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A GAzetA dos Municípios

12ª Mostra de Teatro de 
Taubaté começa hoje 
no Teatro Metrópole

Tremembé: Acão
Social e Acessa SP

oferecem minicursos 
gratuitos à população

Equipe de Combate a
Dengue realiza

atividades em Tremembé

Com inscrições encerra-
das, a 12ª Mostra de Teatro 
de Taubaté terá sua abertu-
ra oficial no dia 15 de julho, 
terça-feira, com progra-
mação gratuita no Teatro 
Metrópole. A abertura 
traz como convidado es-
pecial o Grupo Boa Com-
panhia, de Campinas, que 
se apresenta às 20h com o 
premiado espetáculo “Pri-
mus”, com Direção de Ve-
rônica Fabrini e comemo-
rando 15 anos em cartaz. 
Em seguida, às 21h, acon-
tece a exibição do docu-
mentário “Macacos me 
mordam”. Ainda no dia 
15, das 09h às 12h, acon-
tece no Metrópole a ofi-
cina “Na Batida da Evo-

A Secretaria de Ação So-
cial através de uma parce-
ria com o Programa Acessa 
SP de Tremembé está ofe-
recendo diversos minicur-
sos gratuitos à população. 
São pequenas aulas mi-
nistradas à distância pela 
internet que abordam 
assuntos como: Direi-
to do consumidor, Como 
preparar um currículo, 

Todo ano a Equipe de 
Combate a Dengue de 
Tremembé realiza uma 
atividade chamada ADL 
(Avaliação de Densida-
de Larvária), com o ob-
jetivo de averiguar os 
índices de infestação do 
mosquito Aedes aegypti, 
seu criadouro mais fre-

Receba bem os agentes! A 
visita deles é de extrema 
importância para avaliar-
mos nosso município e tra-
çarmos novas metas para 
esse verão!!! E lembre-se:
FIQUEM SEMPRE 
ATENTO! A DEN-

lução”, ministrada pelos 
próprios atores da Boa 
Companhia, com 20 vagas 
para pessoas acima de 16 
anos e inscrições gratui-
tas  feitas no mesmo dia.
A Mostra é um evento tra-
dicional na cidade e tem 
como objetivo apoiar e 
incentivar os grupos da 
classe teatral da cidade, 
valorizando as artes cê-
nicas e seus artistas. Par-
ticipam apenas grupos 
e companhias de teatro 
independentes, profis-
sionais e amadoras de 
Taubaté, sendo aceito 
apenas um trabalho por 
grupo e não pode ter sido 
apresentado em edições 
anteriores do evento. Cada 

Como organizar uma 
mala de viagens, Como 
falar em público, Dicas 
para uma vida sustentável, 
Controle sua finanças 
pessoais, entre outros.
Você pode escolher o 
dia e a hora em que de-
seja fazer as aulas, 
que não duram mais do 
que 15 minutos.  Para se 
inscrever, basta acessar o 

qüente, e também o mais 
positivo, ou seja, aquele 
em que mais foram en-
contradas larvas do vetor 
da dengue, no município.
Agora, com o inicio 
do inverno, será rea-
lizada uma ADL, na 
2ª quinzena de Julho 
(14 a 25/07/2014). Essa 

GUE É UM PROBLE-
MA DE TODOS E 
ELA PODE MATAR!
Lembramos que a pro-
gramação poderá sofrer 
alterações, conforme a 
demanda dos trabalhos. 
Qualquer dúvida en-

grupo recebe um cachê 
de participação no valor 
bruto de R$ 1.190,47, su-
jeito aos descontos legais. 
O grupos teatrais en-
tram em cena entre 
os dias 26 de julho e 
04 de agosto de 2014, 
com apresentações 
no Teatro Metrópo-
le, sempre às 20 horas.                                                                       
A novidade este ano é 
que o ingresso será soli-
dário para todas as apre-
sentações, com produtos 
de limpeza ou de higie-
ne a serem revertidos ao 
FUSSTA (Fundo Social de
 Solidariedade de Tauba-
té). A programação com-
pleta está disponível 
no site da Prefeitura.

