
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  12 DE SETEMBRO DE 2014  EDIÇÃO 1302 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Empresa Viva Pinda 
apresenta 12 novos 

ônibus para renovação 
da frota

Obras de asfalto e galerias 
de águas pluviais chegam 

ao Jardim Ana Cândida
em Tremembé

Comércio de Taubaté 
registra 4,7% de

retração em vendas no 
mês de junho

A empresa de ônibus Viva 
Pinda, responsável pela 
concessão do transporte 
urbano em Pindamonhan-
gaba, apresentou nesta 
semana novos carros que 
serão incorporados a sua 
frota. A cerimônia de en-
trega ocorreu próximo ao 

A Prefeitura de Tremem-
bé deu início nesta ter-
ça-feira, 09, às obras de 
pavimentação asfáltica e 
galerias de águas pluviais 
no Jardim Ana Cândida. 
Aproximadamente duas 
mil pessoas serão benefi-
ciadas. O objetivo da atual 
administração é levar as-
falto para todas as regiões 
necessitadas da cidade.
A rua Áurea O. Vargas já 
foi asfaltada pois não pre-
cisou de obras de galerias, 
somente a pavimentação. 
A rua João F. da Mota 
está recebendo galerias 
de águas pluviais que se-
rão interligadas com a rua 
Antônio Nogaroto para 
depois receber o asfalto.

A região de Taubaté re-
gistrou recuo de 4,7% de 
em vendas no comércio 
varejista durante o mês 
de junho. O  faturamento 
do mês foi de R$ 1,739 
bilhão, o que equivale a 
uma queda de 4,7% na 
comparação com igual 
mês do ano passado. No 
comparativo a maio de 
2014, a baixa é de 9,7%. 
No entanto, o ano teve 
alta acumulada de 6,6%. O 
resultado divulgado é re-

terminal rodoviário, com 
a presença de diversas au-
toridades do município, 
dentre elas, o prefeito Vito 
Ardito Lerário e o geren-
te da empresa, João Ma-
chado. Na oportunidade, 
foram entregues ao trans-
porte público 12 novos 

Maria Alice Carvalho, 
moradora da região há 06 
anos, comemora a chegada 
do asfalto na rua em que 
mora. “É um sonho reali-
zado. A gente vê que a Pre-
feitura de Tremembé está 
cumprindo o que prome-
teu. A gente percebe que 
está chegando o progresso 
em toda a cidade”, comen-
tou. Morador há 07 anos, 
Manuel P. Almeida ressal-
ta que agora a vida das fa-
mílias da região vai mudar. 
“Está todo mundo contente 
com a chegada do asfalto 
por aqui. É uma luta antiga 
nossa e finalmente a atual 
administração municipal 
olhou para nós”, observou.
O Prefeito Vaqueli co-

ferente a dados recebidos 
pelo Sincovat (Sindicato 
do Comércio Varejista de 
Taubaté e região). Trata-
se da Pesquisa Conjuntu-
ral do Comércio Varejista 
(PCCV), que é apresenta-
da mensalmente pela Fe-
comercio-SP e pela Secre-
taria da Fazenda do Estado 
de São Paulo (Sefaz). O 
setor mais pressionado no 
período foi o das conces-
sionárias de veículos que 
apresentou faturamento de 

veículos, modelo G7,  mo-
dernos, com itens que con-
templam a acessibilidade e 
outros itens que oferecem 
mais conforto para o usu-
ário do transporte público.   
A frota da empresa conta 
atualmente com 42 carros 
que atendem 13 linhas.

memorou mais essa con-
quista “Estamos nos pre-
parando para transformar 
Tremembé em um cantei-
ro de obras. A população 
da cidade ficará abismada 
com a quantidade de obras 
que está para acontecer. 
Graças a Deus em nosso 
primeiro ano de gestão 
trabalhamos para colocar 
a casa em ordem, já que 
a prefeitura foi deixada 
falida e com uma dívida 
de 53 milhões de reais, 
hoje a realidade é outra e 
a cidade está em constante 
progresso e evolução.  É 
a satisfação dos tremem-
beenses em ver o seus 
impostos transformados 
em benefícios”, finalizou.

