono que vai injetar 
R$ 2,6 milhões em Pinda

A greve da Gerdau ter-
minou nessa quarta-feira, 
dia 8, com a aprovação 
em assembleia da propos-
ta de abono salarial, além 
de melhorias reivindicadas 
pelo Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Pindamonhan-
gaba-CUT. Cada trabalha-
dor receberá R$ 1.200 de 
abono, o que irá injetar R$ 
2,6 milhões na economia 
da cidade. O índice de au-
mento salarial ainda está 
sendo negociado entre a 

FEM-CUT/SP e a banca-
da patronal do Grupo 8. 
Segundo o secretário ge-
ral do sindicato, Herivelto 
Moraes - Vela, outras duas 
questões tiveram um peso 
importante na greve. “A 
negociação foi dura. Não 
iria ter nada de abono. E 
além dele, conseguimos 
limitar a implantação do 
banco de horas a apenas 
algumas funções adminis-
trativas, não na produção, 
e também reativar o res-

taurante da Laminação, 
algo que estava prejudi-
cando muitos trabalhado-
res”, disse Vela. Segundo 
o presidente do sindicato, 
Renato Marcondes - Ma-
mão, as mobilizações em 
Pinda pela Campanha Sa-
larial continuam. “Houve 
uma greve de oito dias 
na Confab Equipamentos, 
que teve conquista, essa 
de cinco dias na Gerdau 
que também arrancou uma 
proposta, inclusive essa 
greve contribuiu para fe-
char os acordos na Hars-
co e na Minotauro, que 
são empresas terceiras, e 
continuamos negociando 
com outras fábricas.” Os 
dias parados na greve se-
rão compensados confor-
me necessidade de cada 
área. A Gerdau de Pinda 
emprega cerca de 2.200 
trabalhadores na fabrica-
ção de laminados a aço.
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Vem aí o Horário de verão 2014/2015

Terá início no outro final 
de semana o horário de ve-
rão brasileiro. A partir das 
dia 19 deste mês, quando 
os residentes das regiões 
Sul, Sudeste e Centro-O-
este deverão ajustar seus 
relógios atrasando em 
uma hora, o país preten-
de incentivar a economia 
de energia no período de 
maior consumo duran-
te o ano. Ao longo dos 
119 dias horário de verão 
2013/2014, o país eco-
nomizou R$ 405 milhões 

com a redução de energia. 
Pelo decreto que adota a 
medida, o horário deve ser 
iniciado sempre no tercei-
ro domingo de outubro e 
encerrada no terceiro do-
mingo de fevereiro do ano 
subsequente, exceto quan-
do coincidir com o domin-
go de carnaval. Como em 
2015 o carnaval será no 
dia 17 de fevereiro, o ho-
rário de verão deverá aca-
bar no dia 22 de fevereiro. 
O objetivo é evitar que, 
em meio a um feriado, al-

guns esqueçam de ajustar 
os relógios. Instituído pela 
primeira vez em 1931, o 
horário de verão só foi 
adotado anualmente a par-
tir de 1985. Nesta época 
do ano, é possível aprovei-
tar a luz solar e reduzir o 
consumo de energia, acen-
tuado no período por cau-
sa do calor e do aumento 
da produção industrial 
às vésperas do Natal. De 
acordo com o Ministério 
de Minas e Energia, é pos-
sível reduzir a demanda 
por energia no período de 
suprimento mais crítico do 
dia, entre as 18h e as 21h, 
quando a coincidência da 
utilização de energia elé-
trica por toda a população 
provoca um pico de con-
sumo. Com a redução, o 
uso de energia gerada por 
termelétricas pode ser evi-
tado, reduzindo o custo da 
geração de eletricidade.

Balcão de Empregos de
Taubaté oferece excelentes

oportunidades
Em Taubaté, o Balcão de 
Empregos da Prefeitura de 
Taubaté comunica nesta 
semana a disponibilida-
de de 30 vagas de empre-
go para a área de limpeza 
técnica. De acordo com 
a prefeitura, as vagas são 
exclusivas para profissio-
nais que tenham no míni-
mo um ano de experiên-
cia. Para se candidatar, o 
interessado  deve ter co-
nhecimentos básicos para 
manipulação e aplicação 
de produtos químicos. As 
funções disponíveis são 
para Operador de Máqui-
na Lavadora, que exige 
carteira de habilitação na 
categoria “B”, Supervisor 
de Limpeza, Limpador de 