site: minicursos.acessasp.
sp.gov.br  e escolher o 
curso desejado. Caso não 
possua acesso a internet 
, você pode realizar o ca-
dastro e o curso no ACES-
SA SP, na Secretaria de 
Ação Social, localizado 
na Rua José Monteiro 
Pato, 325 – Jd Bom Jesus.
Mais informações pelo 
telefone 3674-3660.

ação acontecerá em di-
versos bairros da cidade, 
sorteados aleatoriamen-
te, a fim de se fazer uma 
amostragem de toda a 
área urbana do município.
Veja na programação abai-
xo se seu bairro recebe-
rá a visita da Equipe e a 
data em que será visitado.

tre em contato conosco:
Equipe de Com-
bate a Dengue:
Rua Lorena, 120 – Pq. 
Nossa Senhora da Glória
Tel.: (12) 3672-5735
d e n g u e @ t r e -
m e m b e . s p . g o v . b r

Lorena é campeã da
2ª divisão dos 58º Edição 

dos Jogos Regionais
A delegação de Lorena 
teve grande participação 
nos 58º Jogos Regionais 
2014 e sagrou-se campeã 
da 2ª Divisão. O evento 
esportivo foi promovido 
em Caraguatatuba, Litoral 
Norte, no período entre 02 
e 12 de julho. A cerimô-
nia de encerramento dos 
jogos aconteceu às 12h 
do último sábado (12), e 
a cerimônia foi realizada 
no Centro Esportivo Ubal-
bo Gonçalves (CEMUG), 
onde foram entregues os 
troféus aos representantes 

dos municípios campeões.
A competição reuniu atle-
tas, dirigentes e torcedores 
dos municípios do Vale 
do Paraíba, Litoral Nor-
te, Serra da Mantiqueira e 
parte da grande São Paulo, 
que compõem a 2ª região 
esportiva do Estado de 
São Paulo. A expressiva 
participação dos atletas 
lorenenses teve um total 
de  224 pontos, 87 à fren-
te do segundo colocado, a 
cidade de Caieiras. Lorena 
foi campeã em dez moda-
lidades: atletismo mascu-

lino e feminino, ciclismo 
masculino e feminino, 
karatê feminino, natação 
masculino, natação femi-
nino, handebol femini-
no, tênis de mesa femini-
no, capoeira masculino.
A delegação lorenense 
comemorou muito a con-
quista do título de campeã. 
Com a conquista, Lorena 
sobe para a 1ª Divisão, no 
lugar de Pindamonhangaba 
que foi a última colocada. 
A próxima edição dos 
Jogos Regionais será 
realizada em Taubaté.
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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

A luz do vagalume

O vagalume é um inseto coleóptero que possui emissões luminosas devido aos órgãos 
fosforescentes localizados na parte inferior do abdômen. Essas emissões luminosas 
são chamadas de bioluminescências em razão das reações químicas onde a luciferina 
é oxidada pelo oxigênio nuclear produzindo oxiluciferina que perde energia fazendo 
com que o inseto emita luz. Outro fator que impulsiona emissões luminosas é o de 
chamar atenção de seu parceiro ou de sua parceira. O macho emite a luz avisando que 
está se aproximando enquanto que a fêmea pousada em determinado local emite sua 
para avisar onde está. Na reação química, cerca de 95% aproximadamente de ener-
gia produzida transforma-se em luz e somente 5% aproximadamente se transforma 
em calor. O tecido que emite a luz é ligado na traquéia e no cérebro, dando ao inseto 
total controle sobre sua luz. Infelizmente, os vagalumes estão ameaçados pela forte 
iluminação das cidades, pois quando entram em contato com essa forte iluminação 
das cidades, sua bioluminescência é anulada interferindo fortemente na reprodução, 
podendo até serem extintos.

