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A GAzetA dos Municípios

Processo Seletivo
em Redenção da Serra

Ubatubense - Participe
da oficina informativa
sobre o Zoneamento

Ecológico/Econômico

Circuito Paulista de
Basquete 3x3 em Ubatuba

A Prefeitura Municipal de 
Redenção da Serra abre as 
inscrições para o 
Processo Seletivo para 
os cargos de Assisten-

A Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente con-
vida os munícipes a par-
ticiparem nesta semana 
das reuniões preparatórias 
e da oficina informativa 
sobre o Zoneamento Eco-
lógico / Econômico de 
Ubatuba das regiões cen-
tral e sul do município. 
A reunião da região norte 
aconteceu na última segun-
da-feira e reuniu um nú-
mero excelente de pessoas. 
Confira as datas e ho-
rários no fim do post.
O que é?
O Zoneamento Ecológico 
/ Econômico tem como 
objetivo viabilizar o de-
senvolvimento sustentável 
a partir da compatibiliza-
ção do desenvolvimento 
socioeconômico com a 
conservação ambiental. 

A Etapa Ubatuba do Cir-
cuito Paulista de Basque-
te 3x3 acontece neste fim 
de semana, dias 17 e 18 
de maio, a partir das 9 ho-
ras, na Praça de Eventos.
As disputas da catego-

te Social, Escriturá-
rio e Recepcionista.
Informações, solicitações 
ou sugestões podem ser 
enviadas para

Este mecanismo de ges-
tão ambiental consiste 
na delimitação de zo-
nas ambientais e atribui-
ção de usos e atividades
 compatíveis segundo 
as características (po-
tencialidades e restri-
ções) de cada uma delas. 
Por que devo participar?
A Prefeitura vai apresen-
tar as modificações do 
Zoneamento Ecológico 
/ Econômico de acordo 
com sua visão de futuro 
e com base nas modifica-
ções das características 
das zonas terrestres e ma-
rinhas efetuadas até agora. 
As decisões tomadas 
nesta fase devem gerar 
implicações dire-
tas nas diversas
 atividades econômicas 
presentes no nosso mu-

ria Sub 15 e 18 MASC/
FEM serão no sábado, 
a Sub 18 e +35 MASC/
FEM no domingo.
Esta fase é classifica-
tória para a III Copa 
SP de Basquete 3x3.

 o e-mail promoca-
o s o c i a l @ r e d e n c a o -
daserra.sp.gov.br ou 
através do telefo-
ne (12) 3676-1282.

nicípio, inclusive a sua.
Reuniões preparatórias:
Região Centro - 14 
de maio, quarta-fei-
ra; 18:00 às 19:00 h 
no Casarão da Fundart
Região Sul - 15 de maio, 
quinta-feira; 18:00 às 
19:00 h na Subprefeitura da 
Regional Sul - Maranduba 
Oficina informativa - 
para todos os muníci-
pes: 17 de maio, sába-
do, das 9:00 às 12:00 h, 
E.M. Presidente Tancre-
do de Almeida Neves
Estamos recebendo consi-
derações sobre a proposta 
via e-mail: meioambien-
te@ubatuba.sp.gov.br 
(indicar assunto “ZEE”) 
ou na sede da SMMA, 
localizada à Rua Coronel 
Ernesto de Oliveira, 449 
– Centro. Tel: 3833-4541

No evento, ocorre também 
o torneio de Enterradas e 
o Circuito de Habilidades.
A inscrição é gratuita e 
deve ser feita nos sites 
www.basquete3x3.com.
br / www.3x3planet.com

Inauguração da Igreja 
Matriz em São Luiz do 

Paraitinga
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rais, Estaduais e Municipais.
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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