R$ 213,8 milhões e que-
da de 23,6% em relação 
ao mesmo mês de 2013. 
Em contrapartida, o setor 
de lojas de departamentos 
teve o maior incremento, 
de 8,6%, com receita de 
R$ 60 milhões. O maior 
faturamento da região 
continua sendo com os 
supermercados que alcan-
çaram vendas de R$ 539,1 
milhões (+ 1,7%). Outras 
atividades, que incluem os 
postos de combustíveis so-
maram R$ 427,8 milhões 
(+ 3,1%). A receita das lo-
jas de vestuário, tecidos e 
calçados foi de R$ 144,3 
milhões (+ 1,8%), mate-
riais de construção, R$ 
135,4 milhões (- 4,5%), 
farmácias e perfumarias, 
R$ 122,2 milhões (+ 5%), 
lojas de eletrodomésti-
cos e eletrônicos, R$ 54,2 
milhões (- 35,4%), au-
topeças e acessórios, R$ 
25,3 milhões (+ 5,9%).

Tremembé recebe
exibições de filmes

promovidas pelo
Sesc Taubaté

Nos dias 12 e 13 de se-
tembro, o Sesc Taubaté 
promove, na cidade de 
Tremembé, exibições de 
filmes da Mostra Nueva 
Mirada para Infância e 
Juventude. As exibições 
acontecem na Casa de 
Cultura Prof. Quintino Jú-
nior, localizada na Aveni-
da Audrá, 284, no centro.
Na sexta-feira, às 20h, será 
exibido o filme Gnomos 
& Trolls: a câmara secre-
ta, que conta a história de 
Júnior, um gnomo adoles-
cente, que ama desenhar 
novos aparelhos e dispo-
sitivos eletrônicos em sua 
árvore-laboratório. Mas, 
seu pai Jalle, o chefe da 
floresta, gostaria que ele 
fosse seu sucessor no car-
go. Apesar das diferenças 
entre eles, na primeira tor-
menta do inverno eles dis-
tribuem juntos comida aos 
animais que em breve co-
meçarão a hibernar. Então 
vem o desastre: os irmãos 

Troll Face e Slim arquite-
tam um plano para roubar 
a comida da toca secreta 
dos gnomos. Mas Júnior 
e seu amigo Sneaky ten-
tarão impedi-los, fazendo 
uma viagem heroica até 
as profundezas da caverna 
dos Trolls. Lá Júnior des-
cobrirá que não só acalen-
ta uma grande paixão pela 
invenção, mas também 
por defender a floresta.
Às 11h do sábado, é a vez 
do longa Toni, o garimpei-
ro. Toni procura obstina-
damente ouro no Rio Inn. 
Ele e seus amigos, Herbet, 
Elfie e o cão strupp, vivem 
aventuras muito perigosas. 
O malvado Hans Biel, que 
mora no rio debaixo não 
facilitará a busca de Toni.
As exibições acontecem 
pelo Cine Sesc Parcerias, 
no qual o Sesc Taubaté 
realiza, por meio de sua 
programação de cinema, 
ações em parceria com al-
gumas cidades do Vale do 

Paraíba, com o objetivo de 
popularizar a linguagem e 
oferecer ao público o aces-
so a filmes que estão fora 
do circuito comercial. As 
exibições também contam 
com o apoio das prefeitu-
ras e sindicatos do comér-
cio varejista das cidades.
CINE SESC PARCE-
RIAS - TREMEMBÉ
Mostra Nueva Mirada 
para Infância e Juventude
Gnomos & Trolls: a câ-
mara secreta – Sué-
cia, 2008, cor , ani, 75’
Dublado. Dire-
ção: Robert Rhodin
Dia 12, às 20h.
Toni, o garimpeiro – Ale-
manha, – 2007 cor, 89’
L e g e n d a d o . D i r e -
ção: Nobert Lechner
Dia 13, às 11h.
Indicação etária: Livre
Sexta e sábado, às 16h.
Local: Casa de Cultu-
ra Prof. Quintino Júnior
Av. Audra, 284, Cen-
tro, Tremembé - SP
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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 Gal-
vao de França (Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almei-
da Gil, 19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro 
Alves Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça 
Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Se-
nhora de Natividade e Panificadora Pão Zico - 
Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - 
Banca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jor-
nais 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 Joaquim Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de 
jornal da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Aran-
tes. Av. 9 de Julho, 25 (em frente ao bradesco) 
Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cida-
de e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epami-
nondas - 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

