
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 XXIII  14 DE MARÇO DE 2014  EDIÇÃO 1176 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Moradores cobram 
combate à dengue em 

Taubaté

Agentes de saúde fazem 
nebulização contra dengue 
no Jardim Russi, em Tauba-
té_Foto: Rogério Marques
Cidade já tem 444 ca-
sos confirmados de den-
gue, cerca de 70% de-
les registrados uma 
única área, que envolve 
pelo menos 10 bairros
Caíque Toledo
T a u b a t é
Em meio a uma epide-
mia de dengue em Tauba-
té, moradores convivem 
com o medo da doença 
e cobram ações da pre-
feitura para melhorar o 
combate ao mosquito.
Segundo a prefeitura, dos 
444 casos já confirmados 
da doença, cerca de 70% 
deles correspondem a ‘área 
um’, que envolve bairros 
como Jaraguá, Vila São 
Geraldo, Parque São Luiz, 

Areão, Mourisco, Vila das 
Graças, Vila Rica, Estiva, 
Parque Aeroporto, 
Jardim das Bandei-
ras e proximidades.
Desde a última semana, 
a cidade entrou em esta-
do de epidemia e a Vigi-
lância Epi-demiológica 
da cidade estuda novas 
estratégias para com-
bater o Aedes Aegypit, 
transmissor da doença.
B a i r r o .
Morador do Jardim 
das Bandeiras, o me-
ta-lúrgico Claudinei da 
Silva sofre com a do-
ença que se espalhou en-
tre vizinhos e família.
“Eu fui uma das vítimas, 
ai depois um vizinho 
do lado e outro vizinho. 
Nunca tivemos esse pro-
blema tão grande aqui no 
bairro, fiquei indignado”.

Silva criticou o traba-
lho de alguns agentes da 
prefeitura. “Tem alguns 
funcionários que pare-
cem não ter interesse de 
fazer o trabalho, não sa-
bem que é sério. Eram 15 
casos só aqui entre os 
conhecidos, até a se-
mana passada”, disse.
Segundo o metalúrgico, 
há um pátio de veículos na 
avenida Antônio Garcia da 
Cunha, que se tornou foco 
de criadouros do mosquito.
Segundo a prefeitura, atu-
almente a cidade conta 
com 444 casos positivos 
da doença e outros 473 
ainda esperam resultado, 
em pouco mais de dois 
meses de 2014. No ano 
passado, foram 549 casos.
Em São José, 29 ca-
sos foram confirmados 
de janeiro até agora.

A Prefeitura Municipal de 
Taubaté inicia a campa-
nha de vacinação contra o 
HPV. Neste primeiro ano 
a população alvo serão as 
adolescentes do sexo fe-
minino com idade de 11, 
12 e 13 anos. Após a cam-
panha, a vacina continuará 
disponível nos postos de 
vacinação de maneira ro-
tineira para as meninas in-
seridas na faixa etária. Nos 
próximos anos serão in-
cluídas, progressivamente, 
meninas de outras faixas 
etárias. A vacina será feita 
por via intramuscular em 
3 doses, sendo a primeira 
dose aplicada quando a 
menina atingir a faixa etá-
ria adequada e os reforços 
6 meses depois e a tercei-
ra dose 60 meses (5 anos) 
após a primeira dose.
A introdução do medica-
mento no calendário va-
cinal visa contribuir para 
a redução dos casos de 
câncer de colo de útero e 
das verrugas genitais. A 
vacina que será utilizada 
no Brasil é a quadrivalente 
Recombinante, que confe-
re proteção contra os tipos 

de Vírus 6, 11, 16 e 18, 
sendo sua eficácia de 98% 
para prevenção de câncer 
de colo de útero e 100% 
para verrugas genitais.
A vacina é uma forma 
muito eficiente de prote-
ção e deve ser aplicada 
antes de uma possível ex-
posição ao vírus para ofe-
recer toda defesa possível. 
Por isso é importante a 
aplicação antes do início 
da vida sexual e, portanto, 
antes de haver chance de 
exposição ao vírus HPV 
genital. É primordial que 
os pais ou responsáveis le-
vem suas filhas para rece-
ber essa importante forma 
de prevenção de doenças 
tão graves. A campanha de 
vacinação contra HPV 
ocorrerá no período de 10 
de março a 10 de abril de 
2014 e será realizada em 
todos os postos com sala 
de vacinas no horário das 
8h às 11h e das 13h às 16h.
Os postos que realizarão 
a vacina contra HPV são: 
Três Marias 1, Três Ma-
rias 2, São Pedro, Bos-
que da Saúde, São João, 
Marlene Miranda, Belém, 