Humor

Diário de uma doméstica

Aproveitando a ausência dos patrões. Dircinéia pega o telefone e fofoca com a amiga 
Craudete:
- Crau, hoje de manhã eu fui à feira. Antes de sair, meu patrão me pediu pra eu trazer 
figo. Aí eu perguntei: Figo fruta ou bife de figo? O home ficou uma fera. Gente fina, 
seu Adamastor, num ligo não. Ele tem sistema nervoso. Também com um emprego 
chato daqueles, vou te contar. Ele é Fiscal da Receita. Deve ser um saco ficar confe-
rindo receita de médico o dia inteiro. Dispois chegou o Adamastorzinho, o filho mais 
novo deles. Acabou di ganhar um carro todo equipado. Tem rodo di maionese, farol di 
pilha, teto ensolarado e trio elétrico. Não sei por que trio elétrico num carro, deve ser 
pruque ele gosta de musica baiana. Cê num sabe da úrtima? Eu discubri que aqui nessa 
mansão que eu trabaio é tudinho de fachada!
- Como assim, Dircinéia? Pergunta a colega, confusa.
- Nada aqui é dus patrões! Tudinho é imprestado! Tudo! Cê cridita numa coisa dessa? 
Óia só, as rôpas qui o patrão usa é dum tal de Armani, as gravatas é dum Pierre Car-
dine, os móveis é dum tal de Luiz quinze, o carro é de uma tal Mercedes. Nadica de 
nada é deles.
- Noooossa, qui pobreza!
- E além de pobre, elis são muito inzibido, magina que outru dia eu escutei o patrão no 
telefone falano que tinha um Picasso!
- E num tem não?
- Qui nada fia, é piquinininho de dá dó!

Mensagens

O diamante e o homem rico

Certa vez um profeta disse a um judeu rico, cujo vizinho era muito pobre, que algum 
dia a sua fortuna passaria para as mãos do miserável. O judeu, impressionado com a 
previsão, vende tudo quanto possuía e com seu melhor sorriso, disse à esposa:
- Veja como se engana um mau adivinho. Aplicarei toda a minha fortuna num grande 
diamante.
- E onde pretende guardar uma pedra preciosa com segurança, meu senhor? Pergunta 
a esposa.
- Vou escondê-la no meu turbante.
- Muito bem! Aplaudiu a esposa. Assim nosso vizinho pobre nunca terá o seu diaman-
te.
 Um dia, o judeu rico foi convidado para uma festa na casa de um patrício, que mora-
va do outro lado do rio. Satisfeito, toma um barco de aluguel, mesmo com um vento 
prometendo trazer chuva. Durante a travessia, passa algum tempo entretido com o 
rastro da embarcação que cortava as águas barrentas do rio. Quando atingem o meio 
do remanso, a embarcação que avançava com dificuldade, foi surpreendida por uma 
violenta rajada de vento forte o suficiente para arrancar o turbante do judeu, que cai 
nas águas e se afunda rapidamente, levando o diamante. Engasgado e cheio de pesar, 
pensa: de qualquer forma se tiver perdido o diamante, não será meu vizinho que o apa-
nhará. Passado alguns dias, o vizinho pobre vai ao mercado e compra um peixe para 
o almoço de domingo. Ao abrir o pescado para limpar, encontra na sua barriga o belo 
diamante que o judeu havia perdido no rio.

