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A GAzetA dos Municípios

Residencial Ana Cândida 
de Tremembé começa a 
receber obras de asfalto

Tremembé terá
apresentação de

Orquestra Sinfônica no 
aniversário da cidade

Taubaté troca metade da 
frota ônibus para atender 

o transporte público

Buracos, suspensões de 
veículos quebradas, di-
fícil locomoção, um 
cenário que desencan-
tava os moradores do 
Residencial Ana Cândida, 
começam a se tornar coi-
sas do passado . Para isso, 
a Prefeitura de Tremembé 
está recapeando todas as 
ruas do bairro, um traba-
lho que foi intensificado 
nesta semana com o apoio 
do rolo compactador para 
garantir maior durabi-
lidade do asfalto novo 
que vem sendo colocado.
São cerca de 3.375 m² de 
asfalto nas ruas Antônio 

No último dia 03 de no-
vembro, o Prefeito Marce-
lo Vaqueli acompanhado 
dos Secretários Munici-
pais de Turismo, Cultura 
e Esportes e Assuntos Ju-
rídicos Marcela Pereira 
Tupinambá e Marco An-
tônio Queiroz Moreira 
respectivamente e do Co-
ordenador Rodrigo Celso 

Com o propósito de reno-
var toda a frota de ônibus 
do transporte público, a 
Prefeitura de Taubaté pro-
moveu ontem (10) a entre-
ga de 30 novos carros para 
os serviços de atendimen-
to à população. Todos os 
veículos são 0Km e com 
acessibilidade. De acordo 
com a Prefeitura, são veí-
culos maiores, com 12,5m 
de comprimento, e que são 
mais confortáveis e mo-
dernos. Os carros são do-
tados de sistema de segu-
rança denominado “Anjo 
da Guarda”, que controla a 
velocidade do veículo em 
dias normais e com a ve-

Nogaroto, Aurea de O. 
Vargas, João F. da Mota, 
Profª Cesarina de Q. Ribas 
e Jarbas S. Pinto. Foram 
instaladas também apro-
ximadamente 220 m de 
galerias de águas pluviais. 
O investimento foi de 
R$ 197.992,60 e a obra 
já está em sua fase final.
Uma das moradores sa-
tisfeitas com o trabalho 
da Prefeitura é Marilda 
Aparecida Junqueira. Ela 
diz que ela e seus vizi-
nhos lutavam há mais de 
10 anos pela melhoria das 
ruas e que agora veem a 
Prefeitura começar a recu-

Muassab, se reuniram com 
o Secretário de Cultura 
do Estado Marcelo Mat-
tos Araujo para apresentar 
projetos e solicitar apoio 
do Governo em proje-
tos culturais para eventos 
no município em 2015.
O encontro foi muito po-
sitivo e serviu para acertar 
a vinda da Orquestra Sin-

locidade reduzida em dias 
de chuva, impedindo que o 
mesmo parta em segunda 
marcha e com portas aber-
tas. Os veículos contam, 
também, com três portas 
de acesso, plataforma ele-
vatória localizada na porta 
central para acessibilidade 
de pessoas com deficiên-
cia, itinerários eletrônicos 
na parte frontal e lateral, 
além de serem movidos 
a biodiesel. Atualmente, 
Taubaté tem 79 ônibus em 
operação e mais os reser-
vas. A renovação, que con-
ta ainda com mais 15 veí-
culos que já entraram em 
circulação, representa 45 

peração da pavimentação 
asfáltica. “O prefeito Va-
queli caminhou pelas ruas 
do bairro, viu nossa reali-
dade de perto e prometeu 
solucionar os problemas. 
Agora estamos recebendo 
as melhorias. Obrigada”, 
afirma a dona de casa.
“Sabemos que ainda falta 
muito. Mas, este início do 
trabalho de recuperação de 
ruas da cidade demonstra 
que realmente o prefeito 
Vaqueli é um homem de 
palavra e com certeza já 
está fazendo a diferença”, 
conta o metalúrgico e mo-
rador Augusto P. Silva.