Baronesa, Independên-
cia, Bonfim, Santa Tere-
sa, Quiririm, Aeroporto, 
Esplanada, Mourisco, 
Vila Marli, Santa Isa-
bel, Jaraguá, Gurilandia, 
Ana Rosa, São Carlos, 
PAMO Central e Registro.
HPV (Vírus do Papiloma 
Humano) - é um vírus que 
causa uma doença que se 
demonstra pelo apareci-
mento de verrugas e que 
pode, além disso, ser cau-
sador de câncer. Existem 
vários tipos de HPV, mas 
aquele que será prevenido 
pela vacina que vai ser ini-
ciada no sistema público é 
o vírus que ataca a região 
genital e que é transmiti-
do por relações sexuais de 
maneira bastante fácil. O 
câncer do colo uterino é 
uma doença mais frequen-
te entre as mulheres, após 
o câncer de mama e de in-
testino. Deve-se destacar 
que, além de ser impor-
tante causa de adoecimen-
to feminino, é também a 
quarta causa de morte por 
câncer entre mulheres bra-
sileiras, atrás do câncer de 
mama, pulmão e intestino. 

Campanha de vacinação 
de prevenção ao HPV

começa

Migração de emissoras AM 
para a faixa FM deve
começar em agosto

Terão início em agosto as 
primeira autorizações de 
migração de emissoras da 
faixa AM para a FM, se-
gundo informou o ministro 
das Comunicações, Pau-
lo Bernardo. Ele assinou 
nesta quarta-feira a por-
taria que define as regras 
para essa mudança e a for-
ma com a qual o governo 
vai analisar os processos. 
O texto foi publicado na 
edição de 13 de março do 
Diário Oficial da União.
Em cada estado, o Minis-
tério das Comunicações 
vai organizar sessões pú-

blicas para que os radiodi-
fusores peçam a migração 
por meio de um formulá-
rio. Entidades que já pro-
tocolaram no ministério 
algum pedido de mudança 
devem aguardar a data da 
sessão pública e solicitar 
novamente. Depois das 
sessões, a Agência Nacio-
nal de Telecomunicações 
(Anatel) vai analisar se há 
espaço para a migração de 
todas as emissoras interes-
sadas em cada município. 
O ministro das Comuni-
cações diz que a medi-
da é um pedido antigo e 

entende que a migração 
dará revitalização às rá-
dios AM. “Nós achamos 
que isso vai ser um avan-
ço extraordinário. A rádio 
AM tem uma qualidade 
de sinal inferior e, mi-
grando para FM, ela vai 
ter uma audiência melhor, 
um interesse maior da au-
diência, e com certeza vai 
fortalecer a rádio do pon-
to de vista comercial e fi-
nanceiro”, disse Bernardo. 
A previsão é que até o 
fim do ano algumas es-
tações já comecem a 
operar na faixa FM.

Apresentação circense é 
atração no Sesc Taubaté

Espetáculo conta com 
técnicas desenvolvidas 
na Europa e no Brasil
O Sesc Taubaté apresenta 
Circo Interativo, um es-
petáculo à parte. A apre-
sentação acontece no dia 
14, sexta-feira, às 20h, 
com o grupo Geracirco.
No espetáculo, o público 

irá conhecer uma mescla 
de números circenses de 
diferentes épocas. Entre as 
técnicas apresentadas pelo 
grupo estão a Roda Alemã, 
desenvolvida na Europa 
como modalidade espor-
tiva e que hoje é explora-
da no picadeiro circense; 
Boleadeira, instrumento 

