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A GAzetA dos Municípios

Campos do Jordão vai 
sediar 19° Encontro
Paulista de Autos

Antigos

Taubaté Shopping
recebe o Sebrae Móvel

Audiência pública com
vereadores de três
estados discutem a
transposição do Rio 

Paraíba

Arrastão da Solidariedade 
promovida por jovens

DeMolay de Pinda supera 
campanha anterior

Hotel Vila Inglesa é par-
ceiro do evento e ótima 
opção de hospedagem
Apaixonados por car-
ros antigos terão no pró-
ximo mês de maio uma 
boa oportunidade em 
Campos do Jordão, onde 
será realizado sediar o 
19° Encontro Paulista de 
Autos Antigos. O even-
to está programado para 
o período entre 1 a 4 de 

Empreender virou moda e 
muita gente tem escolhido 
esse caminho como carrei-
ra, mas é preciso entender 
como cada passo de abrir 
o próprio negócio ocorre.
Com objetivo de atender 
futuros empreendedores 
e empresários que dese-
jam receber informações 
sobre gestão de negócios, 
abordando aspectos como 
administração, marketing, 
finanças, recursos huma-
nos e jurídico, o Taubaté 
Shopping recebe de 15 a 
17 de abril o Sebrae Mó-
vel, do Sebrae-SP (Serviço 
Brasileiro de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas 

A Frente Parlamentar de 
Vereadores da Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba (FPV-RMVale) e 
Litoral Norte, junto com 
o Movimento Supraparti-
dário em Defesa da Bacia 
do Rio Paraíba do Sul, se 
reuniram sexta-feira com 
representantes do Legis-
lativo dos Estados do Rio 
de Janeiro e Minas Ge-
rais para discutir o pro-
jeto de transposição da 
Bacia do Rio Paraíba do 
Sul. O encontro aconte-
ceu na Câmara Municipal 
de São José dos Campos.
O tema principal da dis-
cussão foi a proposta do 
Governo de São Paulo de 
transpor as águas do Para-
íba para atender o sistema 
Cantareira, que abastece 

Pelo segundo ano con-
secutivo, a equipe do 
capítulo DeMolay, de 
P i n d a m o n h a n g a b a , 
realizou o Arrastão da So-
lidariedade, campanha de 
arrecadação de alimentos 
em diversos bairros da 
cidade. A campanha con-
tabilizou 1 tonelada e 600 
quilos de alimentos arre-
cadados que vão atender 
três entidades beneficentes 

maio, na Vila Capivari, 
em parceria com o Hotel 
Vila Inglesa. A exposição 
promete trazer não só nos-
talgia, mas também muitos 
negócios, com oportuni-
dades de  vendas de car-
ros e peças, que  também 
fazem parte do evento. 
Os amantes deste estilo 
de carro vão reencontrar 
as mais belas raridades.
Idealizado há 18 anos, 

de São Paulo). A unidade 
itinerante do Sebrae-SP, 
equipada com computa-
dores, TV e internet, fica-
rá no estacionamento do 
shopping próximo à en-
trada da praça de alimen-
tação. Além de poder tirar 
dúvidas sobre gestão, os 
empreendedores recebe-
rão informações sobre a 
programação de palestras 
e consultorias do PAE 
(Posto de Atendimento ao 
Empreendedor) de Tauba-
té. Loja Modelo Itinerante 
O Sebrae-SP também trará 
para o Taubaté Shopping 
neste mês a “Loja Modelo 
Itinerante”, para apresentar 

a região metropolitana de 
São Paulo. Foram apresen-
tados dois estudos sobre 
o tema . O primeiro foi o 
“Plano Diretor de Apro-
veitamento de Recursos 
Hídricos” para a macro-
metrópole paulista, desen-
volvido pela Companhia 
Brasileira de Projetos e 
Empreendimentos (Co-
brape), em 2008, a pedido 
do Governo de São Paulo. 
O responsável pela apre-
sentação do Plano foi o 
diretor da Agência da Ba-
cia do Rio Paraíba do Sul 
(Agevap), André Marques, 
que exibiu os 10 arranjos 
previstos neste estudo 
para o abastecimento da 
macrometrópole paulista. 
Apenas cinco deles preve-
em o uso das águas da Ba-

do município: São Vicente 
de Paula, a Casa do Cami-
nho e a Casa Paz e Luz.
Hoje bastante conheci-
da e respeitada, a equi-
pe de jovens do capítulo 
DeMolay – que pertence 
a Ordem ParaMaçônica 
de Pindamonhangaba - 
se destaca pela filantropia 
e comemora o resultado 
da campanha que superou 
a de 2013. No ano pas-

o Encontro Paulista de 
Autos foi criado com a 
proposta de reviver a im-
portância de São Paulo 
como berço da cultura 
em automóveis antigos. 
Para a organizadora do 
Encontro, Edenise Carra-
tu, a estratégia de mudar a 
sede, de Águas de Lindoia 
para Campos do Jordão foi 
para aguçar, ainda mais, o 
desejo dos colecionadores. 

