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A GAzetA dos Municípios

Pinda elege Miss
Comerciária 2014

Pinda realiza 11ª edição do 
Festival da Primavera no 

Ribeirão grande

O Espaço Marinelli even-
tos em Pindamonhangaba 
foi o palco da beleza fe-
minina nesta semana com 
a realização do evento 
Miss Comerciária, promo-
vida pela Fecomerciários. 
Na passarela, 10 belas 
jovens desfilaram para 
o corpo de jurados que 
teve trabalho na escolha. 
O evento também con-
tou com a presença de 
Carlos Dionísio de Mo-
rais, presidente do Sin-
dicato dos Empregados 
no Comércio de Tauba-
té, entidade que abrange 

Pindamonhangaba realiza 
o 11º Festival da Prima-
vera do Núcleo Turísti-
co do Ribeirão Grande, 
entre os dias 26 e 28 de 
setembro. O evento é 
um dos principais atrati-
vos turísticos da cidade.
Pindamonhangaba comu-
nica a realização do 11º 
Festival da Primavera do 
Núcleo Turístico do Ribei-
rão Grande, entre 26 e 28 
de outubro.  Com muitas 
atrações culturais e artísti-

Pindamonhangaba. Uba-
tuba e Campos do Jordão. 
O júri avaliou Postura e 
Beleza e Desenvoltura e 
Elegância, para chegar à 
definição das vencedoras. 
De acordo com os organi-
zadores, a ausência de ta-
tuagens ostensivas foi um 
dos requisitos que tam-
bém influíram na compo-
sição das notas, pelo fato 
de comprometer a beleza 
natural das candidatas. 
A vencedora foi Pâmela 
Cristiane Delfina (MIss 
Comerciária), represen-
tante do Supermercado 

cas um dos principais atra-
tivos turísticos da cidade, 
o evento integra o calen-
dário de atrações turísticas 
do Circuito Turístico da 
Mantiqueira.  A gastrono-
mia é o ponto alto do even-
to. Restaurantes dos núcle-
os turísticos do Ribeirão 
Grande e do Piracuama 
terão estandes no local e 
comercializarão petiscos 
e pratos típicos da região, 
além do famoso bolinho 
de mandioca com recheios 

Excelsior, que vai repre-
sentar Pindamonhanga-
ba na etapa final do con-
curso Miss Comerciária 
Paulista. Para o segundo 
lugar foi escolhida a re-
presentante da Dokar Ve-
ículos, Mariana Olivei-
ra Barreto (1ª Princesa). 
A terceira colocação fi-
cou com Regiane Ca-
margo de Oliveira (2ª 
Princesa), da Arezzo e, a 
quarta colocada na opi-
nião do júri é Gabrie-
la Milene A. A. Souza 
(Miss Simpatia) que repre-
sentou O Lojão Magazine.

variados, que será servi-
do por todos os estandes.
O festival terá ainda shows 
e apresentações de grupos 
de cidades integrantes do 
Codivap Turismo, como 
São José dos Campos e 
Lagoinha. A abertura será 
realizada no dia 26 de se-
tembro, às 18h30, com a 
Banda César Barbosa e 
Cia. No sábado e no do-
mingo, o Festival será re-
alizado a partir do meio-
dia.  A entrada é gratuita.

Entrega de resultado de 
exames tem mudança em 

Taubaté

Abertura oficial dos Jogos 
da Primavera de Taubaté 
acontece na nova quadra

da Vila Marli

A Secretaria de Saúde de 
Taubaté informa que a 
partir da próxima segun-
da-feira, dia 15 de setem-
bro, os resultados de exa-
mes de imagens (raio x e 
mamografia) realizados 
no Centro de Imagens de 
Taubaté e que foram so-