Pensamentos

A felicidade é a harmonia entre o pensar, o dizer e o fazer.
Julgue um homem pelas suas perguntas e não pelas respostas.
O mundo dá voltas, então relaxe.
Se for prá ser será.
Conservemos pela sabedoria o que adquirimos pelo entusiasmo.
Ser feliz e ter razão, geralmente são incompatíveis.
Ninguém sabe o bastante para ser pessimista.
O Sol nasce para todos e a Lua para os enamorados.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
Para sua estrela brilhar não precisa apagar a minha.
Todas as flores do futuro estão nas sementes do presente.
Onde não há dignidade, a amizade não perdura.
A timidez é para o espírito o que a vertigem é para o corpo.
As verdadeiras convicções não se mostram, provam-se.
A vida é uma longa lição de humildade.
As almas viris podem vergar um momento, mas não se quebram.
Amargos frutos colhem quem tarde se arrepende.
Aprender a ver é a mais longa aprendizagem de todas as artes.
O bom humor não custa nada e compra tudo.
O amor não pede licença para entrar, ele surge já instalado.
Antes de falar do meu presente, lembre-se do teu passado.
Uma idéia sem execução é um sonho.
É melhor andar a pé do que montar num burro velho.
Faça primeiro o mais importante e não o mais urgente.
Um coração sem mácula dificilmente se assusta.
As palavras ligam as pessoas que têm a mesma energia.
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As barradas de Redenção 
da Serra é uma das cidades 
que mais chama a aten-
ção dos visitantes que vão 
ao Revelando São Paulo. 
O artesanato na palha de 
milho, com coloração na-
tural chama a atenção do 
público. A matéria prima, 
a criatividade e amor são 
as ferramentas que a arte-
sã, Gizelda Santos, utiliza 
para produzir lindas bone-
cas artesanais, arranjos de 

flores e imagens de santo.
Além da barraca de ar-
tesanato o Rancho Tro-
peiro também marcou 
presença no evento. Os 
responsáveis pelo ran-
cho produzem deliciosas 
comidas típicas, como: 
Tutu de Feijão, Lin-
guiça Frita, Torres-
mo, Arroz Carreteiro, 
Ovo Frito, Abóbora,
 Bolinha de Tilápia, Pão 
com Linguiça entre ou-

tras delícias.Os visitantes 
procuram a comida pre-
parada pelo município, 
é um bom sinal de que é 
boa, e agrada o freguês.
O nosso grupo da Melhor 
Idade levou animação e 
felicidade para a festa. Na 
última sexta-feira (11), o 
grupo apresentou a dança 
de Quadrilha Caipira, que 
agitou a galera que assis-
tia e os responsáveis pelo 
evento. Todas as meninas 
estavam com os vestidos 
produzidos pela Secre-
tária do Trabalho e Pro-
moção Social e o Fundo 
Social de Solidariedade. 
O Secretário de Cultura e 
Turismo de Redenção da 
Serra, Carlos Benedito de 
Aquino, também esteve 
presente no Revelando 
São Paulo. “É de extrema 
importância a participação 
da cidade neste evento, 
pois o Revelando São Pau-
lo é uma das ferramentas 
de maior divulgação da 
nossa cultura.” disse Car-
los. Segundo o Secretário 
vários eventos culturais e 
turísticos acontecerão em 
Redenção da Serra, ele está 
trabalhando em um grande 
projeto para o município.
Informações, solicita-
ções ou sugestões podem 
ser envidas para o e-mail 
contato@redencaodaser-
ra.sp.gov.br ou através do 
telefone (12) 3676-1282. 

Padre realiza evento que 
dura uma semana e atrai

multidões em Taubaté

Nunes Coelho reivindica 
manutenção de Bairro 

em Taubaté

Festival de Cinema de
Santos abre inscrições

para produções
de todo país

Programa de
Alavancagem Tecnológica 

do Sebrae-SP auxilia
pequenas indústrias
do Vale do Paraíba

Carlos Peixoto e Luizinho 
assinam proposta de

calçada segura

Artesãos de Redenção 
da Serra se destacam no 
“Revelando São Paulo”

Milhares de fiéis de 
Taubaté e região se reu-
nirão em oração durante 
sete noites no evento cha-
mado Cerco de Jericó. O 
evento terá sua 5a edição 
na Paróquia São Sebas-
tião, no Parque Ipanema.
A inspiração do encontro 
foi baseada no capitulo 6 
do livro de Josué. O tex-
to sagrado conta que, an-
tes de chegar à terra pro-
metida, o povo de Israel 
se viu diante das grandes 
muralhas de Jericó, que 
o impedia de prosseguir 
a caminhada. Obedecen-
do a voz de Deus, Josué, 
sucessor de Moisés e lí-
der do povo, convidou 
os Israelitas a orarem du-
rante sete dias e sete noi-
tes rodeando as muralhas 
de Jericó, tendo a frente 

