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Audiência pública em
Moreira César sobre

instalação de presídio

Caraguá promoveu 
com sucesso Festival 
de Bandas e Fanfarras

Jovens participam do 
Projeto Movimenta

Tremembé

ACIT será sede da reunião 
mensal RA6 da FACESP

A Câmara Municipal de 
Pindamonhangaba promo-
veu sexta-feira uma im-
portante audiência pública 
sobre criminalidade com 
a presença de autoridades 
civis e militares. A inicia-
tiva do Poder Legislativo 
se deve aos altos índices 
de violência registrados 
nos municípios da região, 
onde se destaca o Mé-
dio Vale do Paraíba que 
abrica o maior complexo 
presidiário do Estado que 
abriga 9 mil detentos. O 
presidente da Casa verea-
dor Ricardo Piorino lem-
brou que após encontro 
dos parlamentares com o 
governador Geraldo Al-
ckmin, foi prometido para 
o município o aumento 
do efetivo policial e mais 
cinco bases comunitárias. 
“A atividade delegada em 
Pindamonhangaba conta 
com 10 policiais, enquanto 
em Taubaté são 150, maior 
que o efetivo total daqui 
que é de 140. Ou seja, a 
criminalidade de lá está 
migrando para Pinda!”, 
disse. O vice-presidente 
da OAB – Seccional de 
Pinda dr. Paulo Henrique 
Leite Gopfert Pinto tam-
bém foi outro que fez uso 
da palavra. O represen-
tante da OAB local desta-
cou que a entidade mais a 
Associação Comercial de 
Pinamonhangaba - ACIP 
(presidente Etori Bonini 
também presente) e o Sin-

A Associação Comercial 
e Industrial de Taubaté - 
ACIT vai receber  na pró-
xima quinta-feira (17) os 
representantes da Região 
Administrativa-6 da Fede-
ração das Associações Co-
merciais do Estado de São 
Paulo, a FACESP. É mais 
um encontro mensal dos 
presidentes de associa-
ções comerciais da região.
 A RA6 da FACESP com-

Os fãs de bandas e fan-
farras do Litoral Norte 
tiveram no domingo (13) 
a oportunidade de acom-
panhar a realização do 
Festival de Bandas e Fan-
farras de Caraguatatuba. 
A organização e promo-
ção do evento teve como 
responsável a Fundação 
Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba - Funda-
ac que contou a parceria 
com a Secretaria de Esta-
do da Cultura e Governo 
do Estado de São Paulo
Realizado na Praça Dr. 
Cândido Motta, no Cen-
tro, evento teve a parti-
cipação das Fanfarras da 
Escola Estadual Alcides 
de Castro Galvão, da Mu-

A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé, por meio da 
Secretaria de Cultura, 
Turismo e Esportes, está 
promovendo a inserção 
social de jovens através 
do esporte. Além das vá-
rias modalidades coloca-
das a disposição dos mu-
nícipes (Alongamento, 
Atletismo, Basquetebol, 
Power Training, Futebol, 
Futsal, Ginástica, Han-
debol, Jiu-Jitsu, Tênis de 
Mesa, Voleibol e Xadrez) 
que já começaram a dar 
os primeiros passos, cerca 
de 40 crianças com idade 

dicato Rural formam na 
cidade uma aliança forte 
para debater e reivindicar 
junto ao estado mais aten-
ção para com o município.  
PMs expulsos: Para a co-
mandante do 5º BPMI-, 
Ten Cel Eliane Nikoluki, 
a sociedade experimentou 
uma mudanças de valores. 
Ela falou das dificuldades 
de ser policial nos dias de 
hoje, tanto militar quanto 
civil. “Muitas vezes hoje 
a polícia é colocada como 
inimiga da sociedade. Eu 
tenho que reconhecer que 
a polícia peca sim, a polí-
cia não é perfeita, nós so-
mos seres humanos.” Mas 
nós somos uma instituição 
que temos uma correge-
doria notável. Nós temos 
sistema disciplinar, temos 
sistemas de controle inter-
no fortíssimos... Nos dois 
últimos anos tivemos mais 
de 20 policiais de nos-
so batalhão expulsos por 
não ter valores ou condi-
ções de continuar sendo 
servidores públicos”, dis-
se a comandante da PM. 
População deve cobrar:  
Convidado especial do 
encontro, o deputado do 
PDT Major Olímpio ouviu 
as reivindicações e suges-
tões dos diversos segmen-
tos presentes e também os 
líderes de comunidade. 
Major Olímpio relatou a 
sua visão sobre segurança 
publica no estado, a situ-
ação carcerária, valoriza-