Fatecs oferecem isenção e
redução da taxa do Vestibular

Começou nesta semana, 
a inscrição para o pedido 
de isenção total e redução 
de 50% na taxa de inscri-
ção do Vestibular das Fa-
culdades de Tecnologia 
(Fatecs) do Estado de São 
Paulo para o 1º semes-
tre de 2015. Serão ofere-
cidas seis mil isenções.
A solicitação deve ser feita 
até as15 horas do dia 18 de 
setembro. Os interessados 
precisam preencher o for-
mulário específico dispo-
nível no site www.vestibu-
larfatec.com.br e podem 
pleitear os dois benefícios, 
desde que atendam aos 
requisitos. Nesse caso, 
devem efetuar duas soli-
citações. Os documentos 
devem ser entregues entre 
8 e 18 de setembro, das 9 
às 20 horas, apenas nos 
dias úteis, na secretaria da 
Fatec em que o candidato 
pretende estudar. A res-
posta à solicitação será di-
vulgada no dia 7 de outu-
bro, somente pela internet.

Requisitos para isenção
O candidato precisa ter 
concluído, ou concluir em 
2014, o Ensino Médio ou 
a Educação de Jovens e 
Adultos – EJA (supletivo) 
em escolas da rede públi-
ca (municipal, estadual ou 
federal) ou em instituição 
particular com concessão 
de bolsa de estudo inte-
gral. Além disso, é neces-
sário ter renda familiar 
bruta mensal máxima de 
R$ 1.086,00 (por pessoa).
Documentos necessá-
rios: comprovante de es-
colaridade e de renda.
Candidatos desempre-
gados devem seguir as 
instruções descritas no 
site. Redução da taxa
É preciso ser estudante 
regularmente matricula-
do em curso pré-vestibu-
lar ou em curso superior 
de graduação ou de pós-
graduação. O interes-
sado deve, também, ter 
uma remuneração men-
sal inferior a R$ 1.448,00 

ou estar desempregado.
Documentos necessários: 
comprovante de escolari-
dade e de rendimento. Can-
didatos desempregados 
devem seguir as instruções 
descritas no site. Vestibular
A partir do resultado da 
solicitação da isenção/
redução da taxa do Vesti-
bular, o candidato que re-
ceber um dos benefícios 
deve fazer sua inscrição, 
exclusivamente pela in-
ternet, em um único cur-
so de graduação na Fatec 
de sua escolha até o dia 
10 de novembro. O Ma-
nual do Candidato estará 
disponível para downlo-
ad gratuito no site www.
vestibularfatec.com.br . O 
valor da taxa de inscrição 
para o Vestibular é R$ 70.
Outras informações pe-
los telefones (11) 3471-
4103 (Capital e Grande 
São Paulo) e 0800-596 
9696 (demais localida-
des) ou pelo site www.
vestibularfatec.com.br

Secretaria de Saúde realiza
mutirão de Ultrassom de 

Mama em Taubaté
A Secretaria de Saú-
de, visando diminuir 
a espera por exames, 
realiza nesse mês de se-
tembro um mutirão de 
ultrassom de mama.
As pacientes que aguardam 
a realização desse exame 
vão receber uma ligação 
da CRM (Central de Re-
gulação Municipal) para 
o agendamento nas datas 
pré estabelecidas, de acor-

do com pedido médico.
O mutirão vai acontecer 
em dois sábados, dias 13 
e 27, e é importante que 
a paciente, ao confirmar 
sua presença, compa-
reça na data agendada. 
Caso não possa compare-
cer, é necessário avisar com 
antecedência no PAMO 
mais próximo de sua re-
sidência para que a vaga 
seja cedida à outra pessoa.

É importante lembrar, ain-
da, que a munícipe deve 
chegar com 15 minutos de 
antecedência ao Centro de 
Imagens e levar o pedido do 
exame, documento pesso-
al de identificação, cartão 
SIM/SUS e o exa-
me de mamografia 
anterior, se possuir.
O Centro de Imagens está 
localizado à Rua Portugal, 
222 – Jardim das Nações.

