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A GAzetA dos Municípios

Em julho, Ilhabela realiza a 
41ª Semana Internacional de 

Vela de Monotipos

Fundo social, Sabesp e
escola Manuel Cabral
realizam campanha do

agasalho em Tremembé

No mês que vem o arqui-
pélago também recebe o 
campeonato Paulista de 
Snipe e a tradicional com-
petição de vela oceânica, a 
41ª Ilhabela Sailling Week
A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio da Secretaria 
de Esportes, Lazer e Re-
creação promove entre os 
dias 4 a 6 de julho, a “41ª 
Semana Internacional de 
Vela de Monotipos de 
Ilhabela”. O evento pro-
mete reunir os melhores 
velejadores das classes de 
monotipos no arquipélago.
O evento será válido para 
as classes: Star, Laser 
Standart, Laser Radial 
Feminino, Laser 4.7, La-
ser Radial Masculino, 
Lightning, Snipe, Hobie 
Cat 16, Optimist, Hol-
der, 420, Byte, Day Sai-
ler, Fórmula Windsurf, 
Fórmula One Design, 
Kitesurf, Tornado, Nacra 
20, Dingue, Hobie Cat 
14, Escaler, Open Bic, 
A-Class, Finn e Wind-
surf Slalon.  Destaque 
novamente para as re-
gatas de classe Bico de 
Proa, que serão reali-
zadas no sábado (5/7).

Numa parceria entre o 
Fundo Social, Sabesp e 
Escola Manuel Cabral foi 
realizado no último dia 
30, uma gincana com os 
alunos a fim de arrecadar 
peças de roupas, edredons 
e cobertores para a Cam-

Tradicionalmente, após 
as regatas do dia, os vele-
jadores se reúnem para a 
Canoa de Cervejas e Re-
frigerantes, numa grande 
festa de confraterniza-
ção entre os velejadores.
Para se inscrever, os ve-
lejadores interessados 
devem entrar em contato 
com a Secretaria de Es-
portes, Lazer e Recreação, 
pelo telefone 12 3896-
5330 ou solicitar o aviso 
de Regata pelo e-mail im-
prensa.selar@gmail.com.
Paulista de Snipe
Ainda no mês de julho, en-
tre os dias 12 e 13, será re-
alizada a primeira etapa do 
Campeonato Paulista de 
Snipe, evento que reúne os 
melhores velejadores do 
Estado de São Paulo. Na 
competição, os atletas já 
se preparam para os Jogos 
Panamericanos de 2015.
Ilhabela Sailling Week
De 19 a 26 de julho será 
realizada a competição 
de vela oceânica, a 41ª 
Ilhabela Sailling Week, 
organizada pelo Yacht 
Club Ilhabela e que tem 
o apoio da Prefeitura. 
O evento tem o patrocí-

panha do Agasalho 2014. 
A primeira-dama e pre-
sidente do Fundo Social 
de Solidariedade de 
Tremembé, Andrea Va-
queli acompanhada
 da Diretora da 
unidade de ensino Ro-

nio do Banco do Brasil 
e da Mitsubishi Motors.
Confira a programação 
esportiva da 41ª Semana 
Internacional de Vela de 
Monotipos de Ilhabela:
 Sexta-feira | 04 de julho
9h às 11h – Recep-
ção e Inscrições
11h – Reunião 
de Comandantes
11h30 – Cerimônia de Aber-
tura no Centro de Regatas
13h – Regatas do Dia
*Após o término das re-
gatas do dia, haverá a 
tradicional Canoa de 
Cerveja e Refrigeran-
tes para os participantes
 Sábado | 05 de julho
12h – Regatas do Dia
*Após o término das re-
gatas do dia, haverá a 
tradicional Canoa de 
Cerveja e Refrigeran-
tes para os participantes
 Domingo | 06 de julho
11h – Regatas do Dia
Após as regatas do dia, 
será realizada a Ceri-
mônia de Encerramento 
e Premiação – Cen-
tro de Regatas
 *A regata para as classes 
“Bico de Proa” serão reali-
zadas no sábado 5 de julho. 

seli Aparecida Alves 
Vianna realizou a entre-
ga de uma bicicleta para 
o aluno Gabriel Tole-
do de Alvarenga (1º 
C) de 16 anos e mora-
dor do bairro Aterrado, 
vencedor da Gincana.