Como parte do pacote de 
revitalização das praças 
esportivas, a Prefeitura de 
Taubaté entrega na pró-
xima segunda-feira, dia 
15 de setembro, a partir 
das 9h, a quadra coberta 
da Vila Marli. Junto com 
a solenidade de entrega 
da quadra será realizada 
a abertura oficial dos Jo-
gos da Primavera, evento 
promovido pela Secreta-
ria de Esportes e Lazer.
Entre os dias 15 de se-
tembro a 03 de outubro, 
alunos do Ensino Funda-

licitados aos pacientes 
pelos médicos das uni-
dades de Atenção Básica 
(PAMO e ESF) serão en-
tregues nas próprias uni-
dades. Para as solicitações 
de especialidades, os re-
sultados continuam com 
o mesmo procedimento 

mental I e II de 42 esco-
las públicas e particulares 
participam da competição.
Os jovens atletas compe-
tem nos gêneros feminino 
e masculino em sete moda-
lidades esportivas: futsal, 
vôlei, handebol, basquete, 
atletismo, xadrez e dama. 
As competições acontecem 
nas quadras municipais do 
Quiririm, Vila Marli, Bon-
fim, Casa do Menor (Vila 
São José) e EMEF Mon-
senhor Evaristo Campista 
César. Além de promover 
uma competição saudá-

de entrega. É importante 
ressaltar que os pacientes 
devem buscar pelos re-
sultados para retorno em 
consulta. Hoje a prefei-
tura soma cerca de 50% 
dos resultados de exames 
realizados sem retirada 
por parte da população.

vel, o grande objetivo dos 
jogos é incentivar nos jo-
vens e adolescentes a im-
portância da prática de 
atividade física para saúde 
e desenvolver a iniciação 
esportiva como ferra-
menta de inclusão social.
Na abertura acontece uma 
disputa de vôlei mascu-
lino entre as escolas Jar-
dim das Nações e EMEF 
Walther Thaumaturgo.
Essa é a 35ª edição dos Jogos 
da Primavera. Em 2013, a 
grande campeã foi a EMEF 
Ernani Barros Morgado.

Confira projetos que serão 
votados na Ordem do Dia da 

Câmara de Pinda
32ª Sessão Ordinária do 
ano de 2014, a realizar-
se no Palácio Legisla-
tivo “Dr. Geraldo José 
Rodrigues Alckmin”, no 
próximo dia 15 de se-
tembro de 2014, segun-
da-feira, às 18h. Matérias 
de Discussão e Votação
I. Projeto de Lei n° 
79/2014, do Vereador 
Roderley Miotto, que 
“Dispõe sobre a obriga-
ção de ciclovias ou ciclo-
faixas em obras viárias 

executadas no município 
de Pindamonhangaba”. 
II. Projeto de Lei n° 
131/2014, do Poder Exe-
cutivo, que “Autoriza o 
Executivo Municipal a 
celebrar convênio com a 
Santa Casa de Misericór-
dia de Pindamonhangaba 
para serviços de urgência/
emegência no Pronto So-
corro Municipal e Pronto 
Atendimento Infantil”.
III. Projeto de Lei n° 
138/2014, do Vereador 

Antonio Alves da Sil-
va e do Vereador Felipe 
César, que “Denomina a 
REMEFI do bairro Cruz 
Pequena de Professora 
MARIA MADUREIRA 
SALGADO (Dona Minica)”.
Pindamonhangaba, 11 
de setembro 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.
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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

MISCELÂNEA
Curiosidades

A maneira com que os gatos se comunicam é fascinante. Eles não constroem fra-
ses para exprimir afeto, raiva, fome, solidão, alegria e medo nas freqüências naturais, 
inaudíveis para que os humanos, mas sim em freqüências mais baixas de modo que os 
humanos os possam ouvir. Alguns cientistas acreditam que os gatos aprenderam que 
nós humanos não conseguimos ouvir nas freqüências naturais e por isso adaptaram-se 
de modo a se comunicarem conosco. Os gatos têm um QI que no reino animal só é 
ultrapassado pelos macacos e chimpanzés. Há apenas um em cada mil gatos cor-de-ro-
sa. Os gatos não enxergam muito bem de perto. Qualquer coisa num raio de quinze 
centímetros torna-se desfocado. Após as refeições, os gatos levam-se imediatamente. 
Isso é um instinto que lhes diz para se limparem de modo a que predadores não sintam 
o cheiro da comida e os ataquem. Quando os gatos afiam as garras, eles deixam um 
sinal. Têm glândulas nas patas que impregnam uma substância avisando aos outros 
gatos que eles já lá estiveram. Essas glândulas existem não só nas patas, mas também 
na face, pescoço, ombros e causa.
***
Cuidar de uma criança não é uma tarefa fácil. Ela está a todo momento inventando 
novas e perigosas brincadeiras que deixam qualquer mãe ou pai de cabelo em pé. Se 
você disser que ela não deve mexer em algo, aí mesmo é que a curiosidade dela é agu-
çada, levando-a a tentar descobrir o que há de misterioso ali. Ainda que em casa os pais 
rendem a ficarem mais relaxados pelo fato de a criança conhecer o ambiente é preciso 
estar sempre atentos a possíveis situações de risco, evitando desta forma os acidentes 
domésticos. O segredo é não privar seus filhos da liberdade de brincar e explorar o 
lugar, você deve apenas tornar o lugar seguro para que eles possam desfrutar do lazer 
sem riscos. Não deixe sozinhos no banheiro nem próximo de baldes e bacias com água, 
instalem grades ou redes de proteção em todas as janelas, bloqueie os acessos a esca-
das, proteja as tomadas e fios desencapados e mantenha produtos de limpeza, objetos 
cortantes, fósforos e isqueiros longe do alcance das crianças.