que foi muito utilizado no 
Rio Grande do Sul para li-
dar com o gado, vem para 
o circo como um show de 
habilidade e precisão com 
o instrumento, além do 
monociclo, malabarismos, 
arame e outras técnicas que 
compõem este espetáculo.
A apresentação é gratuita.
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MISCELÂNEA
Curiosidades:
Dois processos desencadeados pela ingestão do leite e derivados, um mais comum na 
infância, outro mais freqüente na fase adulta, Essa é uma das diferenças entre a alergia 
ao leite e a intolerância à lactose. Vamos ver com um pouco de atenção esse assunto. 
Inchaço no abdômen, vômito, sangue nas fezes e problemas de pele são sintomas de 
uma série de patologia, entre elas a alergia ao leite. Talvez por isso, seu diagnóstico 
seja demorado. Acometendo com mais freqüência as crianças, faz os pequenos terem 
problemas de crescimento. Quando se corta esse alimento da dieta infantil, ou da mãe, 
na amamentação e a resposta é positiva, tem-se a confirmação do processo alérgico. Já 
na tolerância à lactose, o adulto sente cólicas e desconforto abdominal, pois falta, em 
seu organismo, uma enzima, a lactose, capaz de digerir o açúcar do leite, a lactose. O 
tratamento geralmente é feito com o consumo de produtos com baixa lactose ou com a 
retirada total do leite animal, que pode ser substituído pelo de soja.
***
Imagine um lugar em que podemos conhecer edificações de quatro séculos e de quin-
ze estados do Brasil. Uma viagem desse porte, no tempo e espaço brasileiro, é viável 
quando se visita o Museu das Reduções, situado em Ouro Preto (MG), ele conta parte 
da história da arquitetura nacional. A 35 quilômetros do Centro Histórico de Ouro Pre-
to está o distrito de Amarantina. É lá que, às margens da Rodovia dos Inconfidentes, é 
possível admirar as réplicas fiéis de edifícios de vários produtos da História do Brasil, 
desde a época do barroco até as modernas propostas de Oscar Niemeyer, erguidas em 
Brasília. Reproduzidas em escala reduzida, as miniaturas são fidedignas às construções 
originais, seja nos materiais utilizados para erguê-las, seja na riqueza de detalhes que, 
por exemplo, ornam as fachadas. Fruto da criatividade e do empenho de quatro irmãos 
da família Vilhena, o museu é um dos principais pontos turísticos da região. Além de 
transportar para o período de cada monumento histórico, o Museu das Reduções evi-
dencia o talento dos artesões da arte de miniatura.

Humor:
Ontem à noite eu estava sentado no sofá, assistindo TV, quando ouvi a voz da minha 
mulher, vindo da cozinha:
- O que você vai querer para o jantar, meu amor? Peixe, frango, carne ou pernil?
Eu, então, respondi:
- Querida, vou querer carne, obrigado.
E ela retrucou:
- Você vai tomar a sopa que sobrou do almoço! Eu estava falando com o meu cachor-
rinho...
***
O amigo encontrou outro com a cabeça toda enfaixada e pergunta:
- O que foi isso?
- Bati a cabeça num poste numa hora de distração.
- Puxa, mas que jeito mais estranho de se distrair!
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e o juiz per-
gunta:
- E então, qual é a razão?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o que encontrar 
pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.
***
O amigo pergunta:
- Bonito relógio! Quanto você pagou?
- Eu não paguei nada! Eu ganhei numa corrida!
- Legal! Havia muita gente na competição?
- Não, só mais três competidores. O dono do relógio e mais dois policiais.

Mensagens:
O “mais” acrescenta, o “mais” diminui
Diz um provérbio japonês que, quando todos estavam elogiando a cauda do pavão, os 
pássaros protestaram:
- Mas olhem para as patas dele!
O invejoso é sempre aquele que estraga prazeres, que tem sempre um “mais” para dimi-
nuir o outro, como se o bem do outro ferisse ou viesse a diminuir o seu. Quando a gente 
está com vontade de dizer um “mais”, é melhor pensar bem, por que estou querendo da 
ruma de diferente, de contraditório. Ter alguma vantagens ou é apenas para manifestar 
a minha pontinha de inveja ou de mal estar.
***
Quando as crianças se atrapalham com os deveres da escola é o momento em que os 
pais devem apoiá-las. Principalmente escolhendo um bom lugar para o trabalho. Um 
lugar fixo, limpo e bem iluminado, mesmo que seja um cantinho na mesa da cozinha. 
Os pais podem ajudar, separando as lições em ordem de importância. Estejam sempre 
ao lado do seu filho, explicando as dúvidas quantas vezes for preciso, mas nunca faça 
as lições e os trabalhos por eles. Só assim o dever de casa se transformará em uma ver-
dadeira lição de vida.
***
Você que é jovem, construa a sua felicidade em bases sólidas. A felicidade não depende 
dos outros a não ser de nós mesmos. Se alguém tentar desviá-lo do bom caminho, não 
aceite, siga em uma estrada sólida do bem, pois só assim conseguirás ser alguém e ter 
a alegria interior. Estude o mais que puder, ouça bons conselhos e exemplos de seus 
pais, seja puro e sincero, humilde em teus atos e só assim construirás uma vida digna.