preende toda a Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba. No encontro, os 
representantes de cada as-
sociação vai expor os tra-
balhos desenvolvidos por 
suas respectivas entidades
 Também consta na pau-
ta dos participantes 
dois temas para debate: 
*1º Fórum Nacional da 
Confederação das Asso-
ciações Empresariais do 

nicipal da Comunidade 
Alaor Xavier Junqueira 
(Famcal), da EMEF Pro-
fessora Maria Moraes 
de Oliveira (Fammo), da 
Escola Municipal Maria 
Thereza de Souza Castro 
(Fanmthesc), de Caraguá, 
e da Banda Musical da
 Escola Municipal da To-
polândia, de São Sebastião.
As bandas participan-
tes foram: Bandas Mu-
nicipais “Carlos Go-
mes”, de Caraguá, sob a
 regência do Maestro 
Carlos Eduardo Quiri-
no; “Lira Padre Anchie-
ta”, de Ubatuba, sob a
 regência do Maestro 
Amarildo da Hora; e “Ma-
estro Manoel Ladislau de 

entre 05 e 17 anos parti-
cipam das aulas de skate 
na quadra de esportes do 
bairro Jardim Bom Jesus.
As crianças da cidade 
participam das aulas com 
dedicação e felizes com 
o carinho da equipe, que 
toma todos os cuidados 
com os jovens. A prefeitu-
ra parabeniza o apoio e a 
dedicação dos professores 
e parceiros Mariana Ben-
naton, Nathalia Lazarini, 
Vitor Crescenzo e Rafa-
el Eduardo (Catarata).
De acordo com a Secretá-
ria de Esportes, Marcela 
Tupinambá foi um cho-

ção das polícias, atividade 
delegada, planejamento 
e as estratégias e foco no 
combate à criminalidade.
“Eu fiquei muito feliz 
porque encontrei uma 
comunidade organizada, 
firme de propósito. Cons-
titucionalmente, a obriga-
ção maior da segurança 
pública pertence ao esta-
do. Mas se o estado tem 
se omitido ao longo dos 
anos, e a população se 
sente insegura para as rei-
vindicações de melhoria 
da segurança, a população 
tem que dizer ‘eu quero’.”, 
ressaltou o deputado.
Presídio em Moreira Cé-
sar: O vereador Jose Car-
los Gomes “Cal” apro-
veitou o momento para 
pedir mais esclarecimen-
tos sobre rumores da su-
posta instalação de uma 
unidade prisional no dis-
trito de Moreira César. 
O assunto foi um dos te-
mas comentados na última 
sessão ordinária da Câma-
ra. O vereador destacou 
que em breve, mais de 2 
mil detentos estarão nas 
ruas por conta do benefí-
cio da Saída Temporária 
de Páscoa, e a população 
é quem fica presa em casa. 
Representando o prefei-
to Vito Ardito Lerário, e 
secretário de Adminis-
tração Edson Macedo de 
Gouvea respondeu que 
não há nada oficial sobre 
isso e prometeu apurar. 

Brasil (CACBMIL), que 
contou com a presença a 
presidente Dilma Rouseff
* Segurança na Região 
Metropolitana -Com a pre-
sença do Coronel Cássio 
Roberto Armani, Chefe 
do Comando de Policia-
mento do Interior (CPI-1).
O encontro será pro-
movido na sede da en-
tidade, com início pre-
visto para as 09h00.

Matos”, de São Sebas-
tião, sob a regência do 
Maestro Almir Clemente.
Banda Sinfônica de São 
Paulo  - Para encerrar, 
um concerto apresenta-
do pela renomada Banda 
Sinfônica do Estado de 
São Paulo no Teatro Ma-
rio Cova, que agradou a 
todos os presentes. Cria-
da em 1989, a Sinfônica 
é composta por 82 músi-
cos e foi idealizada pela 
Secretaria da Cultura 
do Governo do Estado 
de São Paulo. É voltada 
para a difusão da músi-
ca de concerto e dedi-
ca parte fundamental de 
seus esforços em divulgar 
composições brasileiras.

que positivo na realida-
de de vulnerabilidade de 
algumas crianças. “Essas 
crianças se sentiram va-
lorizadas com o carinho 
e atenção da equipe. É 
notório que os jovens se 
sentem cuidados e segu-
ros e querem de fato fa-
zer parte das atividades”.
As aulas acontecem gra-
tuitamente aos sábados 
das 8h00 às 11h00 e para 
participar basta fazer 
a inscrição na Quadra 
Municipal de Esportes 
(Quadra Coberta – Jar-
dim dos Eucaliptos) ou 
no telefone 3672-3147.
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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
Prefeitura de Taubaté

comemora Dia Mundial
da Voz

Valdir Veríssimo assume
Secretaria de Serviços
Municipais em Ilhabela

Páscoa com bichinhos
de estimação!