Prefeitura de Taubaté abre 
mais de mil vagas para 

cursos profissionalizantes
A Prefeitura de Tauba-
té fechou nova parceria 
com o Senai para reali-
zação de cursos de qua-
lificação profissional. 
A assinatura do contrato 
que garantiu a liberação 
de 1.032 vagas ocorreu na 
última terça-feira, às 10 
h, na sede da prefeitura.
Essa parceria contem-
pla os seguintes cursos: 
Automação Hidráulica 
Industrial, Automação 
Pneumática Industrial, Ins-
petor de Qualidade, NR-10 
(Segurança em Instalação e 
Serviços de Eletricidade), 
Assistente de Departa-
mento de Pessoal, Fer-
ramentas da Qualidade, 
Inspetor de Qualidade, 
Recepcionista, Almoxa-

rife, Padeiro, Auxiliar de 
Logística, Comandos Elé-
tricos, Gestão de Pesso-
al, Pedreiro Assentador, 
Pedreiro Revestidor e Ope-
rador de Empilhadeira.
Também foi incluída nes-
sa parceria a realização de 
palestra sobre Marketing 
Pessoal, que deve ocorrer 
em 10 de outubro, 28 de 
outubro, 4 de novembro e 
18 de novembro, no Senai.
As inscrições serão fei-
tas exclusivamente na 
Escola do Trabalho - uni-
dade II, que fica na Ave-
nida Marechal Arthur 
da Costa e Silva 555 , 
J a b o t i c a b e i r a s . 
A inscrição para o curso 
de Auxiliar de Logísti-
ca já está aberta e encer-

ra com o preenchimento 
das 32 vagas disponíveis.
Quanto aos outros cur-
sos, há um cronograma 
de inscrição pré estabe-
lecido, que será divul-
gado com antecedência.
Para fazer a matrícula, o 
candidato deve apresen-
tar cópias do RG, CPF, 
cópia do comprovante de 
residência, cópia do his-
tórico escolar do Ensino 
Fundamental ou decla-
ração escolar. Serviço: 
Cursos profissionalizantes
I n s c r i ç õ e s : 
Escola do Traba-
lho - Unidade II.
Endereço: Av. Marechal 
Arthur da Costa e Sil-
va, 555-Jaboticabeiras. 
Telefone: (12) 3622-1170.

Base de Bombeiros de
Ubatuba investe em materiais, 

equipamentos e veículos

Foram adquiridos equi-
pamentos e ferramentas 
de alta qualidade e uma 
viatura de última geração, 
que pertence ao municí-
pio  A Base de Bombeiros 
de Ubatuba investiu nes-
te segundo semestre em 
materiais e equipamen-
tos utilizando recursos do 
Fundo Municipal de Ma-
nutenção dos Serviços de 
Bombeiros.  A verba foi 
proveniente da arrecada-
ção de Taxa de Incêndio, 
que está suspensa e foi 
cobrada pela última vez 
em 2013.Destaque para a 
compra de um equipamen-
to desencarcerador (para 
retirada de vítimas presa 
em ferragens) com todas 
as ferramentas necessárias 
para o serviço em aciden-
tes.  O referido equipa-
mento da Marca HURST 
veio da Alemanha. Segun-
do informações de espe-
cialistas, é o top de linha 
no momento, custou aos 
cofres da PMU R$144 mil 
e já está sendo utilizado 
pelos bombeiros desde a 
sua chegada. Foram adqui-
ridas também ferramentas 
para atendimentos a ocor-
rências: quatro novas mo-
tosserras, cordas, luvas 
capacetes, cadeirinhas de 
alpinismo, lanternas, 

mosquetões, ascensores e 
freios de emergência e cin-
tos para trabalhos em altu-
ra.  Uma lavadora de alta 
pressão (VAP) e um forno 
de microondas completam 
os investimentos. A maior 
conquista dos bombeiros 
este ano, sem dúvida, está 
sendo a montagem do nos-
so caminhão Auto-Bom-
ba, adaptado pela empresa 
RONTAN na cidade de 
Tatuí (SP). Ele deve estar 
à nossa disposição até o fi-
nal deste mês de setembro. 
Esta viatura possui auto-
nomia de 5 mil litros de 
água, um canhão de ataque 
em sua parte superior, um 
mangote pré-conectado 
em sua lateral para ata-
que rápido, um guincho 
com potência de 17000 
CV, cabine estendida para 
o transporte de sete bom-
beiros, além de diversos 
compartimentos para con-
dução de equipamentos e 
materiais de salvamento”, 
informa o Subtenente Nes-
tor Gama Pinto, coman-
dante dos bombeiros na ci-
dade.Ainda de acordo com 
o comandante, a viatura 
pertencerá ao município e 
só sairá da cidade em caso 
de baixa para manutenção, 
conserto ou para apoiar 
bombeiros de outras cida-