Pensamentos:

Mais importante 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 esta nos olhos.
São testemunhas os olhos do que sente o coração.
Amo aqueles que sonham com o impossível.
Quem quer estudas o amor nunca deixará de ser estudante.
O verdadeiro amor começa quando nada se espera em troca.
Os ideais do meu caminho são: verdade, honestidade e justiça.
A imaginação é a mãe das paixões, das artes e do talento.
No futuro todos serão famosos por alguns minutos.
A paciência nas adversidades é o sinal de um coração sensível.
O tempo é o espaço entre duas recordações.
A paciência é a sabedoria da espera.
Preserve o antigo, mas conheça o moderno.
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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 Av. 
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 
Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. 
Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora 
de Natividade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da 
Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Ban-
ca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais 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 Jo-
aquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal 
da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora Santo 
Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE
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Grupo de São Bento do
Sapucaí se apresenta no

Auditório Claudio Santoro

Confira novas vagas no PAT 
de Caraguátatuba

Zoonoses recebe doação de 
1.000 doses de vacina em 

Taubaté

Taubaté realiza seminário na 
programação da Semana da 

Água

Pindamonhangaba prepara 
Semana da Água

No dia 14 de março, o Mu-
seu Felícia Leirner e o Au-
ditório Claudio Santoro, 
instituições da Secretaria 
de Estado da Cultura ad-
ministrados em parceria 
com a ACAM Portinari, 
apresentam para a região 
o concerto da “Orques-
tra de Violões Cordas da 
Serra”. O espetáculo, que 
acontece às 15 horas, no 
auditório, tem entrada gra-
tuita e terá a regência do 
maestro André Pantera.
Criado em 2009, em São 
Bento do Sapucaí (SP), o 
grupo é parte de um pro-
jeto sociocultural que 
busca a formação de jo-

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) de 
Caraguatatuba comunica 
nesta semana nova lista de 
vagas para o mercado de 
trabalho. De acordo com 
o órgão, as vagas ofereci-
das têm como exigências 
do empregadores alguns 
requisitos como experiên-
cia e escolaridade, entre 
outros. A relação de em-
pregos oferecidos pode 
sofrer variações e não es-
tarem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram, 
informa o PAT. O PAT está 
localizado na Rua Tauba-
té, 520, bairro Sumaré. 
O telefone é (12) 3882-
5211. Confira as vagas:

Nesta semana o Centro de 
Controle de Zoonoses de 
Taubaté recebeu a doação 
de 1.000 doses de vacina, 
oferecidas pela GigaTek, 
representante da Merial 
Vacinas. A vacina Merial 
protege os animais de do-

Dentro da Semana da 
Água, que acontece de 18 
a 22 de março, a Secreta-
ria de Meio Ambiente de 
Taubaté realiza um Semi-
nário com quatro pales-
tras no Auditório da En-
genharia Civil da Unitau, 
à Rua Expedicionário Er-
nesto Pereira, 99, Centro. 
O evento acontecerá na 
quinta-feira, dia 20, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h.
O credenciamento no pe-
ríodo da manhã acontece 
das 8h às 8h30, seguido 
pela Cerimônia de Aber-
tura e a primeira palestra, 
às 9h, sobre o tema “Água 
e Desenvolvimento”. A 
segunda palestra, com o 
tema “Água e Energia: 
Sustentabilidade em Xe-
que” será às 10h. No perí-
odo da tarde, o credencia-
mento acontece das 14h às 
14h30 e a terceira palestra 
com o tema “Educação 
Ambiental no Vale do Pa-
raíba” inicia na sequencia, 

A prefeitura de Pin-
damonhangaba por 
meio do departamen-
to de Meio Ambiente, 
prepara atividades 
da semana da água.
Parceiros como a Ger-
dau, IA3, Sabesp e Insti-

vens da cidade, por meio 
da valorização da auten-
ticidade regional e o ta-
lento de cada integran-
te. Em 2013, a orquestra 
foi eleita como o melhor 
grupo de música instru-
mental do Vale do Para-
íba e da Região da Ser-
ra da Mantiqueira, pelo 
Mapa Cultural Paulista.
Apesar de gratui-
to, o espectador pode 
optar por contribuir com 
a doação de agasalhos e 
cobertores, que serão en-
caminhados para o Fundo 
Social de Solidariedade de 
Campos do Jordão. O mu-
seu e auditório estão loca-