Durante o mês de abril, 
a Secretaria de Saúde de 
Taubaté está comemoran-
do o Dia Mundial da Voz 
num evento em parceria 
com a Unimed, ofere-
cendo orientações à po-
pulação sobre prevenção 
e cuidados com as cor-
das vocais. A data é co-
memorada no Brasil no 
dia 16 de abril para aler-
tar sobre a alta incidên-
cia de câncer de laringe.
No ultimo sábado, dia 
12 de abril, a equipe de 
fonoaudiólogas reali-
zou orientação à popula-
ção na Praça Dom Epa-
minondas. Na próxima 
quarta-feira, dia 16, a 
equipe estará no Taubaté 
Shopping das 10h às 22h.
A Prefeitura disponibili-
za, ainda, o Ambulatório 
de Voz e de Otorrino-
laringologia do Fonem 

 O prefeito de Ilhabela, 
Toninho Colucci, apre-
sentou na manhã desta 
segunda-feira (14/4), na 
Garagem Municipal, o 
vereador Valdir Veríssimo 
como o novo secretário 
de Serviços Municipais. 
Veríssimo assume a secre-
taria no lugar de Oswal-
do Rehder, que se afastou 
por motivos de saúde.
Com a presença de cer-
ca de 300 funcionários, 
o prefeito fez questão de 
enfatizar a competência 
de Valdir à frente de traba-
lhos na educação, setor em 
que é professor efetivo há 
anos; no Legislativo, em 
que cumpria até então o 
seu segundo mandato; na 
Frente Parlamentar Paulis-
ta do Litoral Norte, a Fre-
pap-LN, da qual é um dos 
fundadores; e na Secretaria 
da Cultura, onde foi secre-
tário em 2011. O prefeito 
desejou boa sorte a Valdir 
e disse que tem certeza de 
que ele vai prosseguir e 
complementar o trabalho 
já iniciado com a criação 
desta secretaria, que antes 
era um departamento da 
Secretaria da Administra-

7ª edição da CÃOscientiza-
ção acontece de 18 a 20 de 
abril, no Taubaté Shopping
A Páscoa está chegando e 
a criançada já pensa nos 
ovos de chocolate, mas o 
Taubaté Shopping resol-
veu trocar o coelhinho por 
cães e gatos e em parceria 
com a Associação Vida 
de Taubaté promove a 7ª 
edição da CÃOscienti-
zação, sucesso de públi-
co nas edições de 2013.

(Fonoaudiologia, Otorri-
nolaringologia – Núcleo 
Especializado Municipal), 
que trata das alterações 
vocais dos profissionais 
municipais que utilizam 
muito a voz durante o tra-
balho como, por exemplo, 
os professores da rede de 
ensino, em que são en-
sinadas técnicas de pre-
venção e fortalecimento 
das cordas para que não 
haja desgaste. Esse gru-
po de profissionais está 
entre os mais afetados 
por problemas vocais. O 
Fonem também atende a 
população que necessi-
ta de tratamento espe-
cializado, encaminha-
dos pelos médicos da 
rede municipal de saúde.
É preciso prestar
 atenção para os sinto-
mas como cansaço vo-
cal, desconforto e esforço 

ção. “É um setor que lida 
com o dia a dia, com as 
ruas, com a limpeza públi-
ca, com a frota de veícu-
los, serviços de manuten-
ção e estou certo de que 
Valdir será capaz de traba-
lhar com muita dedicação 
e empenho”, comentou.
O novo secretário disse 
que o objetivo é trabalhar 
em equipe e aprender com 
os funcionários da própria 
secretaria a fim de desen-
volver um bom papel para 
que as pessoas possam re-
conhecer o trabalho. “Há 
dificuldades e problemas 
com situações burocráti-
cas em relação a equipa-
mentos ou peças, mas nos-
so objetivo é estar junto e 
aprender com os funcioná-
rios”, destacou Veríssimo.
Dentre os secretários 
municipais presentes 
à posse, Flávio Miran-
da (Obras), Nuno Gallo 
(Cultura), Maurício Ca-
lil (Finanças). Lídia Sar-
mento (Educação), Danilo 
Giamondo (Assistên-
cia Social) e Luiz Bion-
di (Administração), além 
da presidente da Câmara, 
Maria das Graças Fer-