des vizinhas em ocorrên-
cias de grande porte. O 
custo da montagem da Au-
to-Bomba é de aproxima-
damente R$ 340 mil.“Em 
breve estaremos receben-
do três novas viaturas: um 
veículo sedam, um veícu-
lo tipo caminhoneta para 
serviços administrativos 
e outro tipo caminhonete 
para atuar em áreas com 
terrenos de difícil acesso”, 
pontua Gama. “Estamos 
em fase de conclusão do 
projeto para ampliação e 
adequação da parte supe-
rior do prédio da Base de 
Bombeiros, onde serão 
construídos alojamentos 
para o efetivo e pessoal de 
apoio na “Operação Ve-
rão”, além de uma sala de 
instrução para atender, in-
clusive, a população com 
palestras, visitas e etc”, 
continua o comandante. 
“Sem a arrecadação da 
Taxa de Incêndio, jamais 
teríamos atingido esta con-
quista, pois sabemos que é 
muito oneroso para o mu-
nicípio arcar com tamanha 
receita destinada somente 
para um órgão. Cito ain-
da que, a Taxa de Incên-
dio, vem servindo para 
“Salvar Vidas” e, neste 
caso, quem “Salva Vidas” 
é o munícipe”, finaliza.
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Vencedores do concurso
ciee/abl

O CIEE e a Academia Bra-
sileira de Letras (ABL) di-
vulgam resultado do 15º 
Prêmio Literário Escri-
tor Universitário “Alceu 
Amoroso Lima” (Tristão 
de Ataíde): Vitor Ribei-
ro Santos Martinez, es-
tudante de letras da USP, 
morador de São Bernardo 
do Campo/SP (1º lugar), 
Patrícia Fraga Correia, 
estudante de direito da 
Unigranrio, que vive em 
Duque de Caxias/RJ (2º 
lugar), Clarisse Ferreira de 
Souza, estudante de his-
tória da Unopar, no curso 
de educação à distância, 
moradora de Santa Isabel 

do Pará/PA (3º lugar). Eles 
produziram redações so-
bre o tema Por que eu gos-
to de Guimarães Rosa?.
“Fico feliz com o reconhe-
cimento e com a projeção 
que posso ter a partir da 
premiação: tenho um livro 
de poesias pronto para ser 
publicado”, regozija-se 
Vitor. O estudante de 19 
anos, inspirado pela mãe 
que também é formada em 
letras, está em contato com 
a literatura desde muito 
cedo e já trabalha na área, 
ministrando aulas de re-
forço em português, histó-
ria e geografia, e aos finais 
de semana é professor-vo-

luntário em um cursinho 
na periferia de São Paulo. 
Em suas preleções, trans-
mite a paixão pela leitura 
e mostra para seus alunos 
a importância dos autores 
brasileiros. “Estou ansio-
so em conhecer a ABL, é 
um lugar mítico”, revela.
Vitor e os outros ganha-
dores participarão de so-
lenidade de premiação a 
ser marcada na ABL, ao 
lado dos imortais, com 
todos os custos de deslo-
camento e hospedagem 
pagos pelo CIEE. Além 
de diplomas e meda-
lhas, dividirão um prê-
mio que soma R$ 15 mil.

Alunos da rede municipal de 
Taubaté conquistam medalhas 

na XVII Olimpíada Brasileira 
de Astronomia e Astronáutica

O trabalho de introdução 
à Astronomia desenvol-
vido na EMEF Sargento 
Everton Vendramel de 
Castro Chagas culminou 
com 80 trabalhos inscritos 
na XVII Olimpíada Bra-
sileira de Astronomia e 
Astronáutica (OBA), além 
de 15 equipes inscritas na 
VIII Mostra Brasileira de 
Foguetes (MOBFOG), 
modalidade inserida na 
Olimpíada. A realização 
deste evento é uma parce-
ria entre Sociedade Astro-
nômica Brasileira e Agên-
cia Espacial Brasileira.
Os resultados superaram 
as expectativas. A escola 
trouxe 06 medalhas, sendo 
01 de ouro do aluno Lucia-
no Brito Ferreira Júnior, 
02 de prata para Laís Reis 
Martins e Lucas Torino de 