fônica do Conservatório 
de Tatuí para apresentação 
no dia 26 de novembro, 
aniversário do município.
O prefeito Marcelo Vaque-
li ressaltou que a cultura 
tem um papel importante 
na vida das pessoas. “Es-
tamos dando uma atenção 
especial ao setor, valori-
zando o artista local e am-
pliando o acesso da popu-
lação aos espetáculos. Nós, 
da Prefeitura de Tremem-
bé, estamos fazendo nos-
sa parte, trabalhando pelo 
fomento da cultura e pela 
aproximação do tremem-
beense a este segmento.
Em breve publicaremos a 
programação das festivi-
dades em comemoração 
ao aniversário da cidade.

ônibus novos para atender 
a população taubateana, 
isto é, mais da metade da 
frota renovada. A Prefeitu-
ra informou que a troca dos 
carros será de forma gra-
dativa até que toda a frota 
esteja renovada. Os 30 no-
vos veículos atenderão  as 
linhas: Parque Três Marias 
/ Independência, Cidade 
de Deus / Vila São Geral-
do, Parque Aeroporto / Jar-
dim América, Chácara Sil-
vestre / Parque Ipanema, 
Santa Tereza / Quiririm 
/ Gurilândia, Distrito In-
dustrial / Cecap e, Parque 
Urupês, em substituição 
aos ônibus mais antigos.

Projeto visa conscientizar 
sobre importância do

mangue do Camaroeiro
de Caraguá

Atividades de conscienti-
zação ambiental foram re-
alizadas, no último sábado, 
na Praia do Camaroeiro, 
região Central de Caraguá. 
O objetivo é alertar alunos 
das escolas e comunidade 
sobre a importância de pre-
servar a área do mangue. 
A organizadora do proje-
to, Luciana Soares, disse 
que, além da limpeza e da 
conscientização, as ações, 
que vão ocorrer uma vez 
por mês, visam chamar 
a atenção da população 
para pontos turísticos que, 
com o passar do tempo e 
da problemática do lixo, 
acabaram sendo esque-

cidos, como é o caso da 
Praia do Camaroeiro. Du-
rante a manhã de sábado, 
os integrantes do grupo de 
escoteiros mirins conhece-
ram a restinga e o mangue, 
e a importância da preser-
vação do meio ambiente. 
A chefe do Escoteiro Cara-
guatá, Sonja Passos, disse 
ser essencial para as crian-
ças o conhecimento adqui-
rido em conscientizações. 
“Elas ficam surpresas com 
a qualidade do lixo reco-
lhido e repassam a impor-
tância da preservação para 
a casa e a escola”, afirmou. 
Os resíduos coletados no 
mangue e nas praias são 

contaminados, portanto, 
não há possibilidade de re-
ciclagem. Após a coleta, o 
material é direcionado para 
o transbordo de Caragua-
tatuba e, posteriormente, 
enviado para Tremembé. 
O projeto de conscientiza-
ção ambiental é realizado 
pelo Governo Municipal, 
por meio da secretaria de 
Meio Ambiente, em par-
ceria com o Centro Uni-
versitário Módulo, ONG 
Maranata Ecologia, Grupo 
de Escoteiro Caraguatá, 
Polícia Ambiental, alunos 
das escolas do bairro Ipi-
ranga, pescadores e ven-
dedores do Camaroeiro.
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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.