O objetivo é orientar a to-
dos que desejam adotar 
um bichinho de estimação 
sobre os cuidados como 
alimentação, prevenção 
de doenças e o carinho ao 
trata-lo. O evento reunirá, 
também, cães e gatos para 
adoção. Quem quiser dar 
um novo lar para os ani-
mais deverá apresentar 
uma cópia do RG, CPF e 
comprovante de endereço.
Os visitantes poderão

para falar, garganta seca, 
dificuldade para proje-
tar a voz e rouquidão que 
dure mais de 15 dias.
Entre os cuidados, pode-
mos citar a ingestão de 
agua, alguns minutos de 
silencio, falar sem pres-
sa e sem gritar, tomar fo-
lego durante a fala e o 
aprendizado de técnicas 
de aquecimento da voz.
S e r v i ç o
Dia Mundial da Voz
Local: Taubaté Shopping
Endereço: Av. Char-
les Schnneider, 
1700 - Vila Costa
Telefone: (12) 3634-7999
Horário: das 10h às 22h
F O N E M
Endereço: Rua dos Bom-
beiros, 615 – Jardim Garcez
Horário de Atendi-
mento: 07h30 às 12h 
e das 13h às 17h30
Telefone: 3621-9888

reira dos Santos Souza  - 
Gracinha e os vereadores 
Adilton Ribeiro, Thiago 
Santos Souza, Luizinho 
Paladino e Nagib dos San-
tos, que assumirá a vere-
ança no lugar de Valdir.
 Serviços Municipais – 
A Secretaria de Serviços 
Municipais foi criada 
em janeiro de 2013, iní-
cio do segundo mandato 
do prefeito Toninho Co-
lucci, e conta com mais 
de 300 funcionários.
A secretaria é responsá-
vel por diversos setores, 
como a Divisão de Obras 
Manutenção, que cuida 
da manutenção de equipa-
mentos e prédios públicos; 
Equipe de Transporte, que 
lida com a frota municipal 
e a oficina de máquinas 
pesadas como tratores e 
caminhões basculantes; 
a Equipe de Limpeza Pú-
blica, que trata da limpeza 
das ruas, coleta do lixo re-
ciclável e gerenciamento 
da terceirização da coleta 
do lixo domiciliar não re-
ciclável, além da Equi-
pe Administrativa, que 
abrange os recursos huma-
nos e gestão orçamentária. 

 consultar veterinários para 
esclarecer dúvidas e rece-
ber mais informações so-
bre o cuidado com os ani-
mais. A CÃOscientização 
pela Vida é gratuita e acon-
tece em frente às America-
nas nos dias 18, 19 e 20 
de abril, das 11h às 20h. 
Serviço?CÃOscientizaçao
Data: 18, 19 e 20 de abril
Horário: das 11h às 20h
Local: em fren-
te às Americanas

Estâncias serão divulgadas 
em aeroportos e pontos

turísticos durante a Copa, 
destaca Prefeito de Ilhabela

 A Aprecesp, presidida 
pelo prefeito de Ilhabela, 
Toninho Colucci, firmou 
uma parceria com a SP-
Turis e vai distribuir ma-
terial segmentado em três 
idiomas sobre estâncias 
paulistas nos aeroportos 
de Congonhas e Cumbi-
ca, além dos principais 
centros de informações 
turísticas de São Paulo
 Faltando pouco mais de 
50 dias para a Copa do 
Mundo no Brasil, o pre-
feito de Ilhabela, Toni-
nho Colucci, que preside 
a Aprecesp – Associação 
das Prefeituras de Cida-
des Estância do Estado 
de São Paulo, firmou uma 
importante parceria para 
divulgação das estâncias 
turísticas, balneárias, hi-
drominerais e climáticas. 

A Aprecesp vai distribuir 
os seis guias segmentados 
(ecoturismo e turismo de 
aventura; turismo rural e 
pesca; sol, praia e náutica, 
saúde e bem estar; turis-
mo de negócios e eventos; 
turismo rural e religio-
so) nos principais centros 
de informações turísticas 
da capital, gerenciados 
pela São Paulo Turismo 
S/A, a empresa de turis-
mo e eventos que tem 
como sócia majoritária a 
Prefeitura de São Paulo.
Os guias produzidos em 
três idiomas estarão dis-
poníveis no Aeroporto 
de Congonhas e no Ae-
roporto Internacional de 
Guarulhos (Cumbica),
 além de pontos turís-
ticos como Mercado 
Municipal, Palácio dos 

Bandeirantes, Termi-
nal Rodoviário do Tie-
tê e Galeria Olido.
Na semana passada, o 
presidente da Aprecesp, 
Toninho Colucci, esteve 
reunido com a coorde-
nadora de Promoção de 
Turismo, Lazer e Entrete-
nimento da SPTuris, Lu-
ciana Canto; a diretora de 
Turismo, Luciana Leite; e 
Fernanda Rocha, gerente 
de Relações Institucio-
nais da Aprecesp. “Já em 
maio teremos este mate-
rial segmentado distribu-
ído nos aeroportos e prin-
cipais pontos turísticos da 
capital nesta importante 
parceria com a São Paulo 
Turismo”, destacou Coluc-
ci. Das 32 seleções partici-
pantes da Copa, 15 estarão 
no Estado de São Paulo