Humor

O presidente da empresa chama um dos seus funcionários e diz:
- Bem rapaz, você entrou aqui na empresa como office-boy e dois meses depois, já se 
tornou chefe da seção. Seu brilhante desempenho o levou a ser promovido à subge-
rente, em seguida a gerente do departamento. Hoje, apenas um ano e meio depois de 
sua chegada na empresa, você já se tornou um dos nossos melhores diretores. O mais 
respeitado por todos e, para demonstrar que eu me preocupo com o bem estar dos meus 
colaboradores, eu te pergunto:
- Você está motivado em trabalhar conosco e satisfeito com todas essas promoções?
E o rapaz responde, com um sorriso de orgulho:
- Estou sim, papai!
***
O fazendeiro novato chega à beira do rio com uma criação de vacas e pergunta para um 
menino que estava pescando:
- Esse rio é muito fundo, menino?
E o menino responde:
- É nada, a criação do meu pai passa com a água no peito.
Então, o fazendeiro passa sua criação e, lá pelo meio do rio ele vê todas as suas vacas 
se afogando. Desesperado, ele questiona o menino:
- Pô moleque! Por acaso as vacas do seu pai tem três metros de altura?
E o garoto se explica:
- Que vacas, que nada, o meu pai cria patos!

Mensagens

Para você pensar...

... tudo é uma constante mudança. As pessoas mudam, o mundo muda... tudo se trans-
forma com o tempo e, nada permanece igual. O que nos resta são os bons momentos 
que foram vividos e que ficam guardados para sempre em nossas lembranças. Deve-
mos viver cada segundo intensamente. Nada é perfeito e em nossas vidas surgem obs-
táculos e muitas vezes nos vemos sem saída e sem solução para nossos problemas. Aí 
pensamos e surge a dúvida. Será que existe luz no “fim do túnel”? Para tudo existe uma 
solução e o maior e principal problema está em nós mesmos, em nossa dificuldade de 
encarar os fatos e lutarmos por aquilo que tanto desejamos. Toda pessoa possui dentro 
de si certa insegurança, um medo de não conseguir e de ser um perdedor, mas a vida 
é uma intensa provocação e, devemos encará-la de “peito aberto” para poder vencer e 
mostrar a nós mesmos que somos capazes de lutar e ser os melhores. Devemos sempre 
seguir a voz do nosso coração e seguir sem medo de viver. A palavra “nunca”, não 
existe no vocabulário da vida, pois nós podemos tudo o que quisermos. A autocon-
fiança e a segurança devem ser as principais armas nessa batalha que se chama “vida”. 
Mas o que a vida representa? A vida é feita de momentos muitas vezes bons e ruins, 
alegres e tristes e de passado, presente e futuro. O passado foi vivido e as recordações 
restam para que no futuro tenhamos a esperança de uma vida feliz. Mas, e o presente? 
Devemos vivê-lo ao máximo, para podermos fazer desses momentos os melhores de 
nossas vidas. Um conselho: Viva e aprenda com a vida. A cada dia aprendemos novas 
lições e, com elas tiramos proveito para não errarmos novamente, não tropeçarmos 
nos mesmos erros. Todos os dias acordamos e, fazemos praticamente o mesmo e, às 
vezes o cotidiano cansa. Mas, mesmo assim, olhe para o Céu e veja o Sol. Enquanto 
ele brilhar para nós, ainda existirá esperança. Podemos ser felizes com pequenas coi-
sas. Sempre faça da sua vida uma eterna primavera com flores sempre a nascer. Vida é 
renovação, é esperança e temos que ter forças para lutar. Não importa que tipo de vida 
você tenha, apenas viva e tente ser feliz, lute até o fim, busque seus sonhos e ideais 
com toda a força que puder, pois com certeza alcançarás e, no fim da sua vida, você 
poderá olhar para trás e dizer com orgulho. Eu lutei, eu vivi, eu busquei, eu venci. E os 
pequenos e grandes obstáculos que enfrentou, você perceberá que foram como “espi-
nhos” que se foram e se perderam com o tempo.  