MISCELÂNEA
Curiosidades

Literatura de cordel
A literatura de cordel é uma espécie de poesia popular que é impressa e divulgada em 
folhetos ilustrados com o processo de xilogravura. Também são utilizados desenhos e 
clichês zincografados. Ganhou esse nome, pois, em Portugal, eram expostos ao povo 
amarrados em cordões, estendidos em pequenas lojas de marcados populares ou até 
mesmo nas ruas. A literatura de cordel chegou ao Brasil no século 18, através dos 
portugueses. Aos poucos, foi se tornando cada vez mais popular. Nos dias de hoje, 
podemos encontrar este tipo de literatura principalmente na região nordeste do Brasil. 
Ainda são vendidas em lojas ou malas estendidas em feiras populares. De custo baixo, 
geralmente estes pequenos livros são vendidos pelos próprios autores. Fazem grande 
sucesso em estados como Pernambuco, Ceará, Alagoas, Paraíba e Bahia. Este suces-
so ocorre em função do preço baixo. Do tom humorístico de muitos deles e também 
por retratar fatos da vida cotidiana da cidade ou da região. Os principais assuntos 
retratados nos livros são festas, política, secas, disputas, brigas, milagres, vida dos 
cangaceiros, atos de heroísmo, morte de personalidade, etc. Em algumas situações, 
estes poemas são acompanhados de violas e recitados em praça com a presença do pú-
blico. Um dos poetas da literatura de cordel que fez mais sucesso até hoje foi Leandro 
Gomes de Barros (1865/1918). Acredita-se que ele tenha escrito mais de mil folhetos. 
Mas recentes, podemos citar os poetas José Alves Sobrinho, Homero do Rego Barros, 
Patativa do Assaré (Antônio Gonçalves da Silva), Téo Azevedo, Zé Melancia, Zé Vi-
cente, José Pacheco da Rosa, Gonçalves Ferreira da Silva, Chico Tratra, João de Cristo 
Rei e Ignácio da Catingueira. Vários escritores nordestinos foram influenciados pela 
literatura de cordel. Dentre eles podemos citar João Cabral de Melo, Ariano Suassuna, 
José Lins do Rego e Guimarães Rosa.

Humor
O menino pediu ao pai para ajudá-lo a encontrar o Mínimo Denominador Comum num 
problema de seu dever de casa e o pai respondeu:
- Ainda não encontraram isso? Já estavam procurando quando eu era menino!
***
O menino entra no boteco gritando:
- Depressa seu João, sua mulher está na sua casa com outro!
O homem sai correndo e dez minutos depois está de volta. Senta-se, pede uma cerveja 
e diz aos amigos:
- Alarme falso, era o mesmo de sempre.
***
Dois alentejanos andavam caçando no meio dos montes. De repente, avistaram um 
jovem que voava de Asa Delta. Um deles levanta a espingarda e dá um tiro e o outro 
pergunta:
- Compadre, que pássaro era aquele?
- Não sei compadre, mas que ele largou o homem que levava largou.
***
Um amigo chega para o outro e diz:
- Acabou meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacional de memori-
zação. Não esqueço mais nada.
- Ah é? Como é o nome do curso? Pergunta o amigo.
O outro colocou o dedo indicador dobrado sobre os lábios como quem está pensando 
e falou:
- Como é mesmo o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Responde o amigo.
Aí o cara virando-se para a esposa que estava próxima e falou:
- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou fazendo?

Mensagens
Cada qual de nós, seja onde for, está sempre construindo a vida que deseja. A existên-
cia é a soma de tudo o que fizemos de nós até hoje. Toda idéia que você venha a aceitar 
influenciará seu espírito, escolha os pensamentos do bem para orientar-lhe o caminho e 
o bem transformará sua vida numa cachoeira de bênçãos. Se você cometeu algum erro 
não se detenha para lamentar-se, raciocine sobre o assunto e retifique a falha havida 
porque somente assim, a existência lhe converterá o erro em lição. É muito difícil viver 
bem se não aprendemos a conviver. A vida é lei da natureza, mas a vida pessoal é a 
obra de cada um. Toda vez que criticamos a experiência dos outros, estamos apontando 
em nós mesmos os pontos fracos que precisamos emendar em nossas próprias experi-
ências. Seu ideal é o seu caminho, tanto quanto seu trabalho é você.
***
O importante não é chegar primeiro. Não é chegar antes dos outros. Não é atingir 
sozinho a meta desejada. Ninguém tem o direito de ser feliz sozinho. A humanidade 
caminha com vontade de chegar. O importante é os homens caminharem juntos, anda-
rem unidos, confraternizados na busca da paz. Os homens não se entendem por quê? 
Porque eles não estendem as mãos e não se abrem para a ternura do diálogo. Impõem 
quando deveriam aceitar. Exigem quando deveriam oferecer. Condenam quando deve-
riam perdoar. São muitos os anseios. Diferente as capacidades. Nem todos os homens 
percebem que a meta é a mesma e uma só é a esperança. A esperança é a luz interior, a 
iluminar no equilíbrio do silêncio, a caminhada dos homens.
***
Já pensou hoje como a vida é bela? Já fez alguma coisa para mudar a sua vida? Já disse 
às pessoas de sua família o quanto as ama? Já agradeceu a Deus pelas coisas belas que 
você tem, nas bênçãos que Ele te concedeu desde o momento em que você nasceu? O 
que está esperando! E depois vá viver a sua vida, pois a felicidade com Deus e a Vir-
gem Maria, nossa mãe, não pode esperar.