Ajudante de cozinha, Aju-
dante de pizzaiolo, Aju-
dante de serralheiro, Ana-
lista contábil, Atendente 
de lanchonete, Auxiliar de 
enfermagem, Auxiliar de 
limpeza, Auxiliar de ma-
nutenção predial, Auxiliar 
de marceneiro, Auxiliar 
de vidraceiro, Auxiliar 
de padeiro, Balconista de 
lanchonete, Camareira de 
hotel, Churrasqueiro, Co-
peiro, Costureira em geral, 
Cozinheiro geral, Eletri-
cista, Empregado domés-
tico  arrumador, Encarre-
gado de bar e restaurante, 
Encarregado de obras, 
Enfermeiro do trabalho, 
Faxineiro, Garçom, Insta-
lador de painéis, Instalador
-reparador de rede elétrica, 
Instrutor de informática, 
Lavador de automóveis, 

enças como Cinomose, 
Parvovirose, Leptospirose 
e outras e poderá ser apli-
cada nos animais que estão 
sendo atendidos pelo CCZ.
Essa ação de doação por 
parte de médicos, empresas 
ou pessoas que são simpa-

sendo seguida pela quarta 
e última palestra, sobre 
“Educação Ambiental e 
Participação” com inicio 
marcado para 15h30. Tan-
to no período da manhã 
quanto da tarde, após as 
últimas palestras, acon-
tece uma Mesa Redonda.
Sobre os palestrantes: - 
Edilson de Paula Andra-
de - Geólogo formado 
pela Universidade Fede-
ral Rural do Rio de Ja-
neiro com especialização 
em Engenharia de Recur-
sos Hídricos pela Unitau, 
trabalhando no DAEE 
há 30 anos na área de hi-
drogeologia e gestão de 
recursos hídricos; - José 
Carlos Simões Floren-
çano - Engenheiro Civil 
formado pela Unitau, com 
Especialização em Plane-
jamento, Saúde Pública e 
Engenharia de Recursos 
Hídricos, e Mestrado e 
Doutorado em Ciências 
Ambientais, trabalhando 

tuto Florestal, estiveram 
em reunião para elabo-
rar a execução da sema-
na em comemoração ao 
dia da água, que ocor-
rerá na cidade no perío-
do de 17 a 21 de março.
Serão realizados plantios 

lizados à Avenida Doutor 
Luis Arrobas Martins, nº 
1.880. Outras informa-
ções pelo telefone (12) 
3662-6000 ou site www.
museufelicialeirner.org.br.
S E R V I Ç O :
“Apresentação da 
Orquestra de Vio-
lões Cordas da Serra”
Data: 14/3/2014
Local: Museu Felícia 
Leirner - Auditório Clau-
dio Santoro (Av. Dr. Luis 
Arrobas Martins, nº 1.880 
- Campos do Jordão/SP)
Horário: das 15h às 16h30
I n f o r m a ç õ e s : 
(12) 3662-6000
Entrada: gratuita

Mecânico de manutenção 
de máquinas cortadoras 
de grama e similares, Mo-
toboy, Motorista de cami-
nhão, Oficial de serviços 
diversos na manutenção 
de edificações, Operador 
de bate-estacas, Opera-
dor de caixa, Operador 
de draga, Padeiro, Profes-
sor de espanhol, Profes-
sor de inglês, Promotor 
de vendas, Recepcionista 
atendente, Recepcionista 
de consultório médico ou 
dentário, Recepcionista 
de hotel, Representan-
te comercial autônomo, 
Serralheiro, Serralheiro 
de alumínio, Serralhei-
ro de ferro, Trabalhador 
na fabricação de artefa-
tos de cimento, Vendedor 
interno, Vendedor pra-
cista, Vidraceiro e Vigia.

tizantes das causas de pro-
teção animal é importante 
para auxiliar o trabalho 
desenvolvido pelo Cen-
tro, que hoje trabalha no 
limite de sua capacidade 
atendendo animais como 
cachorro, gatos e cavalos.

atualmente na Secretaria 
de Estado da Saúde de São 
Paulo; - Duva Leonardo 
Steck Brunelli - Químico 
formado pela Unicamp e 
MBA pela USP na área de 
Gestão de Qualidade, tra-
balhando no momento na 
Sherwin-Williams como 
Gerente Regional de Meio 
Ambiente para a América 
Latina, onde é responsá-
vel pela área ambiental de 
13 plantas localizadas no 
Brasil, Chile, Argentina, 
Uruguai, Equador, Peru e 
México; - Rachel Trajber - 
Doutora em Antropologia 
e Linguística pela Purdue 
University, Indiana/EUA, 
trabalhando atualmente no 
Cemaden-Centro Nacional 
de Monitoramento e Aler-
ta de Desastres Naturais 
em Políticas de Educação 
Ambiental em Mudanças 
Climáticas, prevenção 
de desastres e sustenta-
bilidade socioambiental 
(Consultoria/Unesco).

de mudas, palestras e ati-
vidades referentes ao con-
sumo consciente da água. 
As ações contarão com a 
participação dos alunos 
da rede municipal de en-
sino de Moreira César, 
Feital e Vila Prado. 