Festa de São João
Batista deve atrair mais 
de 100 mil pessoas em 

Caçapava

Grupo Lada a Lado se
apresenta em Pinda

Pindamonhangaba recebe, 
no dia 21 de junho, mais 
uma edição do Clássicos 
em Cena, no Museu His-
tórico e Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopoldi-

na. Às 19 horas, se apre-
sentará o grupo LadaaLa-
do, com os comentários 
do maestro Parcival Mó-
dolo. A entrada é gratuita. 
O projeto Clássicos em 

Cena tem o patrocínio da 
Gerdau, realização da Dire-
ção Cultura e apoio da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba e Programa de Ação 
Cultural – ProAC/ICMS.
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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

Fundação Cultural Cassiano
Ricardo abre vagas

de estágio
Estão abertas até 18 de 
junho as inscrições para 
o processo seletivo de es-
tagiários para a Fundação 
Cultural Cassiano Ricardo 
(FCCR) nas áreas de his-
tória, jornalismo e ciências 
sociais. Os interessados 
devem se dirigir ao Centro 
Integração Empresa-Esco-
la – CIEE (Rua Coronel 
João Cursino 23 – Vila 
Adyanna), das 9h às 16h. 
O edital completo está no 

site do CIEE (ciee.org.br)
No ato da inscrição, os 
alunos devem apresen-
tar o RG e precisam 
estar matriculados re-
gularmente em uma insti-
tuição de ensino superior. 
As vagas de jornalis-
mo e ciências sociais
são para alunos a par-
tir do 2º ano. Os can-
didatos precisam 
ter a idade mínima 
de 16 anos e estar ca-

dastrados no CIEE.
O processo seletivo será 
dividido em duas fases, 
incluindo prova objetiva e 
entrevista. A prova será re-
alizada no dia 26 de junho, 
às 10h, no CIEE. Os clas-
sificados vão ser convoca-
dos para uma entrevista.
A divulgação dos apro-
vados na primeira fase 
será feita no dia 4 de ju-
lho, no site da Funda-
ção Cultural e no CIEE.

Agenda de Eventos Junho em
São Bento do Sapucaí
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A prefeitura de Ubatuba 
finalizou no último dia 
11 de junho o período de 
Plenárias Deliberativas do 
Orçamento Participativo 
nas oito regiões da cidade.
As plenárias foram um 
sucesso e reuniram cen-
tenas de cidadãos, que 
apresentam suas deman-
das e elegeram os con-
selheiros de cada região.
Destaque para o sistema 
informatizado de vota-
ção e gestão do OP, ide-
alizado pela equipe da 
Secretaria Municipal de 
Tecnologia da Informa-
ção e parte do processo 
de desenvolvimento tec-
nológico do município.
O sistema possui as fun-
ções de credenciamen-

Evento gratuito promovi-
do no dia 18 de junho no 
Ciesp é voltado a empresá-
rios de pequenas indústrias 
O Sebrae-SP realiza no 
dia 18 de junho no Ciesp 
Taubaté um workshop 
de produção, voltado 
a pequenas indústrias. 
O evento é gratuito e 
tem vagas limitadas.
O objetivo da atividade 
é capacitar os empreen-
dedores para que possam 
promover melhorias nos 
processos e aumentar a 
produtividade da empre-
sa. Consultores do Sebrae

O levantamento anual da 
Federação das Indústrias 
do Rio de Janeiro (Firjan) 
apontou Taubaté como a 
melhor cidade da região 
pra se viver. O município 
é o primeiro colocado na 
Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba, e melhor 
colocado no ranking na-
cional. É o único da região 
entre os 100 melhores. 
 Taubaté ficou em 84º lu-
gar no ranking nacional 
e 59º no estadual, e com 
isso recebeu selo azul de 
alto desenvolvimento.  Em 
segundo lugar na região 
ficou Guaratinguetá com 
IFDM 0.80,  o que lhe 

Docentes devem marcar 
exames pela internet até 
o dia 23 de junho; no iní-
cio do mês Secretaria da 
Educação divulgou lista 
com 22,8 mil docentes
Os 22,8 mil professores 
nomeados pela Secretaria 
da Educação do Estado de 
São Paulo, no último dia 
3 de junho, terão um pra-
zo maior para o agenda-
mento da perícia médica. 
O processo de admissão, 
que será feito pelo Depar-
tamento de Perícias Médi-
cas do Estado e teria que 
ser agendado até dia 13, 
foi prorrogado por mais 
dez dias. A data do exame 
é agendada via internet e 
vai até 23 de junho, con-
forme divulgado na edi-
ção do último sábado do 
Diário Oficial do Estado.
No novo sistema infor-
matizado, o professor 
deve enviar duas fotos 