Pensamentos
Jesus te ama, mas nós te achamos um cara chato.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Lar doce lar, donde eu escondo todos os meus defeitos.
Os fazendeiros mais estúpidos só colhem as maiores batatas.
Um pequeno vazamento, eventualmente, afunda um grande navio.
Estou tão velho que nem tenho mais tipo sanguíneo.
Culto é aquele que sabe onde encontrar aquilo que não sabe.
Os estadistas são como os médicos, seus erros são fatais.
Nos olhos dos jovens arde a chama e no dos idosos brilha a luz.
A decisão é freqüentemente a arte de ser cruel a tempo.
Se não fosse pelo último minuto, muita coisa ficaria sem se fazer.
A decisão é uma forma de reagir.
Se não houvesse esperança, não estaríamos tentando.
Quando Deus fecha uma porta, Ele pode estar abrindo uma janela.
Se não puder ser o que és, seja com sinceridade o que podes ser.
A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento.
Quando o ar lhe faltar, respire mais devagar.
Um bom começo já é a metade.

Volume de água do Cantareira 
chega a 8,6%

Com quedas sucessivas 
desde o dia 15 de abril, 
o volume de água arma-
zenado no Sistema Can-
tareira voltou a baixar 
ontem, dia 13, atingindo 
8,6%. De acordo com os 

dados da Companhia de 
Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sa-
besp), a última vez que o 
reservatório apresentou 
pequeno acréscimo foi há
 quase um mês, quando o 

nível de armazenamen-
to passou de 12% para 
12,3%. O sistema, que é 
o maior do estado, abas-
tece cerca de 9 milhões 
de pessoas na região me-
tropolitana de São Paulo.

Aldo acredita que manifestações 
serão casos isolados durante a 

Copa

Taubaté realiza a 1ª Marcha
Taubaté Sem Homofobia

A 30 dias do início da 
Copa do Mundo, o minis-
tro do Esporte, Aldo Re-
belo, disse ontem, dia 13, 
que prevalecerá o ambien-
te de festa e de confrater-
nização durante o torneio e 
que manifestações violen-
tas serão casos isolados. 
Ele participou do progra-
ma Bom Dia, Ministro, 
produzido pela Secretaria 

No dia 17 de maio aconte-
cerá em Taubaté a 1ª Mar-
cha Taubaté Sem Homofo-
bia. O evento é organizado 
pela ONG (Organização 
Não Governamental) Casa 
de Apoio Mulher & Vida.
A ONG acolhe e atende 
pessoas que vivem e con-
vivem com HIV/AIDS 
e seus familiares e, de 
acordo com o seu estatu-
to, há uma preocupação 
em desenvolver ações de 
Assistêcia Social, Saúde, 
Cultura, Lazer, Educa-
ção, Direitos Humanos e 
Inclusão Social, atuando 
pelo fim da discriminação 
e preconceitos, em prol da 
diversidade e cidadania.
Diante dessas necessi-
dades, a Casa de Apoio 
Mulher & Vida teve a 
iniciativa de desenvolver 
o projeto “Taubaté sem 
Homofobia”. A principal 
ação desse projeto será a 1ª 
Marcha Taubaté Sem Ho-
mofobia, que busca atra-
vés de um protesto pacífi-
co defender os direitos da 
população LGBT (lésbi-
cas, gays, bissexuais, tra-
vestis e transexuais) e tam-
bém da diversidade como 

de Comunicação Social da 
Presidência da República 
em parceria com a EBC 
Serviços. “Manifestações, 
se houver, serão atos isola-
dos. Acho que o país está 
preparado porque a legis-
lação brasileira protege as
 manifestações pacíficas 
e coíbe as manifestações 
violentas. Acho que não 
tenha tanta gente inte-