Vidro e Coletor de Lixo. 
Também há vagas em ou-
tras em diversas áreas: 
Açougueiro, Ajudante de 
Caldeiraria, Ajudante de 
Pintor, Analista Fiscal, 
Auxiliar de Enfermagem, 
Auxiliar de Limpeza, Au-
xiliar de Produção, Cai-
xa, Caldeireiro, Chapei-
ro, Coletor, Costureira, 
Cozinheiro, Eletricista, 
Eletricista Predial, Encar-
regado Geral, Enfermeira, 
Faxineira, Instalador de 
Alarme, Manicure, Ma-
nutenção Geral, Mecânico 
de Empilhadeira, Mecâ-
nico de Manutenção, Me-
cânico de Refrigeração, 
Operador de Máquina 
Lavadora, Operador de 

Pá Carregadeira, Passa-
deira Industrial, Pintor 
Industrial, Pintor Pre-
dial, Professor de Física, 
Recepcionista Bilingue, 
Supervisor de Limpeza, 
Topógrafo, Torneiro CNC 
e Vendedora Interna. 
Os interessados devem 
procurar o Balcão de Em-
pregos, que fica na Rua Be-
nedito da Silveira Moraes, 
s/nº - Jardim Ana Emília, 
na Rodoviária Nova. Ho-
rário de funcionamento: 
De segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 17h. Tele-
fone: (12) 3621-6043. 
Caso não tenha cadastro, 
é necessário apresentar 
comprovante de endereço 
e documentos pessoais.

Paulo Leminski é tema de 
exposição em Taubaté

O escritor Paulo Leminski 
será tema de uma exposi-
ção intitulada “Poesia na 
Praça” que acontece no 
entorno das bibliotecas 
municipais “Prof. Jerôny-
mo de Souza Filho” e na 
Biblioteca Municipal de 
Quiririm, além da praça 
Dr. Barbosa de Oliveira e 
Parque Municipal de Qui-

ririm entre os dias 13 e 
15 de outubro, das 10h às 
16h. Serão montados por 
toda a praça e no Parque 
em Quiririm varais com 
as poesias de Leminski 
penduradas. Os visitantes 
da mostra poderão ler e 
levar para casa as poesias 
e também podem contri-
buir com os varais levando 

textos, de Leminski ou de 
outros autores, para serem 
pendurados. O objetivo da 
mostra é promover inte-
ração entre a biblioteca e 
a população, a mescla do 
erudito e o popular como 
nas obras de Leminski. 
Leminski faleceu em 
1989, aos 44 anos, deixan-
do além de inúmeras poe-
sias, títulos entre livros de 
ensaios, romances, biogra-
fias e traduções. O escri-
tor é um importante nome 
da poesia brasileira que 
em plena década de 70, 
quando começou a publi-
car seus livros, ousou unir 
características de dois mo-
vimentos poéticos quase 
antagônicos: o concreto e 
o marginal.  Mais informa-
ções sobre a exposição no 
telefone (12) 3625-5121.

Pinda oferece diversas
atividades em comemoração 

ao Dia das Crianças
Este final de semana será 
com muita festa em co-
memoração ao Dia das 
Crianças e a Secretaria 
de Juventude, Esportes 
e Lazer da Prefeitura, e 
demais secretarias e de-
partamentos, convidam a 
população para se diver-
tir. Neste sábado (11) o 
Centro Esportivo José Ely 
Miranda, “Zito”, será pal-
co das atividades. O local 
contará com diversas atra-
ções a partir das 14 horas 
e até às 18 horas a diver-

são é garantida. O Bosque 
da Princesa é um ponto de 
encontro e lazer, por este 
motivo, ele foi escolhido 
para sediar as comemora-
ções da data dedicada às 
crianças. Além de brincar 
no playground existente 
no local haverá brinquedos 
infláveis, estações de brin-
cadeiras, jogos de mesa, 
atividades culturais, entre 
outras. As ações serão das 
14 às 18 horas. As festivi-
dades do Dia das Crianças 
não encerram no dia 12, 

pois, o Araretama também 
receberá os brinquedos 
infláveis, brinquedoteca 
e estações recreativas no 
dia 18, das 14 às 18 horas. 
As brincadeiras serão no 
ginásio Rita Eni Cândido, 
“Ritoca”.De acordo com 
as informações da Secreta-
ria de Juventude, Esportes 
e Lazer haverá recreação 
aquática no “Zito” e no 
“Ritoca”, é recomen-
dável estar com traje 
de banho, como: sun-
ga, maiô ou biquíni.
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Tremembé Cursos de 
Copeiro e Açougueiro 

gratuitos e com
direito a bolsa de estudo

Pinda recebe pilotos de
todo o país na 2ª etapa
da Copa AgoraVale de

Motocross

A Prefeitura de Tremembé 
através da Secretaria de 
Ação Social e a Invar (Ins-
tituto de Educação e Tec-
nologia Vale do Ribeira) 
informam que na próxima 
sexta-feira (10/10) a partir 
das 8 horas estarão abertas 
as inscrições para os cursos 
de Açougueiro e Copeiro. 
Os cursos são gratuitos e 
o aluno ainda ganha uma 
bolsa de estudos no valor 
de R$320,00 para executar 
o curso escolhido. Além 