Pinda poderá celebrar
convênio com o DETRAN-SP 

após aprovação dos
vereadores

Incluído após os proce-
dimentos regimentais, o 
Projeto de Lei nº 23/2014, 
de autoria da Prefeitura 
que “Autoriza o Executivo 
Municipal a celebrar con-
vênio com o Departamen-
to Estadual de Trânsito 
– DETRAN, objetivando 
a instalação, manutenção 
e funcionamento da Cir-
cunscrição Regional de 
Trânsito – CIRETRAN” 
foi incluído na 7ª Sessão 
Ordinária realizada nes-
ta segunda-feira, dia 10 
de março. O PL foi ana-
lisado pelos vereadores 
e aprovado por 9 votos 
favoráveis. A única au-
sência da noite foi o vere-
ador Dr. Marcos Aurélio 
Villardi (PR) que está 
afastado por problemas de 
saúde. Além da locação, 

manutenção e conservação 
de um imóvel, incluindo o 
pagamento de impostos e 
taxas decorrentes, o Mu-
nicípio também está auto-
rizado a ceder servidores 
públicos, designados por 
portaria, para prestarem 
serviços junto à CIRE-
TRAN. Ordem do Dia Na 
Ordem do Dia da sessão, 
os três projetos constantes 
da pauta foram adiados. O 
Veto n° 05/2014 – Comu-
nica VETO ao Autógrafo 
n° 02/2014, que “Dispõe 
sobre o prazo de remar-
cação para atendimento 
de consultas e exames na 
Rede Pública Municipal 
de Saúde, no âmbito da ci-
dade de Pindamonhanga-
ba” foi adiado por uma se-
mana a pedido do vereador 
Roderley Miotto (PSDB) 

que é o autor do Proje-
to de Lei n° 186/2013.
 Os outros dois projetos, 
ambos de autoria do ve-
reador Professor Eric de 
Oliveira (PR) foram adia-
dos até a conclusão dos 
pareceres do CEPAM e 
do IBAM. Os projetos 
são: PL n° 10/2014, que 
“Faculta à pessoa idosa e 
aos portadores de neces-
sidades especiais receber 
a vacinação em seu domi-
cílio durante as campanhas 
realizadas no Município” 
e o PL n° 18/2014, que 
“Dispõe sobre a concessão 
do direito a uma folga anu-
al para servidoras públicas 
municipais de Pindamo-
nhangaba, para realiza-
ção de exames de con-
trole do câncer de mama 
e de colo de útero”.
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Prefeitura de Taubaté 
apresenta projeto do
prédio para centro

popular de compras

A Prefeitura de Taubaté 
apresentou a uma comissão 
de vendedores ambulantes 
o projeto de construção 
do novo centro popular de 
compras, que será cons-
truído próximo ao Merca-
do Municipal. A área que 
será ocupada tem 978 m² 
e a proposta foi mostrada 
aos vendedores em uma 
reunião ocorrida na 
última quinta-fei-
ra, dia 06 de março. 
O Projeto - o prédio terá 
1.564 m² de área constru-
ída, dividido em 02 pavi-
mentos. A edificação será 
composta no total por 133 
boxes de 3,60 m² cada. O 
piso térreo terá 66 boxes, 
área de serviço, sala de 
administração e área de 
armazenamento e coleta 
de lixo. O segundo piso 
terá 67 boxes e uma copa 
para uso dos lojistas.  A 
laje da cobertura tem mais 
462 m² de área útil que foi 
aproveitada como um ter-
raço recebendo 02 boxes 
de comércio alimentício, 
cada um com 15,21 m². O 
espaço pensado para ser 

um atrativo vai ter área 
para apresentações cultu-
rais, rodeado de jardins, 
o que lhe atribui um cará-
ter de praça elevada com 
vista para o Cristo, a re-
gião central e o Mercado. 
Todos os pavimentos do 
prédio terão banheiros 
masculinos, femininos e 
1 banheiro familiar equi-
pado com fraldário e aces-
sibilidade.  O local vai 
receber um elevador e o 
seu entorno será urbani-
zado com arborização, 
bancos, telefones públicos 
e bicicletário. 
O projeto foi criado pela 
equipe de arquitetos da 
Secretaria de Planejamen-
to.  Dentro do concei-
to de galeria comercial,
 a proposta é oferecer 
uma arquitetura atrativa, 
funcional e despojada.  A 
construção irá atender a to-
das as diretrizes legais no 
que se referem aos espaços 
mínimos, recuos, larguras, 
ventilação, iluminação, di-
mensionamento dos sani-
tários e acessibilidade. O 
centro de compras terá 03 