um todo, contra qualquer 
forma de preconceito.
A intenção do evento é 
dar visibilidade à causa, 
divulgando a toda popu-
lação e ao poder público 
de Taubaté a importância 
do respeito às diferenças.
O evento tem início no dia 
14 de maio com uma ses-
são de fotos da campanha, 
realizadas pelo fotógra-
fo André Guisard, com o 
objetivo de divulgação da 
causa, das 19h às 22h, no 
Via Vale Garden Shopping.
No dia 15 de maio, às 19h, 
haverá uma mesa redonda 
com o tema: ‘Diversida-
de - Educação, Direito e 
Cultura’, com os convi-
dados: Andrea dos Santos 
Pereira Nunes, do Grupo 
de Desenvolvimento So-
cial – Gerência de Desen-
volvimento – Senac São 
Paulo, Lucas de Alencar 
Oliveira, membro da Co-
missão Especial da Di-
versidade Sexual do Con-
selho Federal da OAB e 
Ricardo Vasconcellos, di-
retor geral do Curta San-
tos - Festival de Cinema 
de Santos e da Sansex - 
Mostra de Cinema e da 

ressada em que a Copa 
seja tumultuada por ma-
nifestações violentas. Eu 
creio que estamos pre-
parados, que a seguran-
ça pública vai funcionar. 
A integridade dos tor-
cedores, da população 
e dos convidados será 
assegurada. Não vejo
 risco da parte das ma-
nifestações”, disse.

Cultura da Diversida-
de Sexual de Santos.
O debate acontece no audi-
tório da Faculdade de En-
genharia Civil (ECASE) 
da Unitau e para partici-
par é necessário se inscre-
ver pelo email: inscrica-
ocasamev@gmail.com.
Dia 17 de maio, acontece 
a ação principal, a 1ª Mar-
cha Taubaté Sem Homofo-
bia, com concentração às 
10h na Praça Santa Tere-
zinha e saída às 11h, per-
correndo a Rua Visconde 
do Rio Branco e finalizan-
do na Praça Monsenhor 
Silva Barros (praça da 
Eletro), onde acontecem 
várias atrações culturais.
A 1ª Marcha Taubaté Sem 
Homofobia conta com o 
apoio da Prefeitura Muni-
cipal de Taubaté, Unitau, 
Coordenação de Políticas 
para a Diversidade Sexu-
al do Estado de São Pau-
lo, Conselho Regional de 
Psicologia, Sindicato dos 
Metalúrgicos de Taubaté, 
Conselho Estadual LGBT, 
Via Vale Garden Shopping, 
CAVEX, La Casa, Brains-
torm Agência Experi-
mental e Senac Taubaté.
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Professores da rede estadual de 
SP receberão novo aumento de 

7% a partir de julho

CCR NovaDutra realiza
nova etapa de obras
demodernização de
ponte em Caçapava

São Bento do Sapucaí divulga
inscrições para CURSO: Auxiliar 
de Conservação de Esculturas

em Madeira Policromada

Turismo de Base Comunitária tem 
nova fase no Bairro do Cantagalo 

em São Bento do Sapucaí

Unitau na Praça atende
moradores de Caçapava

Reajuste beneficia mais 
de 400 mil servidores 
ativos e aposentados da 
Secretaria da Educa-
ção; salário dos profes-
sores paulistas será 42% 
maior que piso nacional
A partir de julho, todos 
os 400 mil professores e 
servidores da rede esta-
dual de ensino, ativos e 
aposentados, receberão 
um novo aumento de 7%. 
É o quarto reajuste desde 
2011 e faz parte de uma 
Política Salarial inédita 
da Secretaria para os fun-
cionários da rede estadual 
de ensino paulista e que 
garante uma amplia-
ção salarial de 45%.
O valor será pago em agos-
to relativo ao mês de ju-
lho. Com o novo aumento 

Na nova fase, tráfego flui-
rá pela faixa da direita e 
pelo acostamento na al-
tura do km 123,1, na pis-
ta sentido Rio de Janeiro.
 A CCR NovaDutra pros-
segue com as obras de mo-
dernização e alargamento 
da ponte sobre o córrego 
Caetano localizado no km 
123,1 da Via Dutra, em 
Caçapava (SP), na pista 
sentido Rio de Janeiro. 
Para realização de mais 
uma fase das obras, na noi-
te de terça-feira (13/05), 