Secretaria de Saúde de
Tremembé e Próvisão

estruturam melhor
forma de atendimento

Aconteceu no Auditório 
de Saúde de Tremembé, 
uma reunião com os pro-
fissionais da área que tra-
tou de assuntos pertinentes 
a prestadora de serviços 
Próvisão que, por sua vez 
detalhou suas funções 
explicando assim seu pa-
pel atuante em relação às 
atividades prestadas para 
a saúde do município.
 “Com 31 anos de história, 
a Próvisão já realizou mais 
de dois milhões de atendi-
mentos gratuitos, visando 
melhorias na qualidade de 
vida da população, tendo 
como prioridade respeito à 

vida, ética, humanização, 
comprometimento, equi-
dade, responsabilidade so-
cial e sustentabilidade; Por 
isso condutas não humani-
zadas serão reparadas em 
nosso sistema de saúde”- 
relatou o Coordenador 
clinico Dr José Claudio.
 Tratando-se do convênio 
da Próvisão com a Secre-
taria da Saúde de Tremem-
bé, seu gerenciamento está 
atuante no Pronto Atendi-
mento, Centro de Saúde e, 
nas seis Unidades de ESF- 
Estratégia de Saúde da 
Família, possuindo tam-
bém outras atividades de 

gerenciamento como: Im-
plantação de protocolos e 
fluxos, treinamentos e de-
senvolvimentos da equipe, 
melhoria contínua, acom-
panhamento e avaliação 
de resultados dos serviços.  
Segundo o secretário da 
saúde José Marcio, o ob-
jetivo da empresa Próvi-
são, é de complementar 
dentro da Secretaria de 
saúde uma parceira na 
administração dos servi-
ços, tendo também como 
foco em suas atividades 
a humanização e, interli-
gação entre os setores de 
saúde e seus pacientes.

Fatec abre inscrições para 
vestibular do 2º semestre

Estão abertas a partir des-
sa segunda-feira, dia 14, as 
inscrições do Processo Se-
letivo Vestibular 2º Semes-
tre da Fatec (Faculdade 
de Tecnologia) de Tauba-
té. O candidato tem até 
às 15h do dia 14 de maio 
para fazer a inscrição.
Serão distribuídas 160 
vagas entre os cursos: 
Tecnologia em Ges-
tão Empresarial EAD, 

curso à distância com 40 
vagas; Tecnologia em 
Análise e Desenvolvimen-
to de Sistemas, 40 vagas 
à noite e Tecnologia em 
Eletrônica Automotiva, 
80 vagas, sendo 40 vagas 
à tarde e 40 vagas à noite, 
porém a partir do 3º se-
mestre os alunos da tarde
mudam para o pe-
ríodo noturno.
Para concorrer a uma das 

vagas, o candidato deve 
estar cursando ou ter con-
cluído o Ensino Médio 
ou equivalente. As ins-
crições devem ser feitas 
diretamente no site www.
vestibularFatec.com.br
Também está disponí-
vel para download no 
site o manual do candi-
dato, com todas as da-
tas, normas e orientações 
para o processo seletivo.
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Mudanças no trânsito de 
Taubaté devem trazer

melhorias à população

Associação para Síndrome
de Down de Taubaté

comemora Páscoa com
inclusão social

Audiência Pública com a 
Dersa acontece hoje em 

Ilhabela

Crianças e adolescentes
de Pinda podem participar
de escolinha de esportes

Dilma defende Petrobras
e diz que denúncias

serão apuradas e
punidas com rigor

A Associação Comercial e 
Industrial de Taubaté, em 
respeito aos empresários 
e cidadãos taubateanos, 
buscou mais informa-
ções sobre as mudanças 
que irão ocorrer em al-
gumas vias da cidade.
O fator inédito é que está 
será a primeira mudança 
no trânsito baseada em 
estudos técnicos, que vi-
sam a melhoria para ciclis-
tas, motociclistas e, tam-
bém, transporte público.
Segundo Dolores Morena 
Pino, a Lola, da Secreta-
ria de Mobilidade Urba-
na, essas modificações no 
trânsito terão impacto po-
sitivo, principalmente, aos 
moradores do eixo sul, que 
compreende bairros como 
São Gonçalo e Estoril.
“Estamos criando um cor-
redor direto que vai ligar 
esses bairros ao começo 
da Avenida Independên-
cia. Vamos inverter, tam-
bém, o sentido do viaduto 
da Daruma”, conta Lola.
Segundo a secretaria, o pa-
cote de mudanças teve iní-
cio em 2013 com a inver-
são no sentido da Avenida 
Independência e, agora, 
será concluído no próximo 