entradas, de forma a facili-
tar o acesso e interligar as 
vias Avenida Desembar-
gador Paulo de Oliveira 
Costa, Rua Coro-
nel Jordão e Rua Re-
bouças de Carvalho. 
Soluções ecológicas tam-
bém foram inseridas no 
projeto, oferecendo maior 
economia de água e de 
energia. Os jardins do ter-
raço também funcionam 
como uma barreira aos 
raios do sol, aumentan-
do o conforto térmico da 
edificação além de possi-
bilitarem a captação das 
águas pluviais que pode-
rão ser utilizadas na irri-
gação, lavagem dos pisos 
e descargas dos banheiros.
Outras soluções para re-
duzir o impacto ambiental 
do prédio é a instalação 
de iluminação de LED, 
que consome menos ener-
gia.  Além disso, células 
fotovoltaicas serão ins-
taladas na laje para cap-
tação de energia solar. 
No edifício serão uti-
lizados dispositivos 
arquitetônicos que
 impedem a incidência di-
reta de radiação solar em 
seus interiores como bri-
ses e cobogós, elementos 
vazados que também re-
duzem o impacto dos raios 
solares nas fachadas e per-
mitem a circulação cru-
zada e permanente de ar.
A Prefeitura de Taubaté 
pretende iniciar o pro-
cesso licitatório ainda 
neste primeiro semestre.

Promovido em Tremembé 
pelo Fundo Social de So-
lidariedade, o curso de Pa-
daria Artesanal ministrado 
durante três meses na sede 
da Secretaria de Ação so-
cial encerrou suas turmas 
na última semana de feve-
reiro, com café da manhã e 
entrega dos 30 certificados.
O curso tinha como tema 
base o ensinamento de boas 
técnicas e qualidade no 
preparo de diversos tipos 
de pães artesanais, tanto 
para o consumo da própria 
família como oportunida-
de de negócio, ação de-
senvolvida com os kits en-
viados pelo Fundo Social 

do Estado de São Paulo.
Com a presença da primei-
ra dama e presidente do 
Fundo Social Andrea Va-
queli, as alunas endossa-
ram que o curso propiciou 
oportunidade para apren-
dizado e complementação 
da renda familiar. “Hoje fi-
nalizamos um convívio de 
três meses onde puderam 
aprender como proceder 
com produção de alimen-
tos contribuindo na renda 
familiar. Quero ressaltar 
que o que estiver ao alcan-
ce da Secretaria de Ação 
Social, ela irá ajudar!”.
Andrea Vaqueli parabe-
nizou as alunas e disse 

que o Fundo Social con-
tinuará com este traba-
lho de capacitação para 
geração de renda. “Sem-
pre é muito gratificante 
para nós a entrega des-
ses certificados e também 
agradecemos a partici-
pação de todos que, com 
certeza, chegaram dis-
postos a aprender. Inde-
pendente da idade ou da 
profissão, precisamos es-
tar dispostos a aprender 
sempre” – finalizou a pre-
sidente do Fundo Social.
Para saber sobre novas 
turmas entre em con-
tato no telefone 3674-
3910 ou 3674-3660.

Fundo Social de Tremembé 
entrega certificados a

formandos do curso de
Padaria Artesanal

Taubaté PAMO Imaculada 
será fechado para reforma

Está no planejamento da 
Prefeitura de Taubaté a re-
forma e melhoria nas uni-
dades de saúde. O trabalho 
começou a ser realizado em 
dezembro e segue um cro-
nograma pré estabelecido. 
A próxima unidade a fe-
char para receber as refor-
mas é o PAMO Imaculada.
No próximo dia 17, se-
gunda-feira, iniciam 
as obras e a previsão 
é para que a unidade 
seja entregue totalmen-
te reformada em 60 dias.
Durante esse período, 
os pacientes atendidos 
na unidade serão atendi-

dos no Pamo São Pedro 
para consultas médicas, 
sala de vacina e aten-
dimento odontológico.
A entrega de leite será 
feita as segundas, quartas 
e sextas-feiras, como de 
rotina, na creche Maria 
Benedita dos Santos, si-
tuada ao lado do PAMO 
Imaculada, à Rua Bene-
dita Semiramis do Cou-
to, 91 - Fonte Imaculada.
Essas obras fazem parte 
da reestruturação do sis-
tema de saúde do municí-
pio, que está em processo 
de reestruturação comple-
ta, com investimentos do 

município, do Estado e 
da União. Nesse proces-
so, as unidades do Cidade 
Jardim, Estiva e Planalto 
já iniciaram as reformas 
e, de acordo com crono-
grama pré estabelecido, 
outras unidades recebe-
rão melhorias aos poucos, 
para que o atendimento 
não seja comprometido. 
A próxima unidade con-
templada será o Pron-
to Socorro Infantil.
Maiores informações po-
dem ser obtidas no Depar-
tamento de Atenção Bá-
sica pelos telefones (12) 
3629.4014 e 3624.5008.