O vereador Nunes Coelho 
(PRB) solicitou ao prefei-
to de Taubaté a manuten-
ção das margens do cór-
rego que corta a avenida 
Timbó, no Parque Ae-
roporto. A reivindica-
ção foi aprovada pela 
Câmara Municipal por 
meio de requerimento.
No documento, encami-
nhado ao Executivo, o par-

Com o tema Arte e Ci-
dade, o 12º Curta Santos 
– Festival de Cinema de 
Santos está com inscri-
ções abertas até o dia 20 
de julho. Realizadores 
de todo país poderão ins-
crever seus filmes, de até 
20 minutos de duração, 
para a mostra competi-
tiva Olhar Brasilis, que 
será composta por dez 
produções seleciona-

Reduzir custos e tempo 
de produção, aumentar a 
produtividade e melho-
rar a qualidade de pro-
dutos e processos. Com 
o desafio de atingir essas 
metas e despertar em-
presários para uma nova 
mentalidade, o Sebrae-SP 
encerrou nesta semana o 
PAT (Programa de Ala-
vancagem Tecnológica), 
que contou com a partici-
pação de 10 empresas de 
cinco cidades da região.
No encontro final do PAT, 
os empresários de peque-
nas indústrias de São José 
dos Campos, Taubaté, 
Jacareí, Caçapava e Tre-
membé apresentaram os 
resultados obtidos e com-
partilharam ideias e expe-
riências que surgiram nos 
três meses de atividades, 
que somaram 32 horas de 
capacitação presencial e 
10 horas de consultorias 
nas empresas, nos quais 
foram desenvolvidos qua-
tro módulos: Estrutura 
do Produto; Fluxo de Fa-
bricação; Arranjo Físico 
e Controle Visual de Es-

Os vereadores Carlos Pei-
xoto (PMDB) e Luizinho 
da Farmácia (PROS) as-
sinaram o projeto de lei 
de iniciativa popular com 
objetivo de transferir para 
a Prefeitura de Taubaté 
a responsabilidade pela 
manutenção, reforma e 
substituição de calçadas.
Pela proposta, a respon-
sabilidade atinge todas as 
calçadas em área de ex-
pansão urbana do municí-
pio, que deverão ser refor-
madas segundo padrões da 
ABNT (Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas). 
O projeto não descarta, no 
entanto, a responsabilida-
de pela construção da cal-
çada, que continua sendo 
do proprietário do imóvel.
De acordo com Marce-
lo Núncio, idealizador 
da proposta, a intenção é 
colher 12 mil assinaturas 

a Arca da Aliança, sinal 
da presença de Deus que 
caminha com seu povo.
De 14 a 20 de julho, o 
Cerco contará com Mis-
sas todas as noites, prega-
ções e momentos de lou-
vor e adoração, procissão 
e bênção do Santíssimo 
Sacramento, presididas 
pelo Padre Rodrigo Na-
tal, organizador do even-
to. E receberá os cantores 
católicos: Tony Allysson, 
Diego Fernandes e Can-
thares – grupo musical de 
Taubaté que lançará seu 
primeiro CD, intitulado 
“Deus está no comando”, 
com canções já consa-
gradas cantadas nas edi-
ções anteriores do evento.
“Como de costume, fa-
remos as procissões,
 que chamamos de ‘vol-

lamentar argumenta que o 
córrego apresenta erosão 
devido a ação das chuvas. 
“A avenida que margeia 
o córrego está ceden-
do, causando graves ris-
cos de acidentes”, alerta.
Nunes Coelho lembra 
que gabiões foram co-
locados para conter a 
ação das águas, mas 
eles não estão su-

das pelo júri do festival.
As inscrições, gratui-
tas, podem ser feitas 
no site oficial: www.
curtasantos.com.br, se-
guidas do envio da 
obra para a curadoria 
do Festival. No ende-
reço virtual também é 
possível acessar o re-
gulamento completo.
O evento ocorre entre os 
dias 16 e 21 de setembro 