os principais conceitos do 
varejo moderno, ajudando 
os lojistas em potencial a 
entenderem como funcio-
na a mente do consumidor. 
A ação é destinada tanto 
para os donos de pequenos 
negócios do setor de co-
mércio como para aqueles 
que planejam a abertura da 
própria empresa. Em uma 
carreta com 55m², de 15m 
de comprimento, a enti-
dade apresenta como fun-
ciona um estabelecimento 
modelo.No local, é pos-
sível ver a disposição de 
roupas e acessórios, orga-
nização de produtos e ilu-
minação ideal. As visitas 
duram 20 minutos e são 
feita por grupos de 15 a 20 
pessoas. É possível ter dois 
grupos simultaneamente.
A Loja Modelo é voltada à 
moda feminina e irá expor 
produtos de marcas varia-
das como roupas, acessó-
rios, sapatos, entre outros.

cia do Paraíba e somente a 
partir de 2025. O segundo 
estudo apresentado foi o 
“Diagnóstico Integrado e 
Contextualizado dos Re-
cursos Hídricos da Bacia 
do Rio Paraíba do Sul”, 
desenvolvido pela Compa-
nhia de Recursos Hídricos 
(Cohidro) em dezembro de 
2013. Este trabalho apon-
ta o atual balanço hídrico 
do rio Paraíba. O tema da 
transposição do Rio Pa-
raíba do Sul já havia sido 
debatido entre os vereado-
res da Frente Parlamentar 
no início de novembro de 
2013, mas, devido às de-
clarações do Governo do 
Estado sobre a necessidade 
concretização, a curto pra-
zo, deste projeto, um novo 
encontro foi organizado.

sado foram arrecadados 
900 quilos de alimento 
e 300 quilos de material 
de limpeza e higiene, to-
talizando 1,1 toneladas. 
O Arrastão da Solida-
riedade contou com a 
participação dos DeMo-
lays, das Filhas de Jó, 
da Maçonaria Pindense, 
de membros do Rotaract 
e de amigos de DeMolays 
que desejaram auxiliar.
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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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“Vou com o vento”
promove cultura por 

onde passa
“Vou com o vento” é um 
projeto que leva músi-
ca a praças da região, 
com o objetivo de pro-
mover e disseminar a 
cultura, a idéia é do 
músico Matheus Es-
tevão, de 18 anos.
Estevão percorre com o 
seu violão pelas cidades 
da região levando boa 
música para a população.
A apresentação 
do cantor é gravada e pos-
tada no canal do Youtu-
be (www.youtube.com/
m a t h e u s e s t e v a o o f c ) .

Para o músico o importan-
te é sentir o público e inspi-
rar as pessoas a realizarem 
seus sonhos. “Decidi apos-
tar na ideia porque percebi 
que dava para fazer mais 
do que tocar em uma banda 
e participar de concursos.”
Todo recurso arrecada-
do nas apresentações 
é usado para o músico 
ir à outras cidades. 
“As pessoas precisam 
entender que não es-
tamos pedindo dinhei-
ro, é uma manifestação 
cultural”, diz Matheus.

Unitau abre inscrições 
para o Vestibular de

Inverno 2014

Sabesp diz que São
Paulo tem

abastecimento
de água garantido
até o final do ano

Câmara terá exposição 
de Henderson Uxitisky

As inscrições para o Ves-
tibular de Inverno 2014 
da Unitau estão abertas. 
Neste ano, o processo se-
letivo contemplará tam-
bém o curso deMedicina.
Os interessados podem 
se inscrever no site da 
Unitau (www.Unitau.br)
 até o dia 19 de maio para 
o curso de Medicina, cujo 
processo seletivo é reali-
zado em duas fases, e até 
o dia 18 de julho para os 
outros 27 cursos de gra-
duação. São oferecidas 

A presidenta da Compa-
nhia de Saneamento Bási-
co do Estado de São Pau-
lo (Sabesp), Dilma Pena, 
disse ontem, dia 10, que 
as projeções da empre-
sa apontam segurança no 
abastecimento de água, 
sem necessidade de ro-
dízio, até o final do ano, 
“considerando o pior ce-
nário de chuvas e a utili-
zação da reserva técnica” 
da água das represas do 
Sistema Cantareira. A in-
formação foi prestada du-
rante a inauguração de um 
novo sistema de forneci-
mento de água no muni-
cípio de Vargem Grande 

O Espaço Cultural Georgi-
na de Albuquerque, da Câ-
mara de Taubaté, recebe de 
14 a 25 de abril a exposição 
“Expressividade Fraciona-
da”, com quadros do artis-
ta Henderson L. Uxitisky.
No dia 14 de abril, às 
19h30, acontecerá a aber-
tura da exposição, e até 
o dia 25, os quadros se-
rão expostos no período 
de 9h às 18h, de segun-
da-feira a sexta-feira.
O espaço cultural tem 
como objetivo ex-
por trabalhos dos cida-
dãos taubateanos para a 
população. Os interes-
sados devem entrar em 
contato com o Cerimo-
nial da Câmara pelo 
telefone 3625-9501.
Natural de Taubaté, 
onde nasceu em 1978,
 Henderson Luiz Uxitisky 

860 vagas, sen-
do 40 para Medicina.
Os estudantes ingres-
sarão na Unitau no 
segundo semestre.
 O Vestibular no meio do ano 
tem o objetivo de atrair 
alunos que, por diferentes 
motivos, não começaram 
o curso no início do ano, 
mas que já decidiram qual 
graduação querem realizar.
Mais informações po-
dem ser obtidas pelo 
telefone 0800-557255 
ou no site da Unitau.