A Associação para Síndro-
me de Down de Taubaté 
(Assid) vai comemorar a 
Páscoa com seus assisti-
dos de uma maneira inédi-
ta, todos farão um passeio 
no Via Vale Garden Sho-
pping no dia 16 de abril, 
às 17hs para participarem 
da oficina de brigadeiros e 
receberem ovos de páscoa 
doados por colaboradores.
Esta ação servirá para pro-
mover a inclusão social, 
principal objetivo da insti-
tuição. O evento conta com 
o apoio do Via Vale Garden 
Shopping, Fussta, AMT 
Log e CRZ Multimídia.
Sobre a ASSID

A audiência pública para 
discutir o sistema de tra-
vessia de balsas no ar-
quipélago será realizada 
hoje quarta-feira (16/4), às 
18h30, na Câmara de Ilha-
bela. O debate que estava 
previsto para 26/3 foi adia-
do pela ausência da Dersa.
Desta vez, o presidente 
da Dersa, Laurence Casa-
grande, confirmou a pre-
sença de um representante 
na audiência remarcada. 

As crianças e os adolescen-
tes de Pindamonhangaba 
podem praticar várias mo-
dalidades esportivas gra-
tuitamente. A Secretaria de 
Esportes e Lazer da Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
oferece diversas opções 
nas escolas de iniciação 
esportiva. Basta procurar 
o ginásio ou centro espor-
tivo mais próximo de casa 
para obter informações.
As aulas são destinadas ao 
público dos 6 aos 17 anos 
de idade, os matriculados 
têm duas ou três aulas 

A presidenta Dilma Rou-
sseff defendeu ontem, dia 
14, a Petrobras e disse 
que as denúncias de irre-
gularidades na empresa 
serão investigadas e que 
eventuais ilícitos e ca-
sos de corrupção se-
rão punidos com rigor.
Dilma destacou que 
está empenhada em
 investigar as denúncias e 
que não vai admitir o uso 

fim de semana. “Estamos 
trabalhando esse tempo 
todo para que, com essas 
mudanças, a população te-
nha o mínimo de transtor-
no possível”, espera Lola.
As vias que passa-
rão por mudanças são:
• Rua Dr. Emílio Winther: 
dando continuidade a al-
teração da Avenida Inde-
pendência, ela terá sentido 
único (bairro/centro) do 
cruzamento da Av. Profes-
sor Walter Thaumaturgo, 
passando pela Praça San-
ta Terezinha e pelo centro 
da cidade, possibilitando o 
fluxo em um eixo único até 
o Convento Santa Clara.
• Av. Marechal Arthur 
da Costa e Silva: passará 
a ter mão dupla da Pra-
ça Santa Terezinha até 
a bifurcação com a Rua 
Getúlio Vargas. A partir 
desse ponto, terá sentido 
único até a Av. Profes-
sor Walter Thaumaturgo.
• Rua Ubatuba: sentido úni-
co da Rua Dr. Emílio Win-
ther para a Av. Marechal 
Arthur da Costa e Silva.
• Rua do Colégio Nossa 
Senhora do Bom Con-
selho: sentido único da 
Av. Marechal Arthur 

Fundada em 2005, a As-
sid, é uma entidade sem 
fins lucrativos que rea-
liza atividades de apoio 
especificamente a pes-
soas com Síndrome de 
Down, com uma equipe 
constituída de voluntá-
rios em diferentes áreas.
As pessoas com Sín-
drome de Down di-
ferem muito entre si 
quanto à comunicação, 
desenvolvimento motor, 
cognitivo, socialização e 
habilidades de vida diária.
A Assid desde sua cons-
tituição promove a inclu-
são social e propicia aos 
assistidos e familiares um 

A nova data foi marcada 
pelos vereadores, levando 
em consideração a dis-
ponibilidade da empresa.
Alguns episódios recentes 
vêm causando indignação 
nos munícipes. Os usuá-
rios do serviço da Dersa 
têm apresentado diversas 
reclamações, como atra-
sos constantes, alto custo 
das tarifas, grandes filas 
de espera, má conser-
vação das embarcações, 

semanais, e as turmas de 
treinamento frequentam os 
ginásios ou centros espor-
tivos mais dias. Entre os 
esportes oferecidos estão 
voleibol, voleibol de areia, 
futsal, basquete, atletismo, 
ginástica artística, ginás-
tica rítmica, entre outros.
Os interessados tam-
bém podem ligar para 
os ginásios e centros 
esportivos para obter 
mais informações. Para 
efetuar a matrícula é 
necessário levar duas fo-
tos 3x4, cópia do RG ou 