toque; Padronização de 
Rotinas Operacionais.
Os representantes das em-
presas citaram os resul-
tados e evolução obtidos 
após o programa. Melho-
rias no controle e fluxo 
da produção; avaliação 
do maquinário; redução 
de custos e desperdício; 
organização e limpeza; 
diminuição de horas ex-
tras; venda de sucata; 
mudanças em layout; in-
vestimento em marketing 
e readequação no quadro 
funcional foram algumas 
das ações lembradas no 
encontro comandado pe-
los consultores do Sebra-
e-SP Michelle dos San-
tos e Gilson Ribeiro, no 
Escritório do Sebrae-SP 
em São José dos Campos.
Para César Tonoli, da 
Proshok, o PAT pos-
sibilitou melhorias no 
processo produtivo, 
que uma vez implan-
tadas, trarão resul-
tados permanentes.
“Me interessei pelo pro-
grama pois vinha buscando 
ferramentas para melhorar 

para a apresentação do 
projeto, que precisa ser 
aprovado pela Câmara e 
sancionado pelo prefeito. 
“Mais que isso, queremos 
conscientizar a popula-
ção sobre a importância 
da proposta”, explicou.
Para contemplar o progra-
ma, a Câmara de Tauba-
té anexou ao projeto da 
LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias) de 2015 
emendas parlamentares 
que totalizam R$ 2,7 mi-
lhões. Segundo Marcelo, 
a verba seria suficiente 
para trocar 20 mil m² de 
calçada no município.
“Nós percebemos a im-
portância desse projeto, 
por isso apoiamos o ape-
lo do Marcelo Núncio, 
para demonstrar à po-
pulação que a Câmara 
reconhece a necessi-
dade de se ter calçadas 

tas’, com a Arca da 
Aliança, como narra o 
Antigo Testamento. Nas 
sete noites vamos orar, 
pedindo que Deus der-
rube as ‘muralhas’ que 
nos impedem de termos 
de uma vida mais santa e 
feliz. Momento lindo de 
fé e devoção.’’ afirma o 
Padre Rodrigo Na-
tal, pároco e respon-
sável pelo evento.
A expectativa é atrair mais 
de 20 mil fiéis durante as 
noites de oração. Os horá-
rios das atividades serão: 
de segunda a sábado, às 
19h30, e domingo, às 17h.
Endereço: Paróquia São 
Sebastião - Avenida Nel-
son Meirelles, 370 - Par-
que Ipanema – Taubaté.
Entrada gratuita e lan-
chonete no local.

portando a pressão.
O vereador pediu reparo 
no asfalto da rua Alcaíde 
Mor-Camargo, no centro, 
e pavimentação na rua 
João Gigli, no Parque Ban-
deirantes. Solicitou, ainda, 
a instalação de semáforo 
de três tempos e faixa de 
pedestre entre as avenidas 
Voluntário Benedito Sér-
gio e José Ortiz da Rocha.

em Santos e conta ainda 
com outras duas mostras, 
estas de caráter regional: 
Videoclipe Caiçara e Olhar 
Caiçara. Além de reunir 
milhares de espectadores 
e mobilizar nacionalmen-
te a produção cinemato-
gráfica, o Curta Santos 
reafirma seu compromis-
so em incentivar o cres-
cimento do polo audiovi-
sual da Baixada Santista.

a produção. Tinha ideias, 
mas com a ajuda e expe-
riência dos consultores do 
Sebrae-SP, conseguimos 
entender os pontos fortes e 
dificuldades, podendo fo-
car em soluções para me-
lhorar, como a utilização 
de indicadores. Passamos 
a ter um controle sobre o 
processo, avaliando os da-
dos obtidos com as fichas. 
O curso foi muito bom 
e funcional”, comentou.
Maicon Alexandre Batis-
ta, da PloCAD, destacou 
algumas ações sugeridas 
durante o programa que 
geraram ganhos ime-
diatos para a empresa.
“Com uma pequena mu-
dança no processo, foi 
possível reduzir a equipe. 
Outra medida foi a rea-
valiação de equipamen-
tos. Resolvemos inves-
tir em um equipamento 
que estava para-
do, mas que passou a 
produzir o dobro de ou-
tra máquina. Os ganhos 
com a aplicação de me-
todologia de análise fo-
ram efetivos”, disse.