Nota sobre o funcionamento 
do comércio de Taubaté

Funcionamento do comér-
cio no período natalino - 
2014 e nos feriados de 15 
de novembro (nacional) e 5 
de dezembro (municipal). 
Acerca do funcionamento 
do comércio de Taubaté 
no período natalino, temos 
a esclarecer que: O funcio-
namento do comércio está 
liberado, de acordo com 
a legislação municipal e 
a Convenção Coletiva de 
Trabalho firmada entre 
empregados e empregado-
res. As lojas do comércio 
tradicional (de rua), loca-
lizadas no centro ou nos 
bairros, podem abrir nos 
quatro domingos que ante-
cedem o Natal (dias 07, 14 
e 21), no seguinte horário: 
das 09h às 13h, podendo 
estender até às 15h. O co-
mércio tradicional (de rua) 
poderá funcionar durante a 
semana das 09h às 22h. As 
lojas do Taubaté Shopping 
e do Via Vale Garden Sho-
pping poderão abrir no 
período natalino de acor-
do com o seguinte horá-
rio: 08 a 23 de dezembro 
– horário: das 10h às 23h.
24 de dezembro – horário: 

das 09h às 18h. Benefícios 
a serem concedidos para 
os comerciários que tra-
balharem nos domingos: 
* Pagamento de horas ex-
tras: nos domingos a hora 
normal trabalhada acres-
cida de 100%. Nos dias 
de semana, 60% + possí-
veis adicionais (de acordo 
com a nossa Convenção 
Coletiva de Trabalho). * 
Vale-transporte. * Vale-re-
feição (para quem traba-
lhar no período noturno).
* Uma folga compen-
satória a ser concedi-
da dentro de 30 dias.
* Pagamento em pecúnia 
(dinheiro) no valor de R$ 
23,00 para quem traba-
lhar aos domingos 6 horas.
* Pagamento de R$ 32,00 
para quem trabalhar aos 
domingos 7 horas ou mais.
* Para os empregados em 
Escala 2 x 1 em qualquer 
jornada o valor será de $ 
37,00. Obs.: 5 de dezem-
bro é feriado municipal 
(dia do Padroeiro da cida-
de) e 15 de novembro fe-
riado nacional (Proclama-
ção da República) – para 
estes dias os direitos dos 

trabalhadores equivalem 
aos domingos. De acordo 
com a legislação trabalhis-
ta, somente os sindicatos 
de empregados e emprega-
dores podem juridicamen-
te definir questões afins, 
como o horário de fun-
cionamento do comércio, 
ou seja, o Sindicato dos 
Empregados no Comércio 
de Taubaté e o Sindicato 
do Comércio Varejista de 
Taubaté. Estranhamente 
tomamos conhecimentos 
pela imprensa de reunião 
promovida pela Associa-
ção Comercial e Industrial 
de Taubaté, sem essas duas 
entidades, para decidir 
pelo horário de funciona-
mento do comércio local.  
Informamos aos empre-
gados e empregadores do 
comércio, assim como ao 
público em geral, que toda 
e qualquer alteração no 
horário de funcionamen-
to do nosso comércio tem 
que ser antecipada e obri-
gatoriamente solicitada ao 
Sindicato dos Empregados 
no Comércio de Taubaté 
e ao Sindicato do Comér-
cio Varejista de Taubaté. 

Taxas de juros sobem em 
outubro para pessoas física 

e jurídica
Para pessoa física, a taxa 
de outubro referente a ju-
ros média geral apresentou 
uma elevação de 0,33 pon-
tos percentual, enquanto os 
juros para pessoa jurídica 
tiveram elevação de 0,01 
pontos percentual no mês 
(0,17 ponto percentual em 
doze meses. Subiram em 
outubro as taxas de juros 
para pessoas físicas e ju-
rídicas. Os dados foram 
divulgados na segunda-
feira (10) pela Associação 
Nacional dos Executivos 
de Finanças, Administra-
ção e Contabilidade (Ane-
fac). DinheiroPara pessoa 
física, a taxa de outubro 
referente a juros média 
geral apresentou uma 
elevação de 0,33 pon-
tos percentual, passando 
6,06% ao mês (102,59% 
ao ano) em setembro para 
6,08% ao mês (103,05% 

ao ano) em outubro.
Quanto às seis linhas de 
crédito para pessoa físi-
ca, de acordo com a pes-
quisa da Anefac, uma se 
manteve estável (cartão 
de crédito rotativo). As 
outras cinco tiveram suas 
taxas de juros elevadas 
(juros do comér-
cio, cheque especial, 
financiamento de auto-
móveis, empréstimo pes-
soal feito por bancos e 
empréstimo pessoal feito 
por financeiras). Os ju-
ros para pessoa jurídica 
tiveram elevação de 0,01 
ponto percentual no mês 
(0,17 ponto percentual em 
doze meses). A taxa de ju-
ros média para empresas 
passou de 3,43% ao mês 
(49,89% ao ano), em se-
tembro para 3,44% ao mês 
(50,06% ao ano), 
em outubro.