Paulista, a 40 quilôme-
tros da capital. O gover-
nador Geraldo Alckmin, 
que também participou 
do evento, destacou que a 
definição sobre o rodízio 
no estado vai depender 
de uma decisão técnica 
da Sabesp. “Não está de-
cidido. Eu disse que nós 
não descartamos, mas é 
preciso fazer uma avalia-
ção cuidadosa. Qualquer 
que seja essa avaliação, 
ela vai ser implantada”, 
declarou. A avaliação téc-
nica é feita com o acom-
panhamento diário do 
comportamento de to-
dos os reservatórios.

Fondelo começou sua vida 
artística em 2004 após sua 
formatura pela Escola Ma-
estro Fêgo Camargo, onde 
atualmente é professor.
Entre outras exposições, o 
artista plástico participou 
do Salão Regional de Lo-
rena, onde recebeu menção 
honrosa. Fez sua primeira 
exposição individual em 
2011, chamada “Verten-
tes Humanas”, na Gale-
ria Lenita Freire da Fêgo.
Este ano, em sua segunda 
exposição individual, “Ex-
pressividade Fracionada”, 
Henderson Uxitisky irá ex-
por seus trabalhos na Câ-
mara, exposição que tem 
como objetivo “retratar as 
mais variadas expressões 
intrínsecas da emoção 
humana, fracionada ou 
em cortes mostrando gra-
ciosamente suas facetas”.
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Oficina Sebrae “Desperte 
Seu Potencial” em São

Bento do Sapucaí
No próximo dia 16 de 
abril (quarta-feira), às 
18:30 horas, o Sebrae rea-
lizará a oficina “DESPER-
TE SEU POTENCIAL”
Oficina que visa sensi-
bilizar os participantes a 
identificar as principais 
habilidades necessárias na 
gestão de uma empresa, 
além de estimular a ado-

ção de comportamentos 
que contribuam para a so-
brevivência das empresas, 
tais como administração 
correta do tempo, negocia-
ção, comunicação, organi-
zação, planejamento e de-
senvolvimento do pessoal.
As incrições são gratuitas 
e limitadas e podem ser re-
alizadas no Espaço do Em-

preendedor, localizado na 
Rua Dr. Oliveira Ribeiro 
(prédido do Banco do Povo 
– atrás da igreja de Nossa 
Senhora dos Remédios).
Mais informações podem 
ser obtidas por e-mail 
empreendedor@saoben-
todosapucai .sp.gov.br 
ou pelo telefone 3971-
2210, falar com a Priscila.

Prefeitura de Tremembé 
revitaliza Bica Nossa

Senhora da Glória 

A conhecida e histórica 
Bica Nossa Senhora da 
Glória de Tremembé que 
estava abandonada a vá-
rios anos, ganha uma nova 
roupagem a partir desta 
sexta-feira. Considerada 
um dos pontos turísticos 
mais tradicionais da cida-
de, a bica foi revitalizada 
pela Prefeitura de Tre-
membé, por meio de um 
projeto desenvolvido pelo 
prefeito Marcelo Vaque-
li a fim de revitalizar os 
pontos turísticos do muni-
cípio no intuito de fomen-
tar o turismo na cidade.
Para resgatar toda essa 
tradição a bica passou por 
uma reforma. Uma nova 
pintura foi feita acompa-
nhado de uma limpeza mi-

nuciosa em todo o espaço, 
podas das árvores, além 
disso uma nova ilumina-
ção já está a disposição da 
população no local, cinco 
novos postes foram colo-
cados na avenida onde se 
localiza a bica, contudo, 
os visitantes e morado-
res terão uma vista muito 
mais bonita e agradável.
A Bica se localiza na 
Avenida Luiz Gonzaga 
Neves, entremeada pelos 
bairros Parque Nossa Se-
nhora da Glória, Jardim 
Santana, Jardim Bica da 
Glória, Parque das Fon-
tes e Jardim Bom Jesus.
De propriedade do patri-
mônio municipal, essa 
fonte é considerada uma 
das mais antigas da cida-

de, contando atualmente 
com jardins, gramados e 
bancos. É considerada um 
dos locais mais aprazíveis 
da cidade de Tremembé.
Segundo arquivo particu-
lar do historiador Laurindo 
de Paula a bica foi cons-
truída em data não pre-
cisada. A referida fonte é 
composta por quatro pon-
tos de saída de água, que 
servia para o abastecimen-
to dos moradores de Tre-
membé e cidades vizinhas.
Atualmente a fonte está 
desativada devido a con-
taminação da água. “Com 
esse trabalho vamos, gra-
dativamente, resgatando e 
valorizando a memória de 
nossa cidade”, finalizou o 
prefeito Marcelo Vaqueli.