seguras”, disse Carlos 
Peixoto, que é presiden-
te da Casa legislativa.
“O vereador não pode 
ordenar que uma Secre-
taria da Prefeitura refor-
me as calçadas, mas pode 
apreciar uma lei que de-
termine esta obrigação 
à Prefeitura. Por isso 
nosso apoio a esta ini-
ciativa”, completou 
Luizinho da Farmácia.
Além de Carlos Peixoto 
e Luizinho, apresentaram 
emendas à LDO, com 
esta finalidade, os vere-
adores Alexandre Villela 
(PMDB), Diego Fonseca, 
José de Angelis “Bilili” e 
Rodrigo Luis Silva “Di-
gão”, do PSDB, Douglas 
Carbonne (PCdoB), Jefer-
son Campos (PV), Paulo 
Mirada (PP), Pollyana 
Gama (PPS), Salvador So-
ares e Vera Saba, do PT.
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Sesc Taubaté realiza 
mais uma edição do 

Ginga Vale

Pinda comemora seus 
309 anos com eventos

culturais por toda a
cidade

Anvisa suspende
propaganda de produto 

usado para queda
de cabelo

População de Pinda
aprova ações de saúde

Está chegando em São 
Luiz do Paraitinga a 42ª 
Romaria dos Cavaleiros

O Sesc Taubaté realiza, 
entre os dias 15 e 19 de 
julho, o V Ginga Vale. O 
evento, promovido em 
parceria com a Academia 
Ginga Brasil, consiste em 
apresentações de capoeira, 
aulas abertas com mes-
tres do Brasil e do Vale 
do Paraíba, e momen-
tos de confraternização.
Tendo início no sécu-
lo XVI, com a chegada 
dos escravos no Brasil, 
a capoeira tem raízes 
africanas e, atualmente, 
possui três estilos que se 
diferenciam nos movi-
mentos e no ritmo musi-
cal de acompanhamen-
to: capoeira de angola, 
capoeira regional e ca-
poeira contemporânea. 
As inscrições para as ativi-
dades pode ser feita pelo te-
lefone da Academia Ginga 
Brasil: (12) 99107-5537.
 Confira a progra-
mação do evento:
A b e r t u r a
Homenagem ao Sr. An-
tônio Cardoso Andra-
de - Mestre Brasília

Durante todo o mês de ju-
lho, Pindamonhangaba co-
memora seus 309 anos de 
emancipação político-ad-
ministrativa, com eventos 
culturais, esportivos e de 
lazer por toda a cidade. A 
programação será de 1 a 

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (An-
visa) publicou nesta se-
gunda-feira (14) no Diário 
Oficial da União o texto 
da resolução que suspende 
em todo o pais quaisquer 
propagandas relativas ao 
produto Keraplex Bio. 
A suspensão deixa cla-
ro que proíbe veiculação
 seja em sites, televi-
são ou qualquer ou-
tro tipo de mídia.
 Em sua página, a em-

Quem passou pelas fes-
tividades no Parque da 
Cidade pôde ir à barra-
ca da saúde para receber
 materiais informativos 
sobre DSTs/HIV, tuber-
culose, drogas, dengue, 

Nascido na Bahia em 
1942, Mestre Brasília 
é discípulo de Mestre 
Canjiquinha, que vem da 
linhagem do legendário 
Mestre Aberrê que co-
nheceu a capoeira através 
do escravo Benedito. É 
um dos pioneiros da arte 
da Capoeira no Estado 
de São Paulo por ter fun-
dado, juntamente com o 
Mestre Suassuna, o grupo 
Cordão de Ouro. Mestre 
Brasília é compositor de 
diversas músicas entre 
capoeira, samba, puxada 
de rede, maculelê e ou-
tros ritmos brasileiros, 
e autor do livro “Vivên-
cias e Fundamentos de 
um Mestre de Capoeira”. 
Em 2014, Mestre Bra-
sília completa 55 anos 
de capoeira, dentre
 os quais conviveu com 
grandes mestres como 
Bimba, Onça, Limão, 
Silvestre, Joel, Zé de 
Freitas, entre outros. 
Dia 22, às 19h
 Rodas de Capoeira
Com mestres presen-