Das três linhas de crédito 
pesquisadas para pessoas 
físicas, duas tiveram suas 
taxas de juros reduzidas 
no mês (desconto de dupli-
catas e conta garantida) e 
uma teve sua taxa de juros 
elevada (capital de giro). 
O resultado, no entanto, 
ainda não reflete a alta da 
taxa básica de juros (Selic), 
de 11% para 11,25% ao 
ano, anunciada no último 
dia 29 pelo Comitê de Po-
lítica Monetária (Copom). 
“Tendo em vista o Banco 
Central ter elevado a taxa 
básica de juros (Selic) 
em sua última reunião, 
bem como a tendência 
de termos novas eleva-
ções da mesma, é prová-
vel que as taxas de juros 
das operações de crédito 
voltem a ser elevadas nos 
próximos meses”, des-
tacou a Anefac em nota.
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Cursos garantem
qualificação profissional 

em Pinda

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Assis-
tência Social, vem quali-
ficando profissionalmente 
a população com inúme-
ros cursos, como garçons 
e camareiras. O encerra-
mento dos cursos ocorreu 
no dia 29 de outubro, mas 
já foram disponibilizadas 
20 novas vagas para cada 
um dos cursos, onde os 
alunos terão aulas teóricas 

e práticas. De acordo com 
as informações do Depar-
tamento de Assistência 
Social, as novas turmas se-
rão formadas em Moreira 
César. Os interessados po-
derão procurar o Centro de 
Referência em Assistência 
Social (Cras) ou o Centro 
Integrado de Assistência 
Social (Cias), localizado 
próximo à prefeitura. Ins-
crições abertas - O curso 
de camareira acontecerá 

as segundas, quartas e sex-
tas-feiras, das 8 às 11 ho-
ras. Para fazê-lo é preciso 
ter no mínimo 16 anos e 
ter o Ensino Fundamental, 
podendo ser incomple-
to. Os alunos aprenderão 
técnicas de arrumação, 
limpeza e higienização, 
vistoria, conceitos e prin-
cípios de atendimento ao 
cliente, práticas de gover-
nança, entre outros assun-
tos. No curso de garçons e 
garçonete os alunos serão 
capacitados para trabalhar 
em bares, restaurantes, bu-
ffets e empresas. As aulas 
serão as segundas, quar-
tas e sextas, das 13 às 16 
horas. Para se inscrever 
nesta atividade precisa ser 
maior de 18 anos e ter no 
mínimo o Ensino Funda-
mental, também podendo 
ser incompleto. As aulas 
de ambos os cursos terão 
início dia 17 de novembro 
e acontecerão na Amar, lo-
calizada na rua Hungria, 
112, no residencial Pasin.