Faria e 03 condecorações 
de bronze para Igor Carlos 
Moreira, Marcus Vinícius 
Cardoso e Milene Quinta-
nilha Pereira. A Mostra de 
Foguetes também premiou 
04 equipes, a “Frota Estre-
lar”, com medalha de ouro, 
“Falcão Negro” meda-
lhista de prata, “Plutão” e 
“Tam SK8” contempladas 
com medalhas de bronze.
Em 2013, por iniciativa 
dos professores Felipe dos 
Santos (Geografia) e Ro-
gério Santos (Filosofia), 
aconteceu uma pequena 
aula de Astronomia se-
guida por uma atividade 
de observação na escola 
EMEF Sargento Everton 
Vendramel de Castro Cha-
gas, Sítio Santo Antônio 
II. A resposta dos alunos 
foi tão positiva que junto 

à comunidade local a es-
cola conseguiu adquirir 
dois telescópios. Mediante 
ao potencial educativo do 
trabalho já realizado em 
2014, foi estruturado um 
curso de introdução à dis-
ciplina para os alunos do 
9º ano que se baseia nos 
princípios de interdiscipli-
naridade (somando-se aos 
conhecimentos de História 
e Ciências), em que envol-
veria o desenvolvimento 
de conhecimentos teóricos 
e práticos e a participação 
do aluno é em caráter vo-
luntário, com aulas minis-
tradas nas noites de 3ª e 5ª 
feiras. O aluno João Pedro 
de Araújo de Medeiros, do 
8º ano da EMEFM José 
Ezequiel de Souza, tam-
bém foi premiado com 
medalha de prata na OBA.

Detran de Pinda muda de 
endereço e anuncia novo 
padrão de atendimento

O posto do Detran.SP, em 
Pindamonhangaba come-
ça a operar sob novo pa-
drão de qualidade nesta 
quarta-feira, 10. O novo 
posto vem para funcio-
nar de forma integrada ao 
Poupatempo, e terá atendi-
mento aos sábados e capa-
cidade para mais de 14 mil 
serviços mensais A par-
tir desta quarta-feira, 10, 
Pindamonhangaba passa 
a contar com uma nova 
unidade de atendimento 
que integra o Departamen-
to Estadual de Trânsito de 
São Paulo (Detran.SP) e 
o Poupatempo. As novas 
instalações estão situadas 
na Av. Professor Manoel 

César Ribeiro, 321 - Santa 
Luzia, com funcionamen-
to normal de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h, 
e também aos sábados, das 
8h às 12h. O posto do De-
tran em Pinda vai trabalhar 
integrado ao Poupatempo 
e terá capacidade para rea-
lizar cerca de 14 mil servi-
ços por mês. O local conta 
com infraestrutura moder-
na, além de novos equi-
pamentos e mobiliário, 
atendimento por meio de 
senha, funcionários treina-
dos e condições de acessi-
bilidade, entre outros be-
nefícios.  “A população de 
Pindamonhangaba recebe 
agora este novo padrão 

de qualidade nos serviços 
de trânsito. Hoje já são 68 
novos unidades neste mo-
delo e, até  final do ano, 
serão cerca de 90 em todo 
o Estado”, explica Neiva 
Aparecida Doretto, dire-
tora-presidente do Detran.
SP. Por conta da mudança, 
a unidade localizada na 
Rua Gustavo de Godoy foi 
desativada.  Prova Eletrô-
nica - Para tirar a primeira 
Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH) em Pin-
damonhangaba, a partir de 
agora, não mais será usado 
papel e caneta para fazer 
o exame teórico. A pro-
va passará a ser realizada 
no formato eletrônico. As 
provas para primeira habi-
litação poderão ser feitas 
em computadores, com o 
resultado na hora. A pro-
va teórica também é feita 
na renovação da CNH de 
condutores habilitados an-
tes de 1999, quando não 
havia exigência do curso 
de primeiros socorros e di-
reção defensiva.  No por-
tal do Detran.SP (www.
detran.sp.gov.br), o can-
didato pode estudar pelo 
simulado de prova teórica.