Via Vale Garden Shopping 
e Cinemark lançam no-
vidade durante as férias
Aproveitando o clima do 
início das férias e da Copa, 
o Via Vale Garden Sho-
pping em parceria com a 
Rede Cinemark lançam 
uma promoção especial 
em Taubaté esse perío-
do. Os clientes que visi-
tarem o empreendimento
 administrado pela Ten-
co Shopping Centers 
até o dia 10 de julho ga-
nharão vouchers pre-
miados com ingressos e 
estacionamento grátis.
A novidade acontece ex-

to dos cidadãos, registro 
das demandas, dos can-
didatos a conselheiro, 
compilação e divulga-
ção instantânea dos re-
sultados das votações.
Ele foi totalmente de-
senvolvido pela equi-
pe da secretaria utili-
zando linguagens de 
programação livres, sem 
utilização de terceiros e 
sem custos ao município.
De acordo com Thiago La-
mosa, Diretor Técnico de 
Infraestrutura da secretaria 
e responsável pelo sistema, 
o projeto foi pensado para 
aumentar a segurança e,
 principalmente, tor-
nar as plenárias mais 
ágeis e transparentes. 
“Com o sistema, permiti-

-SP analisarão os gargalos 
de produção e mostrarão 
ferramentas para reduzir 
desperdícios e melhorar 
a qualidade dos produtos.
O conteúdo progra-
mático do workshop, 
que será comandado pe-
los consultores do Sebra-
e-SP Michelle Santos e 
Gilson Ribeiro, inclui te-
mas como “Mapeamento 
de Processos e Produtos”, 
“Organização, Limpe-
za e Layout”, “Gestão de 
Estoques” e “Elabora-
ção de Procedimentos e 
Instruções de Trabalho”.

confere o 309º lugar no 
país, e no 146º no estado. 
São José dos Campos vem 
em terceiro e ocupa o 367º 
lugar no ranking nacional 
e o 168° no estadual. São 
Sebastião está em quarto 
(403º lugar), em segui-
da vem Caçapava (404º) 
e Pindamonhangaba fica 
em sexto (433º). O Índi-
ce Firjan de Desenvolvi-
mento Municipal trabalha 
com a média das notas
 atribuídas a três
 critérios: emprego e ren-
da, educação e saúde. 
A pesquisa envolve os 
5.565 municípios brasi-
leiros e também lista os 

3x4 e o RG original com 
fotografia recente. Além 
disso, são exigidos al-
guns exames médicos. 
As orientações estão pu-
blicadas na edição de 31 
de maio do Diário Ofi-
cial do Estado e também 
no Portal da Educação.
Os novos ingressantes 
participaram do maior 
concurso da história 
do magistério paulista, 
realizado em novem-
bro, e que prevê a con-
tratação total de 59 mil 
professores. Já são cer-
ca de 38 mil nomeados 
desde o início deste ano.
 A primeira chama-
da foi feita em janeiro 
com 15 mil docentes.
Reajuste de 7% em julho
Hoje, o salário de um 
professor que lecio-
na para classes de anos 
finais do Ensino Funda-
mental e do Ensino Mé-

clusivamente no Via Vale 
Garden Shopping. Para 
garantir as cortesias, o 
cliente deverá apresen-
tar diretamente nas bi-
lheterias do Cinemark o 
voucher que garantirá na
 compra de um ingres-
so meia-entrada ou inte-
gral, outro ingresso grá-
tis para a mesma sessão.
Segundo a geren-
te de Marketing do 
Via Vale Garden Sho-
pping, Rosana Molina os
clientes poderão retirar os 
vouchers nos guichês e 
cancelas de estacionamen-
to. “A promoção já come-

mos que cada uma das de-
mandas e dos candidatos 
às vagas de conselheiro 
recebessem igual impor-
tância, divulgação e aten-
ção”, comenta Lamosa. 
Já segundo Pe-
dro Seno, Secretário 
Municipal de TI, o pró-
ximo passo será dispo-
nibilizar o sistema para 
votações na internet. 
“Vamos disponibilizar o 
sistema na Web para possi-
bilitar que todos os ubatu-
benses participem do pro-
cesso também de sua casa, 
trabalho ou comunidade. 
Desta forma, vamos 
ampliar o processo de 
democracia e partici-
pação, atingindo todos 
os cantos da cidade”.

Os participantes que 
comparecerem ao 
Ciesp Taubaté também 
vão obter informações 
sobre os produtos e ser-
viços oferecidos pelo 
Sebrae-SP para ajudar 
na gestão de negócios.
Workshop de Pro-
dução em Taubaté
Data: 18 de junho
Horário: 9h às 18h
Local: Ciesp Tauba-
té (Rua Jacques Félix, 
675, Centro). Evento 
gratuito. Mais informa-
ções e inscrições pelo 
telefone 0800 570 0800

100 piores classificados.
 O ranking dos 100 pio-
res municípios brasileiros 
tem apenas municípios 
das regiões norte e nor-
deste. No Vale do Paraíba, 
Redenção da Serra foi a 
pior avaliada, com IFDM 
0.59 e ocupa o 3.514º lu-
gar na classificação nacio-
nal e o 641º no estadual.
 O IFDM avalia os resul-
tados dos municípios com 
notas que vão de 0 a 1, com 
estágios: baixo (de 0 a 0,4), 
regular (0,4 a 0,6), mode-
rado (de 0,6 a 0,8) e alto 
(0,8 a 1). Vale lembrar que 
o ranking de 2014 se ba-
seia em números de 2011. 

dio, com jornada de 40 
horas semanais, é de R$ 
2.257,84, podendo chegar 
a R$ 6.390,78 de acordo 
com a evolução funcional.
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%.
Com o novo aumento sa-
larial, um educador que 
leciona do 6º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental e En-
sino Médio terá a remune-
ração reajustada para R$ 
2.415,89. O valor é 42% 
superior ao piso nacio-
nal (que é de R$ 1.697).