CARGA HORÁRIA: 260h
DATA INÍCIO: 
19/05/2014 DIAS: 2ª a 6ª 
feira HORÁRIO: das 13 às 
17h LOCAL DO CURSO: 
MITRA DIOCESANA DE 
TAUBATÉ LOCAL DE 

A Prefeitura de São Ben-
to do Sapucaí, através da 
Secretaria de Turismo e 
Desenvolvimento, em par-
ceria com as Secretarias de 
Meio Ambiente e Agricul-
tura, de Esportes e Lazer, 
de Obras e de Promoção 
Social, realizou na sexta-
feira, 09/05, um encontro 
para discutir e promover 
no Bairro do Cantagalo, 
em continuação do projeto 
“Turismo de Base Comu-
nitária”, a fase de Paisagis-
mo. A ação, que tem início 
previsto para a primeira 
semana do mês de junho, 
tem como objetivo o cul-
tivo de árvores frutíferas e 
de variadas plantas no en-

A Unitau realizou ontem, 
dia 14 de maio, em Ca-
çapava, o evento “Unitau 
na Praça”, ação que será 
realizada na Praça da Ban-
deira, no centro da cidade, 
das 8h30 ao meio dia. Or-
ganizado pela Pró-Reito-
ria de Extensão, o Unitau 
na Praça realiza atividades 
de cunho educativo, cultu-
ral e assistencial, cujo ob-
jetivo é promover a troca 
de conhecimentos entre 
a Universidade e a co-
munidade. Todas as atra-

salarial, um educador que 
leciona do 6º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental e En-
sino Médio, com jornada 
de 40 horas semanais, e re-
cebe hoje R$ 2.257,84 terá 
a remuneração reajustada 
para R$ 2.415,89. O valor 
é 42% superior ao piso na-
cional (que é de R$ 1.697).
“A Secretaria entende 
que o professor é a pe-
ça-chave para uma boa 
educação. Por isso, além 
da valorização dos nos-
sos docentes com curso 
de educação continuada 
e permanente, também 
investimos na ampliação 
gradativa do salário des-
se servidor”, afirma o 
secretário da Educa-
ção do Estado, profes-
sor Herman Voorwald.

o tráfego passará a fluir 
pela faixa da direita e pelo 
acostamento. Nesta etapa, 
os serviços serão realiza-
dos na faixa da esquerda. 
A previsão da Conces-
sionária é que a opera-
ção tenha início às 22h.
A CCR NovaDutra im-
plantará sinalização es-
pecial para orientar os 
motoristas que trafegam 
no local. Em caso de
 chuva no trecho, a ope-
ração poderá ser in-
terrompida ou adiada.

INSCRIÇÕES: FUNDA-
ÇÃO DOM COUTO (ao 
lado da igreja do Rosário) 
– Praça Barão do Rio Bran-
co, 30, Centro, Taubaté 
FONE: 3631-2999 / 3622-
6448 / 99153-7434 Pré-re-

torno do bairro. No dia 16 
de maio acontece no local 
a “Operação Bairro Lim-
po”, onde a comunidade 
recebe os funcionários da 
Prefeitura e promovem, 
juntos, a limpeza geral 
do Bairro do Cantagalo.
Sobre o projeto: A Secreta-
ria de Turismo e Desenvol-
vimento, em parceria com 
o SENAR-SP e com os 
moradores locais, iniciou 
em 2010 o projeto “Turis-
mo de Base Comunitária” 
– turismo rural, no Bairro 
do Cantagalo. A iniciativa 
possibilitou a criação de 
novas perspectivas na vila. 
Atualmente o Bairro do 
Cantagalo conta com duas 

ções do evento são aber-
tas ao público e gratuitas.
Entre as atrações do “Uni-
tau na Praça” em Caçapa-
va estão o show da física; 
medição de pressão e gli-
cemia; atendimento re-
lacionado à saúde bucal; 
“Hospital do Ursinho”, 
ligado ao projeto Saúde 
na Educação, que visa fa-
zer com que as crianças 
percam o medo de médi-
cos; orientação sobre do-
ação de sangue; preven-
ção de doenças e dicas 

Além do reajuste, conti-
nuam mantidas as regras 
de evolução na carrei-
ra do professor, que es-
tipulam oito níveis de 
progressão salarial, com 
intervalos de três anos e 
aumentos de 10,5% so-
bre o salário para todos 
os que atingirem determi-
nadas metas de avaliação.
A Secretaria também tem 
investido na ampliação 
do número de professo-
res efetivos na rede es-
tadual de ensino. No fim 
do ano passado, a Pasta 
realizou o maior concur-
so da história de SP, para 
59 mil vagas. Desde o 
início do ano, já foram 
chamados 45 mil profes-
sores para a atribuição de 
vagas em todo o Estado.