INPE divulga resultado
final do PRODES 2013

O Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais 
(INPE) concluiu o mapea-
mento e o cálculo da taxa 
de desmatamento na Ama-
zônia Legal para o período 
agosto/2012 a julho/2013, 
atividades realizadas no 
âmbito do Projeto de Mo-
nitoramento do Desmata-
mento na Amazônia Legal 
(PRODES). O resultado 
final do estudo computou 
uma taxa de 5.891 km2/
ano. Este valor representa 
a segunda menor taxa de 
desmatamento registrado 

na Amazônia Legal des-
de que o INPE começou a 
medi-la, em 1988. O PRO-
DES computa como des-
matamento as áreas maio-
res que 6,25 hectares onde 
ocorreu remoção completa 
da cobertura florestal – o 
corte raso. O valor da taxa 
consolidada, obtida após 
o mapeamento de 216 ce-
nas do satélite americano 
Landsat 8/OLI, é aproxi-
madamente 1% acima do 
estimado pelo INPE em 
dezembro de 2013, que 
foi de 5.843 km2, cálculo 

gerado com base em 86 
imagens do mesmo saté-
lite e que cobriram a área 
em que foram registrados 
mais de 90% do desmata-
mento no período anterior 
(agosto/2011 a julho/2012) 
e também os 43 municí-
pios referidos no Decre-
to Federal 6.321/2007 e 
atualizado em 2009. O 
resultado aponta eficácia 
no combate ao desmata-
mento, particularmente a 
partir da criação, em 2004, 
do Plano de Ação para 
Prevenção e Controle do 
Desmatamento na Amazô-
nia Legal (PPCDAm), co-
ordenado pelo Ministério 
do Meio Ambiente e pela 
Casa Civil da Presidência 
da República, com uma 
redução de 79% desde 
2004, conforme indica a 
série histórica apresentada 
a seguir. A tabela abaixo 
apresenta a distribuição 
da taxa de desmatamen-
to nos estados que com-
põem a Amazônia Legal:

Tremembé está na final da 
Gincana Vanguarda

Agora o produto a ser 
arrecadado é FEIJÃO
Vamos ajudar nossa ci-
dade! Deixaremos as 

caixas de doação em di-
versos locais na cidade!
Faça a sua doação!
Postos de entrega ofi-

cial: Escolas da Rede 
Municipal e Fundo So-
cial de Solidariedade
ATENÇÃO PARA  UMA 
SUPER NOVIDADE…
Você pode fazer sua do-
ação on-line pelo en-
dereço: www.vanguar-
d a . t v / g i n c a n a . h t m l
É super simples, você 
faz a sua doação e va-
mos até sua casa fazer a 
retirada. Experimente!
Ajude nessa missão!!
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São Bento do Sapucaí 
recebe boa pontuação 

do Ideb

Projeto apoiado pela 
Novelis quer incluir 

mais crianças no
esporte em Pinda

Prefeitura inicia plantio de 
gramas na Praça Geraldo 

Costa

Prefeitura de Tremembé 
e Sebrae levam profissionais 

da beleza para Beauty Fair

Revelado na última nes-
ta sexta-feira, 05/09, a 
classificação do Ideb (Ín-
dice de Desenvolvimen-
to da Educação Básica) 
deixou algumas cida-
des em destaque, como 
é o caso de São Bento 
do Sapucaí. O município 
da Serra da Mantiquei-
ra obteve a 2ª colocação 
na Região Metropolita-
na do Vale do Paraíba, 
com a pontuação de 6.1.
De acordo com a Se-
cretaria de Educação do 
município, os dados di-

A Novelis, líder mundial 
em laminados e em reci-
clagem de alumínio, re-
aliza nesta semana, em 
parceria com a Secretaria 
da Educação e Cultura e o 
Instituto Esporte e Educa-
ção (IEE), o quarto módu-
lo do projeto “Formação 
Continuada de Professores 
da Rede Pública de Ensino 
em Esporte Educacional”.
Nesta etapa, aproximada-
mente 160 alunos do en-
sino fundamental da Es-
cola Municipal Dr. André 
Franco Montoro participa-

Na manhã desta terça feira 
(09) a Prefeitura de Tre-
membé iniciou o plantio 
de gramas na Praça Ge-
raldo Costa no Centro.  