Pensamentos

Cada golpe que a nossa ira dá acaba nos atingindo.
Devemos às paixões, talvez os maiores dons do espírito.
A palavra é a alavanca do mundo, mas é o amor quem o sustenta.
Guarde em seus ouvidos somente palavras de amor e não de ódio.
Um homem prudente vala mais do que dois valentes.
Felizes são aqueles que concordam com a opinião de todos.
Quem não vivi para servi, não serve para viver.
O tempo destrói tudo aquilo que ele não ajudou a construir.
Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para fogueira.
Ficção não tem interesse, o que vale é a sinceridade.

Coruputuba é novo roteiro 
turístico de Pinda

História, cultura e turis-
mo são características 
que o novo roteiro turísti-
co de Pindamonhangaba, 
na Fazenda Coruputuba, 
tem de sobra. Prefeitura e 
administração da fazenda 
estão unidos para o desen-
volvimento dessa opção 
turística na cidade, que 
terá sua estréia na Sema-
na da Primavera, realizada 
de 21 a 26 de setembro.
Estão somando esforços e 
trabalhando em conjunto: 
Secretaria de Governo, por 
meio dos departamentos 
de Turismo e de Meio Am-
biente, Secretaria de Edu-
cação, por meio dos depar-
tamentos de Patrimônio 
Histórico, de Cultura, Co-
ordenação das Bibliotecas, 
além do Instituto Florestal 
e a Fazenda Coruputuba. 
Inicialmente, o roteiro será 
voltado para os estudantes, 
que serão recepcionados 
com uma palestra e vídeo 

explicativos sobre a his-
tória da fazenda. Em se-
guida, os alunos visitarão 
uma exposição extramu-
ros do Museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pedro I 
e Dona Leopoldina, ten-
do como tema principal 
o tropeirismo e a história 
da própria fazenda. Após, 
será realizada uma visita 
monitorada pelas instala-
ções da fazenda, quando as 
crianças farão atividade na 
área de plantio, retornando 
para uma oficina cultural. 
A visita termina na igreja 
de Nossa Senhora Apa-
recida. Os agendamentos 
das escolas para a Sema-
na da Primavera já estão 
sendo realizados. Grupos 
serão recebidos durante 
períodos da manhã e tar-
de. A prioridade para o 
roteiro de Coruputuba será 
para escolas do distrito 
de Moreira César. As de-
mais escolas do município 

participarão das ativida-
des no prédio do museu e 
na biblioteca, localizada 
no Bosque da Princesa. 
Os participantes recebe-
rão mudas de árvores.
“Pindamonhangaba é uma 
cidade privilegiada, pois 
está localizada no eixo 
São Paulo - Rio de Janei-
ro, sendo um atrativo tu-
rístico muito grande. Além 
disso, relembrar a história 
de Coruputuba será uma 
oportunidade de também 
mostrar muitas das famí-
lias que fizeram parte da 
cidade”, salientou o pre-
feito.  A  organização do 
evento está prevendo a 
participação de mais de 
mil alunos das redes muni-
cipal e estadual na Semana 
da Primavera. A Acade-
mia Pindamonhangabense 
de Letras fará uma ses-
são solene na sexta-feira 
(26), à noite, encerrando 
a Semana da Primavera.
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Obras na região de Queluz
exigem operação da rodovia 