As obras na ponte con-
sistem no reforço da es-
trutura e implantação de 
acostamento. As obras têm 
previsão de término em ju-
nho de 2014 e contam com 
investimentos na ordem 
de R$ 3,3 milhões. A mo-
dernização ponte sobre o 
córrego Caetano faz parte 
do Programa de Reforma 
e Alargamento de Pontes 
e Viadutos, que está sendo 
realizado pela CCR No-
vaDutra desde 1996 em 
vários pontos da rodovia.

quisito: 18 anos comple-
tos e ensino fundamental 
concluído. Documentos 
necessários: Cópia dos 
RG, CPF, Comprovante 
de Residência, Compro-
vante de Escolaridadez

hospedarias, dois meios 
de alimentação, um café 
da roça, monitores para 
acompanhar os visitan-
tes em trilhas e passeios 
exuberantes, artesanatos e 
uma loja de doces. De uma 
forma mútua os morado-
res se ajudam e oferecem 
atividades de qualidade. 
O visitante pode passar 
um dia ou uma semana no 
local que entretenimento 
não faltará. O local ofere-
ce vivências rurais, como: 
leite “ao pé da vaca”, ca-
minhadas, bicicleta, cava-
lo, trilhas, bom almoço no 
fogão à lenha, contação de 
causos e lendas ao redor 
da fogueira, e muito mais.

sobre o combate a dengue.
“Caçapava é uma cidade 
importante da nossa re-
gião, estamos contentes 
por prestar serviços para 
a comunidade do muni-
cípio. Outras cidades do 
Vale do Paraíba também 
podem entrar em contato 
conosco, caso haja interes-
se em receber o Unitau na 
Praça”, disse o Prof. Me. 
Edésio Santos, assessor 
de Atividades Culturais e 
Comunitárias da Unitau 
e coordenador do projeto.
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Encontro de carros antigos 
acontece até 18 de maio no 

Taubaté Shopping

Aumento de imposto pode 
provocar 200 mil demissões 

após a Copa

Câmara de Pinda aprova 
mais de 4,5 mi para

obras na praça central

Batalhão Borba Gato
comemora 68 anos de
instalação em Pinda

Automóvel é paixão na-
cional e o gosto vem da 
infância, quando os me-
ninos ganham os primei-
ro carrinhos de brinque-
do. As crianças crescem 
e com elas o amor pelas 
quatro rodas e, melhor do 
que ser apaixonado por 
um carro de décadas pas-
sadas, é vê-lo sendo admi-
rado por outras pessoas.
Os fanáticos pelo au-
tomobilismo poderão 
dar uma passadinha no 
Taubaté Shopping até 
domingo, 18 de maio, e 
conferir as raridades e pre-
ciosidades que estão lá.
O Encontro de Carros An-
tigos traz oito modelos 
de automóveis, como o 
Dodge 1800 amarelo, do 
ano de 1975, campeão na 
categoria destaque no En-
contro Paulista de Carros 

Cerca de 200 mil bra-
sileiros podem perder 
o emprego após a Copa 
do Mundo, é o que crê o 
presidente da Associação 
Brasileira de Bares e Res-
taurantes (Abrasel), Paulo 
Solmucci. Tudo por causa 
do aumento de impostos 
que o governo determinou 
sobre o setor de bebidas 
frias. A medida do go-
verno tem como objetivo 
obter superávit primário e 
compensar investimentos 