político-eleitoral de pro-
blemas da empresa. “Como 
presidenta, mas sobretudo 
como brasileira, defende-
rei, em quaisquer circuns-
tâncias e com todas as mi-
nhas forças, a Petrobras. 
Não transigirei em comba-
ter todo tipo de malfeito, 
ação criminosa, tráfico de 
influência, corrupção 
ou ilícito de qualquer
 espécie, seja ele come-

da Costa e Silva para a 
Rua Dr. Emílio Winther.
• Rua Professor Morei-
ra: sentido único da Rua 
Silva Jardim para a Av. 
Juscelino Kubitschek.
• Rua Armando Sal-
les de Oliveira: sentido 
único, da Rua Dr. Emí-
lio Winther para a Pra-
ça Félix Guisard (CTI).
• Rua Silva Jardim: senti-
do único da Av. Nove de 
Julho até a Praça Coronel 
Marcelino Monteiro (Pra-
ça do Bom Conselho).
• Praça Coronel Marce-
lino Monteiro: sentido 
de circulação alterado.
• Rua Honório Jovi-
no: sentido único para 
a Rua Silva Jardim.
• Rua Nancy Guisard 
Kehier: sentido único 
para a Av. Tiradentes.
• Rua Vicente Costa Bra-
ga: sentido único para a 
Rua Diogo Antônio Feijó.
• Praça 8 de maio: reaber-
tura da praça para viabili-
zar o cruzamento da Rua 
Coronel Gomes Nogueira 
para a Rua 4 de março.
• Praça Santa Terezinha: so-
mente o trecho da Rua Dr. 
Emilio Winther, em frente 
a praça, terá mão dupla.

atendimento voltado à va-
lorização, qualidade de 
vida e fortalecimento das 
relações afetivas e sociais.
A proposta é promover 
a inclusão social através 
da estimulação global e 
desenvolvimento das po-
tencialidades das pessoas 
com Síndrome de Down, 
através do programa de 
estimulação cognitiva, 
do serviço de apoio pe-
dagógico especializado e 
da estimulação precoce.
A instituição fica na Rua 
Edmundo Morewood, 
550, na Estiva, em Tauba-
té. Mais informações pelo 
telefone (12) 3631 2906.

além do pequeno espaço 
reservado aos pedestres.
A discussão sobre a tra-
vessia foi proposta, por 
meio de requerimento, 
pelo vereador Carlos Al-
berto, Carlinhos, e apro-
vada por todos os pares. 
“Esperamos que agora o 
debate se realize, pois a 
audiência é um anseio, 
não só do Legislativo, mas 
também da população”, 
argumenta Carlinhos.

certidão de nascimen-
to e os pais, ou respon-
sáveis, assinam a ficha.
Confira abaixo os tele-
fones dos locais onde 
são oferecidas as aulas.
Alto Tabaú – 3642-5054
Centro Esportivo “João 
do Pulo” – 3648-2248
Centro Esportivo 
“Zito” – 3637-5425
Cidade Nova – 3643-1374
Juca Moreira – 3643-4936
“Pai João” – 3637-5069
Luiz Caloi – 3642-1998
“Ritoca” – Arare-
tama – 3643-1400

tido por quem quer que 
seja, mas igualmente não 
ouvirei calada a campa-
nha negativa dos que, 
com proveito político, não 
hesitam em ferir a ima-
gem dessa empresa que
 nosso povo cons-
truiu com tanto suor 
e lágrimas, com as 
mãos encharcadinhas de 
óleo, mas também de mui-
ta esperança”, afirmou.

Tremembé firma acordo com 
Estado de SP para inscrição 

SICAR
A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé, através da sua 
Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente  faz sa-
ber que firmou convênio 
com o estado de São Pau-
lo, disponibilizando espa-
ço físico e equipamentos 
para fins de inscrição de 
imóvel rural do sistema de 
cadastro ambiental rural 
do estado de São Paulo – 
SICAR – SP. O serviço é 
oferecido aos produtores 
rurais possuidores de pro-
priedades com área aci-

ma de 4 módulos fiscais. 
Para cadastrar a proprie-
dade o possuidor deverá 
apresentar os documen-
tos abaixo relacionados:
• Nome, CPF, RG, en-
dereço, telefone e 
e-mail de todos os pro-
p r i e t á r i o s / p o s s e i r o s ;
• Número do CIR, 
para imóveis rurais;
• Número do IPTU, 
para imóveis urbanos;
• Endereço da propriedade;
• Área da propriedade, in-
dicada na(s) matrículas ou 
no documento de posse;

• Documento de com-
provação de pro-
priedade ou posse.
Para viabilizar tal convê-
nio, a Prefeitura disponibi-
lizou espaço físico para re-
ceber os interessado, assim 
como um funcionário para 
auxiliar a executar o ca-
dastro, o serviço é ofertado 
diariamente, porém deverá 
ser previamente agendado 
com até 48 horas de an-
tecedência, através do te-
lefone (12) 3607-1021 ou 
pelo email meioambien-
te@tremembe.sp.gov.br.
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Campos do Jordão vai
sediar 19° Encontro

Paulista de Autos Antigos 
na Vila Capivari

Audiência pública com
vereadores de três estados 

discutem a transposição
do RioParaíba

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 

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, 

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. 