Profissionais da beleza de 
Tremembé tiveram a opor-
tunidade de conhecer as 
novidades do setor na Be-
auty Fair – Feira Interna-
cional de Beleza Profissio-
nal 2014, por meio de uma 
parceria entre a Prefeitura 
de Tremembé e o Sebrae. 

vulgados pelo Inep (Insti-
tuto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira), fortalece 
a  aprovação ldo trabalho 
realizado no município. 
O Inep é ligado ao Mi-
nistério da Educação, que 
avalia o desempenho dos 
estudantes em todo o país. 
O índice é obtido analisan-
do o rendimento escolar e 
as médias do desempenho 
dos alunos na Prova Brasil.
A Meta Projetada,  que é 
a meta que o Estado, es-
pera que as escolas al-

rão de atividades e jogos 
esportivos com base nos 
princípios do esporte edu-
cacional: inclusão, diversi-
dade, cultura, cidadania e 
educação integral. Desen-
volvida por 50 professores 
que estiveram nos módu-
los anteriores do projeto, a 
ação busca fazer com que 
os estudantes entendam 
e aceitem as particulari-
dades de cada indivíduo.
Marta Bicho, gestora re-
gional de Educação Bási-
ca de Pindamonhangaba, 
explica que os esportes 

O objetivo do plantio, 
conforme revelou o pre-
feito Marcelo Vaqueli é 
atender uma proposta da 
prefeitura de melhorar 

Os empreendedores tive-
ram a disposição ônibus 
e convites. A visita acon-
teceu no último dia 08.
A Feira
A Beauty Fair – Feira In-
ternacional de Beleza Pro-
fissional – está na sua 10ª 
edição e é considerada a 

cancem nas provas em 
cada ano – era de 5.5 em 
2013. Em 2017 a meta é 
de 6.0. São Bento do Sa-
pucaí não só ultrapassou 
a meta do ano passado, 
como a meta de 2017.
Já no Ensino Médio, a 
E.E. Dr. Genésio Cândido 
Pereira, também de São 
Bento do Sapucaí, con-
quistou a melhor média 
entre as cidades da Região 
Metropolitana, ficando 
com a pontuação de 5.1, 
acima da Meta Proje-
tada esperada de 4.9.

de alto rendimento sele-
cionam as crianças mais 
habilidosas, com caracte-
rísticas físicas propícias 
para a prática. “Acredi-
tamos que as atividades 
esportivas devem envol-
ver um maior número de 
alunos. Os conceitos es-
tudados pelos professo-
res durante todo o projeto 
os ajudaram a encontrar 
caminhos para que um 
maior número de alunos 
seja incluído em um jogo 
ou competição”, conta.
No total, o projeto “For-
mação Continuada de Pro-
fessores da Rede Públi-
ca de Ensino em Esporte 
Educacional” possui cin-
co módulos presenciais, 
com 16 horas de dura-
ção cada um, conduzidos 
por dois educadores do 
IEE com ampla experi-
ência na temática e traba-
lhos realizados por todo 
o País. O encontro final 
acontecerá em novembro. 

a infraestrutura visando 
aperfeiçoar o aspecto vi-
sual e a limpeza da cidade.
O prefeito está acompa-
nhando de perto o descar-
regamento do primeiro ca-
minhão e a colocação das 
primeiras placas de gra-
mas nos canteiros da Pra-
ça.  “A Praça da Estação 
é um espaço em que rece-
bemos milhares de turis-
tas todos os anos. Temos 
que preservá-la e deixá-la 
ainda mais bonita para os 
visitantes e principalmente 
para o nosso povo. Em bre-
ve levaremos esse projeto 
para outros bairros da ci-
dade” – finalizou Vaqueli.

maior do setor na Améri-
cas e a segunda maior no 
mundo, contribuindo dire-
tamente para o crescimen-
to da economia, trabalho e 
turismo no país. Este ano, 
ela será promovida de 6 a 9 
de setembro, no Expo Cen-
ter Norte, em São Paulo.
No ano passado, a Feira 
recebeu a visita de mais 
de 145 mil profissionais, 
do Brasil e do exterior, 
que juntos movimentaram 
mais de R$450 milhões. 
Nesta edição, os profis-
sionais poderão participar 
da feira comercial para 
negócios, além de acom-
panhar o lançamento de 
produtos, equipamentos 
e serviços para os seto-
res de cabelos, estética, 
manicure, maquiagem, 
podologia, massotera-
pia e varejo de beleza.