em mão dupla no km 15
A CCR NovaDutra in-
forma que a pista sentido 
São Paulo da Via Dutra, 
na altura do km 15, em 
Queluz (SP), irá operar 
em mão dupla a partir des-
ta semana. A operação é 
necessária para a realiza-
ção de obras de elevação 
da ponte e pista, no sen-
tido Rio de Janeiro. As 
obras serão realizadas pela 
empresa Usina Paulista 
Queluz de Energia S/A, 
administradora da PCH 
(Pequena Central Hidrelé-
trica) de Queluz, cujo re-
servatório está próximo à 
rodovia. As obras consis-

tem na elevação da pista 
em até dois metros e da 
ponte em até 1,20 metros. 
A extensão da obra da pista 
sentido Rio de Janeiro des-
ta etapa possui a extensão 
de 420 metros. Após a con-
clusão das obras na pista 
do sentido Rio de Janeiro, 
a mesma operação será re-
alizada no sentido oposto. 
O SOS Usuário da CCR 
NovaDutra providen-
ciou sinalização especial 
no trecho para orientar 
os usuários sobre a ope-
ração em mão dupla. 
A Concessionária soli-
cita aos motoristas que 

redobrem a atenção, res-
peitem a sinalização e 
respeitem a velocidade 
de 40 km/h na passagem 
pelo trecho em mão dupla. 
A previsão é que as obras 
sejam concluídas em 90 
dias. Para saber das condi-
ções de tráfego, os moto-
ristas e passageiros podem 
ligar para o Disque CCR 
NovaDutra, que atende 
24 horas por dia pelo te-
lefone 0800-0173536. 
O motorista também pode 
obter informações das 
condições de tráfego na 
Via Dutra sintonizando a 
CCRFM 107,5 NovaDutra.

PAT de Caraguá está com 
novas vagas de emprego

Tempestade geomagnética 
pode afetar transmissões de 

energia na Terra

O Posto de Atendimento 
ao trabalhador (PAT) de 
Caraguatatuba comunica 
nesta sexta-feira uma nova 
relação de vagas para o 
mercado de trabalho. O in-
teressado deve apresentar 
os documentos pessoais 
(RG, CPF, CTPS e PIS). 
De acordo com a agência, 
as vagas oferecidas têm 
como principais exigên-
cias a escolaridade e ex-
periência dos candidatos. 
A relação pode sofrer va-
riações e não estarem mais 
disponíveis de acordo com 
o limite  de encaminha-
mentos, ou ainda, em caso 
de encerramento pelos em-
pregadores que as disponi-
bilizaram. O PAT também 
alerta que a decisão pela 
contratação é dos empre-
gadores. O PAT está locali-

O Centro de Previsão Cli-
mática, da Administra-
ção Nacional Oceânica e 
Atmosférica dos Estados 
Unidos (NOAA), emi-
tiu o sinal de alerta sobre 
um fenômeno poderoso 
que poderá afetar a Ter-
ra no fim da noite desta 
sexta-feira. Trata-se de 
uma forte tempestade so-
lar que deve atingir a Ter-
ra hoje. A explosão dupla 
geomagnética que ocorreu 

zado na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O telefone 
é (12) 3882-5211. Veja as 
vagas desta semana: Ali-
nhador de pneus, Armador 
de ferragens na construção 
civil, Auxiliar de cozi-
nha, Auxiliar de limpeza, 
Auxiliar de marceneiro, 
Balconista, Balconista 
de lanchonete, Barman, 
Camareira de hotel, Car-
pinteiro de obras, Confe-
rente de carga e descarga, 
Cozinheiro de restaurante, 
Cozinheiro geral, Cumim, 
Empregado doméstico  ar-
rumador, Encarregado de 
bar e restaurante, Encar-
regado de mineração(por-
to de areia), Engenheiro 
civil, Farmacêutico, Faxi-
neiro, Funileiro de veícu-
los (reparação), Garçom, 
Gerente de bar e lancho-

em uma região conturba-
da do sol na segunda-feira 
ruma diretamente para os 
terráqueos. Uma primeira 
carga das partículas (pró-
tons e nêutrons) já chegou 
à atmosfera terrestre na 
noite de ontem sem causar 
danos, e é o que se espera 
da ocorrência desta sexta-
feira. A ocorrência é rara 
por ser uma tempestade 
solar duplicada e preocu-
pa os cientistas do NOAA. 