Pindamonhangaba se 
prepara para receber os 
principais pilotos brasi-
leiros na 2ª etapa da Copa 
AgoraVale de Motocross.  
Neste próximo final de 
semana, Pindamonhan-
gaba será palco da 2ª eta-
pa da Copa AgoraVale de 
Motocross. O evento será 
aberto ao público a partir 
das 08hs com encerramen-
to às 18hs e terá velocross 
no sábado (11) e moto-
cross no domingo (12). 
Mais uma vez, pilotos de 
todo o país estarão na ci-
dade, agora, valendo pon-
tos para a premiação, que 
inclui troféus do 1º ao 5º 
colocado.  O evento es-
portivo conta com o apoio 
da Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba e 
diversos parceiros que 
acreditam no sucesso da 
Copa, que será realizado 

disso, durante as aulas 
também será oferecida ali-
mentação aos participan-
tes. No fim dos cursos, os 
formandos ganharão um 
certificado de conclusão.
Mas atenção, serão dis-
ponibilizadas somente 
30 vagas por curso que 
tem duração de 3 meses.
Os interessados devem 
comparecer na sede da 
Secretaria de Ação Social 
no endereço: Rua José 
Monteiro Passos, 325  – 

nos dias 11 e 12 de outu-
bro no Aeroclube local. A 
expectativa é grande em 
toda a região para o acon-
tecimento que promete re-
petir o grande sucesso de 
público, quando mais de 
20 mil pessoas passaram 
pelo local.  Atrações para-
lelas - Além das disputas 
de motocross e velocross, 
o evento terá outros atra-
tivos como: 4º Encontro 
de Aeromodelismo, Balo-
nismo, Exposição de Ae-
ronaves, Voo Panorâmico, 
Apresentações de BMX, 
Paraquedismo, Escotismo 
e Slackline. Além de pra-
ça de alimentação e res-
taurante (A Biruta), estão 
programadas diversas ati-
vidades infantis (brinque-
dos infláveis) e demons-
tração de Wheeling com o 
piloto Alemão. Premiação 
- No final da Copa haverá 

Jardim Bom Jesus muni-
dos de RG, CPF e Com-
provante de residência.
“Além desses cursos de 
açougueiro e copeiro es-
tamos buscando outros 
nas mais diversas áreas, 
com isso, vamos dar con-
dições para aquelas pes-
soas que estão procurando 
emprego há algum tempo 
e como consequência ga-
rantir a melhor qualida-
de de vida da população 
tremembeense”, lem-
brou a secretária de ação 
social Andrea Vaqueli.
— — — — — — — —
— — — — — — —
Mais informa-
ções pelos telefones:
(12) 3674.3910
(12) 3674.3660
(12) 3672.4665

sorteio de uma moto CRF 
230 entre os campeões de 
cada categoria e uma moto 
Honda Pop entre os vice-
campeões de cada catego-
ria. Os terceiros colocados 
de cada categoria concor-
rerão ao sorteio de uma 
bike. O maior prêmio é um 
veículo VW up! que será 
sorteado entre todos os 
inscritos que participaram 
de pelo menos cinco eta-
pas. ( Obs: regras do sor-
teio no site da copa www.
copaagoravalemotocross.
com.br.  Balada AeroNigth 
- E as atrações não se resu-
mem só ao longo do dia. 
A noite de sábado reserva 
ainda a Balada Aeronight 
com bandas, DJs e muito 
embalo que terá atrações 
como Rádio Motel , Bella-
tor, Banda Blackmmodo-
ro, e muita descontração.   
OBS: Os ingressos para 
Balada estão sendo vendi-
dos nos patrocinadores e 
no local do evento por R$ 
20,00 ( Vinte Reais). O in-
gresso diurno será ( 1 Kg 
) de alimento não pere-
cível (Exceto Sal). Local: 
Av. Manoel César Ribeiro, 
2800, Parque da Juventude, 
Aeroclube de Pindamo-
nhangaba. Mais informa-
ções no site: www.copaa-
goravalemotocross.com.br
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