Prefeitura de Taubaté
abre inscrição para
Simube do ensino

técnico-profissionalizante

A Prefeitura de Taubaté 
está com inscrições aber-
tas para o Simube (Siste-
ma Municipal de Bolsas 
de Estudos) até dia 14 de 
março aos alunos de cur-
sos técnico-profissionali-
zantes. O edital e a ficha de 
inscrição estão disponíveis 
para preenchimento no site 
www.taubate.sp.gov.br.
O estudante deverá pre-
encher e imprimir a ficha 
e entregar diretamente 
na instituição de ensi-
no em que está matricu-
lado, juntamente com a 
documentação necessá-
ria requisitada no edital.
As instituições de ensi-
no cadastradas junto ao 
Conselho de Administra-
ção do Fundo Municipal 
de Bolsa de Estudo são: 
Instituto Pólo Educacio-
nal; Colégio Tableau; Co-
légio Alfa; Colégio CO-
TET; Colégio Alcance e 
Escola Dr. Alfredo José 
Balbi – Colégio Unitau.
Para concorrer à bolsa o 
candidato deve atender os 
seguintes requisitos: ser 
residente no município de 
Taubaté há pelo menos 
5 anos; não ser formado 
em curso técnico-profis-
sionalizante ou curso de 
graduação; não possuir 
outro auxilio de natureza 
semelhante, como bolsas 
pesquisa, iniciação cien-

tifica, monitoria, seguros 
educacionais, FIES (Fi-
nanciamento Estudantil )
e convênios; não ter sido 
beneficiado pelo SIMU-
BE nos últimos 5 anos.
O atual sistema de con-
cessão de bolsas de estu-
do leva em conta o índice 
de carência do candida-
to. Entre outros fatores, 
o índice considera a ren-
da familiar e o número 
de pessoas da família.
Para este ano a verba des-
tinada ao Fundo Munici-
pal de Bolsa de Estudos 
é de R$ 1,5 milhão sendo 
que, deste montante, 30% 
é para o ensino técnico 
e 70% para graduação. 
O Simube oferece bolsa 
em cinco modalidades:
Bolsa Custeio – Para aos 
alunos classificados en-
tre os maiores índices de 
carência, recebendo uma 
bolsa de estudos nos valo-
res entre 25% a 100% da 
mensalidade, não sendo 
obrigatória a restituição 
ao Fundo pelo benefício 
recebido. Bolsa Finan-
ciamento – Nesta moda-
lidade o estudante pode 
financiar em até 100% o 
valor da mensalidade. O 
bolsista firmará contrato, 
assumindo o compromis-
so de restituição ao Fun-
do Municipal de Bolsas 
de Estudo, após o término 

do curso, dos valores fi-
nanciados. Bolsa Estágio 
– Nesta opção o aluno re-
alizará estágio não remu-
nerado desempenhando 4 
horas diárias de ativida-
des junto às Secretarias 
da Prefeitura, tendo como 
contrapartida bolsa inte-
gral. Para pleitear esta mo-
dalidade o estudante deve 
estar cursando o segundo 
ano ou terceiro semestre.
Bolsa Servidor – Esta 
modalidade é válida para 
servidor municipal efeti-
vo, aprovado em estágio 
probatório. O trabalhador 
terá metade do valor da 
mensalidade suportada por 
recursos do Fundo Mu-
nicipal de Bolsas de Es-
tudo sem o compromisso 
de ressarcimento futuro.
Bolsa Pessoa com defici-
ência – Para participar o 
candidato deve comprovar 
sua deficiência através de 
laudo atualizado, emitido 
por profissional habilita-
do. O estudante benefi-
ciado nesta modalidade 
pode receber bolsa de 
estudo nos valores entre 
25% a 100% da mensali-
dade, não sendo obrigató-
ria a restituição ao Fundo.
A relação dos alunos 
contemplados está pre-
vista para divulgação 
em abril. Para mais in-
formações o telefone da 
coordenação do Simube 
é o 3621-6039. Serviço
Prefeitura de Taubaté abre 
inscrição para Simube 
do ensino técnico-pro-
fissionalizante  - Inscri-
ções: até dia 14 de mar-
ço (sexta-feira). Edital 
completo e a ficha de 
inscrição no site www.
taubate.sp.gov.br. Mais 
informações: 3621-6039