Recursos serão utilizados 
para revitalização da Pra-
ça Monsenhor Marcondes, 
pavimentação de estradas 
e construção de pista de 
Skate no Campos Maia
 A 16ª Sessão Ordinária re-
alizada no Palácio Legis-
lativo “Dr. Geraldo José 
Rodrigues Alckmin”, nes-
ta segunda-feira, dia 12 de 
maio, contou com extensa 
pauta de projetos que fo-
ram votados pelos verea-
dores de Pindamonhanga-
ba, entre eles, a abertura de 
diversos créditos adicio-
nais visando a execução de 
obras e serviços na cidade. 
O plenário da Câmara da 
Pindamonhangaba apro-
vou - por unanimidade - 4 
Projetos de Lei – todos de 
autoria do Poder Execu-
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Antigos, que aconteceu re-
centemente em Campos do 
Jordão. Além do Dodge, 
compõem o encontro dois 
Fuscas 1969, um Karmann 
Ghia 1970, um Chevro-
let Impala 1967, um SP2 
1974, um Ford Custom 
Line 1955 que está com 
o mesmo dono há 33 anos 
e um Lambrecar 1982.
Além dos carros antigos, 
a exposição traz, tam-
bém, miniaturas de auto-
móveis de destaque uti-
lizados em filmes, como
 o batmóvel, do Batman, 
e o carro usado pelos 
Caça-Fantasmas no fil-
me norte-americano fe-
bre na década de 1980. 
Outro destaque são os 
automóveis antigos que 
circulavam a partir dos 
anos de 1920. Quem qui-
ser levar uma miniatura 

feitos no setor energético
Solmucci e outros repre-
sentantes do setor estive-
ram reunidos na manhã 
de hoje com o ministro da 
Fazenda, Guido Mantega. 
Segundo ele, as demis-
sões ocorrerão no setor 
de bares e restaurantes 
caso seja mantida a taxa 
de aumento para cereve-
ja, refrigerantes, bebidas 
a base de soja e outras.
O aumento das alíquo-
tas foi anunciado no fim 

tivo - que dispõem sobre 
abertura de “Crédito Adi-
cional”. O PL nº 73/2014 
abriu crédito especial para 
a Secretaria de Juventu-
de, Esportes e Lazer no 
valor de R$ 150.000,00 
visando a construção de 
uma pista de Skate no 
Residencial Campos Maia. 
O Projeto de Lei nº 74/2014 
autorizou o Executivo a 
abrir crédito especial de 
R$ 200.000,00 para a Se-
cretaria de Desenvolvi-
mento Econômico através 
do Departamento de Turis-
mo para a realização do 1º 
Festival Junino do Núcleo 
de Turismo do Piracuama.
O PL nº 75/2014 abriu o 
crédito adicional especial 
de R$ 244.000,00 para a 
Secretaria de Obras e Ser-
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casa terá de desembol-
sar de R$ 10 a R$ 1 mil.
As réplicas em minia-
turas que compõem a 
mostra são de proprietá-
rios de diferentes regiões 
como São Paulo, Sul de 
Minas e Vale do Paraí-
ba. A mostra acontece na 
praça de eventos e tem 
entrada gratuita.Serviço:
Encontro de Carros 
Antigos e Miniaturas
Data: até 18 de maio
Horário: horário de fun-
cionamento do shopping
Local: praça de eventos
Horário de funcionamento 
do shopping: De Segun-
da a Sábado: das 10h às 
22h. Domingos e Feria-
dos - Lojas: das 13h às 
20h. Praça de Alimentação 
e Lazer: das 11h às 22h
Acessibilidade: Sim
Preço: gratuito

de abril, para entrar em 
vigor a partir de 1º de 
junho. A Abrasel defen-
de que o aumento da tri-
butação só aconteça no 
mês de outubro, com 
reajuste escalonado.
A previsão da Abrasel 
é que o aumento na tri-
butação possa gerar im-
pacto de 10% a 12% no 
preço das bebidas frias 
(cervejas, refrigeran-
tes, isotônicos e refres-
cos) para o consumidor.

viços por meio do Departa-
mento Técnico e Adminis-
trativo de Obras e Serviços 
visando a revitalização da 
Praça Monsenhor Marcon-
des, no centro da cidade.
E, por último, foi aber-
to um “Crédito Adicional 
Suplementar” atra-
vés do Projeto de Lei 
nº 76/2014 no valor de 
R$ 3.957.000,00 para 
a Secretaria de  Obras 
e Serviços por meio do 
Departamento Técnico e 
Administrativo de Obras 
e Serviços. Os recursos 
serão usados para pavi-
mentação asfáltica da Es-
trada Municipal Anhan-
guera, da alça de acesso 
ao bairro das Campi-
nas e da Estrada do 
Instituto Agronômico.
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