Alckmin apresenta a
Dilma projeto para

garantir a oferta de água 
em São Paulo

O governador de São 
Paulo, Geraldo Alckmin, 
apresentou à presidenta 
Dilma Rousseff uma lista 
de ações que pretende pro-
mover nos próximos anos 
com o objetivo de melho-
rar a segurança hídrica 
do estado. As propostas 
iniciais de oito obras fo-
ram orçadas em R$ 3,5 
bilhões, segundo o gover-
nador, e envolvem empre-
endimentos com prazo de 
execução que variam de 
nove meses a dois anos e 
meio. O formato de como 
esse valor será financiado 
e o detalhe de cada proje-
to não foram apresentados 
na reunião desta segun-
da-feira (10), de acordo 
com a ministra do Pla-
nejamento, Orçamento e 
Gestão, Miriam Belchior. 
Ela informou que uma 
nova reunião foi marca-
da para o próximo dia 17, 
quando as propostas se-
rão aprofundadas pelo 
governo estadual à União. 
Um grupo de trabalho, de 
acordo com o governador, 
vai se encarregar de dis-
cutir de maneira triparti-
te o detalhamento desses 
projetos. Não é possível 
dizer ainda, portanto, se o 
governo federal vai bancar 
os custos totais ou apenas 
uma parte. “Não tem um 
limite mínimo nem máxi-
mo. Aquilo que o grupo 
de trabalho entender que 
é possível”, avaliou Ge-
raldo Alckmin, sobre o 
valor que seria necessário 
receber do governo fede-
ral para as obras orçadas. 
Garantindo não haver ris-

co de desabastecimento 
de água a curto prazo, o 
governador de São Pau-
lo disse que a proposta 
apresentada a Dilma é de 
novas obras. Segundo ele, 
várias obras para melho-
rar o abastecimento estão 
em andamento. “Nós te-
mos repetido isso desde o 
início do ano. Nós temos 
em São Paulo um siste-
ma extremamente forte, 
nem entramos na segunda 
reserva técnica do Canta-
reira. Então, não são obras 
para amanhã; as obras para 
amanhã estão sendo feitas. 
Nós vamos entregar neste 
mês de novembro mais um 
metro cúbico por segun-
do (m³/s) do Guarapiran-
ga. Mais 300 mil pessoas 
saem do Cantareira”, in-
formou. “A presidenta viu 
com bons olhos o conjunto 
das obras, mas nós vamos 
ter uma conversa mais 
aprofundada para que ela 
bata o martelo naquilo que 
o governo federal ajudará 
São Paulo”, disse a mi-
nistra Miriam Belquior, 
complementando que, do 
meio para o fim da sema-
na que vem, poderá haver 
uma resposta do melhor 
formato de financiamen-
to. “É comum a presidenta 
dizer que o montante de 
recursos, claro, depen-
de da nossa capacidade, 
mas, fundamentalmente, 
depende da importância 
das obras a serem realiza-
das. Se durante o proces-
so de discussão estiverem 
claras a importância das 
obras para o abastecimento 
da região, nós poderíamos 

até apoiar tudo”, disse. O 
primeiro empreendimento 
proposto é a interligação da 
represa Atibainha, do Can-
tareira, à represa Jagua-
ri, do Rio Paraíba do Sul. 
Na semana passada o pre-
sidente da Agência Na-
cional de Águas, Vicente 
Abreu, afirmou ser pos-
sível a transposição das 
águas do Paraíba do Sul. 
Outras obras apresenta-
das à presidenta envol-
vem a construção de dois 
grandes reservatórios, a 
criação de duas estações 
de produção de água de 
reuso, a interligação do Ja-
guari com outro rio, o Ati-
baia, além da perfuração 
de 24 poços para abaste-
cer a região de Campinas. 
Após explicar o trajeto do 
Paraíba do Sul, o governa-
dor disse o que o governo 
de São Paulo pretende im-
plantar o projeto. “Em mé-
dia, o Paraíba do Sul tem 
200 m³/s. O que estamos 
falando da interligação é 
de 5 m³/s, e podemos co-
locar mais água no Paraí-
ba, porque a interligação é 
de mão dupla. […] Então 
você dobra a capacidade 
de preservação para São 
Paulo e para o Rio de Ja-
neiro”, disse. Segundo Mi-
riam, as obras foram apre-
sentadas em uma ordem de 
prioridades, e ao longo da 
apresentação a presiden-
ta Dilma fez perguntas a 
respeito de cada projeto. 
A primeira reunião do gru-
po de trabalho, marcada 
para a próxima segunda-
feira (17), ocorrerá no Mi-
nistério do Planejamento. 
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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.