31 de julho, com entrada 
gratuita. Pinda em Cena 
no Bosque teve chori-
nho e Euterpe no coreto, 
artistas plásticos, teatro 
Giselle com o Núcleo Cê-
nico, dança circular, ma-
culelê, capoeira, dança de 

presa especifica o pro-
duto com as seguintes 
apresentações: “Keraplex 
Bio é ideal para toda mu-
lher que tenha queda de 
cabelo - independente-
mente da idade”; “Kera-
plex Bio combina estas 
substâncias numa fórmu-
la ideal para o tratamen-
to da queda de cabelo”; 
e ainda “Keraplex Bio é 
projetado especificamen-
te para trabalhar com a 
química do cabelo que 

teste do pezinho, orien-
tações sobre alimenta-
ção saudável, sexo se-
guro, verificar a pressão 
arterial, fazer testes de 
diabetes, entre outros. 
Também foram distribu-

tes no evento, alunos 
e público em geral.
Dias 15 e 18, às 
18h e às 20h30. 
Dia 16, às 18h
Dia 19, às 9h30 e às 13h. 
 AULAS
Alunos graduados
Dia 16, às 18h30.
Dia 19, às 10h30.
 Alunos Intermediários
Dia 16, às 18h30.
Dia 19, às 10h30.
 Alunos Iniciantes
Dia 16, às 18h30.
Dia 19, às 10h30.
 Crianças e jo-
vens – até 12 anos
Dia 16, às 18h30
Dia 18, às 10h e às 14h30
 Idosos
Dia 18, às 14h
 Inclusiva 
Para pesso-
as com deficiência
Dia 18, às 9h15
G i n á s i o
 Show com a equi-
pe do Mestre Brasília 
Samba, samba duro, 
maculelê, puxa-
da de rede e capoeira.
Dia 18, às 19h. 
 Aula de Samba 
Com mestre Brasília. 
Dia 19, às 9h30. 
 LIV Batismo de Capoeira 
da Academia Ginga Brasil 
Dia 19, às 14h.
O Sesc Taubaté fica na 
Avenida Milton de Al-
varenga Peixoto, 1264, 
Esplanada Santa Terezi-
nha. Mais informações 
(12) 3634-4000 ou www.
sescsp.org.br/ taubate.

rua, artesanato, oficinas 
de desenho, pintura e 
modelagem em argi-
la, cantinho da leitu-
ra, balé clássico, samba 
de roda e a presença da 
população prestigian-
do os artistas de Pinda!

está afinando ou cain-
do e inclui ingredientes 
importantes na nutrição 
e reforço do cabelo”.
 A Anvisa ressalta que, de 
acordo com a legislação 
brasileira, não pode ha-
ver apresentação de ali-
mentos embalados com 
rótulo que aconselhe seu 
consumo para melhorar a 
saúde, para prevenir doen-
ças ou com ação curativa.
A resolução en-
tra em vigor hoje.

ídos 1.200 preservativos.
As ações foram desen-
volvidas por profissionais 
do Núcleo de Educação 
Permanente da Secretaria 
de Saúde e Assistência 
Social, em parceria com 
o Colégio Tableau, esco-
la Futura, e voluntários 
da Funvic - Faculdade 
de Pindamonhangaba.
O auxiliar de cozinha Da-
niel Cardoso dos Santos 
comenta que achou inte-
ressante os trabalhos da 
saúde no Parque da Ci-
dade porque incentiva
 as pessoas a procurar sa-
ber como está a própria 
saúde e decidiu fazer o 
teste de diabetes por-
que nunca havia feito.