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.

Dilma defende investimentos 
para a Copa e diz que inflação 

está sob controle
A presidenta Dilma Rou-
sseff defendeu no’, os in-
vestimentos que o gover-
no tem feito para a Copa 
do Mundo e disse que os 
benefícios ficarão para os 
brasileiros após o fim do 
megaevento. Dilma com-
parou a melhoria da in-
fraestrutura do país para 
a Copa aos preparativos 

para receber convidados 
em casa. “As obras, rigo-
rosamente falando, aten-
dem à Copa, mas elas não 
são para a Copa, elas são 
para o povo desse país, 
para o povo desse esta-
do. Quando a gente vai 
dar uma festa na casa da 
gente, você dá uma me-
lhorada na casa, quando 

vai ter o casamento, você 
pode até dar uma ampliada 
na casa, mas todos os be-
nefícios ficam para quem 
mora na casa, e é isso 
que acontece conosco”, 
comparou, em discur-
so durante cerimônia de 
inauguração de um siste-
ma de tratamento sanitá-
rio em Porto Alegre (RS).

Futsal de Base estréia
competição em grande

estilo em Paraibuna

A Arte do Teatro Contagiou 
Moradores Redencenses

O brilho no olhar das 
crianças, o sorriso tími-
do seguido de uma gos-
tosa gargalhada, não 
tem preço. E foi assim 
em Redenção da Serra.
 A garotada e os adultos 
redencenses assistiram 
a peça circense “É Nois 
na Xita”, a diversão esta-
va garantida com o grupo 

A Diretoria de Esporte, 
Turismo e Lazer realizou 
no último domingo, 13, a 
abertura do 2º Campeona-
to Municipal de Futsal de 
Base, no Ginásio de Espor-
tes do Centro Comunitário. 
Em 2014, 11 equipes par-
ticipam da competição, di-
vididas em três categorias: 
Sub-10, Sub-12 e Sub-14.
Os atletas que ainda qui-
serem participar têm até 
hoje dia 16 de maio para 
se inscrever, durante a fase 

Namakaca que contagia-
ram todos os presentes.
O grupo apresentou dois 
espetáculos - um no pe-
ríodo da tarde (Escola 
Estadual e Municipal) 
e outro no período da
 noite aberto ao público. 
A alegria tomou conta do 
início ao fim, apesar de ser 
uma peça infantil os adul-

de classificação para as se-
mifinais. Para saber sobre 
a programação dos jogos, 
entre em contato com o pro-
fessor ‘Tadão’ pelo telefo-
ne: 3974-2030. Patrocínio
Um grupo de comercian-
tes da cidade entrou como 
patrocinador do cam-
peonato, eles ajudarão 
com materiais de divulga-
ção, gastos com a arbitra-
gem, aquisição de material
 esportivo, ‘produ-
tos alimentícios’, entre 

tos também fizeram a fes-
ta e deram muitas risadas.
O município é carente em 
relação a cultura, porém o 
atual prefeito está traba-
lhando para suprir as ne-
cessidades da população.
“É um trabalho que 
não se realiza da noi-
te para o dia, mas que 
está começando a flo-
rescer. Além de trazer-
mos apresentações cul-
turais para nossa cidade, 
também já estamos
 trabalhando para criar-
mos uma oficina de te-
atro, aqui em Reden-
ção.” disse o prefeito.
A ideia do chefe do 
executivo é que até no
 final do mês de maio, 
a cidade já tenha 
um grupo de teatro.
Informações, solicita-
ções podem ser enviadas 
para o e-mail contato@
redencaodaserra.sp.gov.
br ou através do telefone 
(12) 3676-1282. Visi-
te a página na internet 
www.redencaodaserra.
sp.gov.br e confira as 
fotos das apresentações.

outros tipos de auxílio.
CONFIRA OS RESUL-
TADOS DA 1ª RODADA:
Categoria Sub-10
Camila Félix 02 
x 02 São Guido
Categoria Sub-12
Nike 02 x 00 São Guido
Camila Félix 05 
x 01 Camisa 10
Categoria Sub-14
Espírito San-
to 00 x 05 Red Star
MBB 01 x 00 São Guido
Red Star 08 x 00 Adidas