nete, Instalador de som 
e acessórios de veículos, 
Instrutor de informática, 
Lavador de carros, Líder 
de manutenção mecânica, 
Manicure, Mecânico de 
máquinas e motores, Nu-
tricionista, Operador de 
empilhadeira, Operador 
de telemarketing, Padeiro, 
Pedreiro, Pizzaiolo, Pro-
fessor de inglês, Profes-
sor de língua portuguesa, 
Professor de matemática, 
Recepcionista de hotel, 
Repositor de mercadorias, 
Representante comer-
cial, Torneiro mecânico, 
Técnico de edificações, 
Técnico de enfermagem, 
Técnico de refrigeração e 
eletrodomésticos, Técni-
co em patologia clínica, 
Técnico em radiologia, 
Vendedor pracista e Vigia.

Segundo eles, o Sol pas-
sa atualmente pelo pico 
de seu ciclo de 11 anos e 
a explosão na superfície 
solar enviou em direção à 
Terra uma EMC (Ejeção 
de Massa Coronal) que 
são partículas solares de 
grande carga magnética e 
energética, capaz de afe-
tar transmissão de ener-
gia, interromper operações 
com os sinais de GPS e 
comunicação de rádio.

Ibope: Alckmin sobe para 
48% e Skaf cai 5 pontos na 

corrida para o governo

Divulgada nesta sema-
na mais uma pesquisa 
Ibope para o governo de 
São Paulo que mostra a 
candidatura sólida até o 
momento, do atual go-
vernador do Estado, Ge-
raldo Alckmin (PSDB). 
Ele mantém-se com larga 
vantagem na pesquisa de 
intenção de votos, com 
48%. No levantamento an-
terior realizado no último 
dia 2, Alckmin tinha 47%.
Os adversários mais próxi-
mos, Paulo Skaf (PMDB) 
e Alexandre Padilha (PT) 
ainda estão distanciados. 
Skaf tinha 23% da inten-
ção e votos na pesquisa 
anterior, mas caiu para 
18%, enquanto o candida-
to do PT subiu um ponto, 
de 7% para 8%. Dessa for-
ma, a vantagem do atual 

governador e candidato a 
reeleição sobre seu mais 
direto concorrente subiu 
de 24 para 30 pontos. O 
tucano venceria a eleição 
no primeiro turno porque 
o índice de intenção de 
votos a seu favor supera a 
soma de todos os demais 
candidatos. Na pesqui-
sa do dia 2 de setembro, 
Alckmin tinha 14 pontos 
a mais que seus adversá-
rios, e essa vantagem foi 
ampliada agora para 19. 
Na hipótese de um segun-
do turno entre Alckmin 
e Skaf, o candidato do 
PSDB venceria com 53% 
das intenções de voto, 
contra 26% do empresá-
rio da Fiesp. Nesse cená-
rio, votos brancos e nulos 
somariam 14% e o índice 
de indecisos seria de 8%. 

O levantamento foi enco-
mendado pela TV Globo e 
realizado entre os dias 4 e 
9, quando foram ouvidos 
2.002 eleitores entre a últi-
ma quinta-feira (4) e hoje. 
A pesquisa foi registrada 
no TER sob o número SP-
00028/2014. A margem 
de erros é de dois pontos 
percentuais, para mais ou 
para menos. Rejeição dos 
candidatos - Quando o 
Ibope avaliou a rejeição 
dos principais candidatos 
ao governo, todos eles re-
gistraram  aumento de re-
jeição. Padilha mantém-se 
com o maior índice, pas-
sando de 23 para 26%. A 
rejeição à Alckmin era de 
17% e agora é de 18% e 
a de Skaf subiu de 12% 
para 16%. Avaliação do 
Governo - O instituto tam-
bém mediu a avaliação do 
governo Alckmin. O elei-
torado que considera que 
o governo ótimo ou bom 
por 42%. Na semana ante-
rior o índice era de 41%. 
Outros 35% entendem que 
a administração tucana é 
regular, enquanto o núme-
ro dos que achavam que o 
governo ruim ou péssimo 
baixou, de 20% para 18%.
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Empresa Viva Pinda apresenta 
12 novos ônibus novos

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%).