çou e está agradando mui-
ta gente. Queremos que 
nossos clientes aproveitem 
o período de férias para 
participar deste benefício 
exclusivo e conferir as es-
treias”, destaca a gerente.
Além disso, o empre-
endimento ressalta que 
os clientes que apresen-
tarem o cupom fiscal 
do cinema nos guichês de 
estacionamento terão as 
primeiras quatro horas de 
permanência da vaga isen-
tas. A promoção é válida 
de segunda a quinta-feira 
para todas as sessões (exce-
to para sessões 3D e XD).

Sistema informatizado de 
votação é destaque no

Orçamento participativo de 
Ubatuba

Taubaté recebe workshop de
produção do Sebrae-SP

Taubaté e Guaratinguetá são
os melhores municípios da 

região pra se viver Educação prorroga prazo 
para professores nomeados
agendarem perícia médica

MEC divulga o resultado
do ProUni

Promoção no Via Vale
Garden Shopping e Cinemark

Rua Jacques Felix de
Taubaté será interditada

A partir desta sema-
na a Prefeitura de 
Taubaté interditou a 
Rua Jacques Félix, no 
centro da cidade, para a 
realização de obras re-
paro nas galerias de 

O Ministério da Educação 
divulgou no dia 15 na inter-
net o resultado da primei-
ra chamada do Programa 
Universidade para Todos 
(ProUni). Os candidatos 
devem se dirigir à faculda-
de para a qual foram pré-
selecionados, levando os 
documentos que compro-
vam as informações pres-
tadas na ficha de inscrição.
 Para evitar contratem-
pos, o candidato deve 
verificar o horário e o
 local no qual deve com-
parecer para a apresenação 
das informações. O pra-
zo para que isso seja fei-
to vai até o dia 24.  Caso 
perca o prazo, o candi-
dato é automaticamen-
te retirado do processo.
 Na página do ProUni está 

águas pluviais. A via fi-
cará fechada por 10 dias.
O trecho interditado será 
entre a Avenida Gra-
nadeiro Guimarães e 
Rua XV de Novembro. 
Os motoristas poderão 

disponível uma lista com 
a documentação neces-
sária. Entre os itens soli-
citados estão documento 
de identificação, compro-
vante de residência, de 
rendimento e de conclu-
são do ensino médio. 
O ProUni ofere-
ce bolsa de estudo 
integral ou parcial (50% 
da mensalidade) em ins-
tituições particulares de 
educação superior que 
tenham cursos de gra-
duação e sequenciais de 
formação específica. O 
programa é dirigido a 
egressos do ensino mé-
dio da rede pública ou da 
rede particular, na condi-
ção de bolsistas integrais.
O estudante precisa com-
provar renda familiar, 

usar como alternativa a rua 
Urbano Figueira e acessar 
a Rua XV de Novembro.
O local estará devi-
damente sinalizado e 
a interdição será to-
tal até o final das obras.

por pessoa, de até um 
salário mínimo e meio 
para a bolsa integral e 
de até três salários míni-
mos para bolsa parcial.
Esta edição do programa 
ofertou 115.101 bolsas 
e teve 653.992 inscritos.
Veja abaixo o cro-
nograma do ProUni:
Resultado da primeira 
chamada: 15 de junho
Comprovação de informa-
ções: de 16 a 24 de junho
Resultado da segun-
da chamada: 4 de julho
Comprovação de informa-
ções: de 4 a 11 de julho
Adesão à lista de es-
pera: 21 e 22 de julho
Comprovação de in-
formações dos candi-
datos em lista de es-
pera: 29 e 30 de julho
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Prefeitura de Pinda inicia
recapeamento na Antonio 

Pinheiro Jr. 

A Prefeitura está dando 
continuidade ao recapea-
mento de diversas vias do 
município. Após o asfalto 
na avenida Dr. Francisco 
Lessa Júnior, a equipe está, 

atualmente, na avenida Dr. 
Antonio Pinheiro Júnior. 
O trecho em frente ao 
colégio já está com uma 
camada nova de asfalto 
e o serviço será realiza-

do, primeiramente, sen-
tido ponte da Estrada do 
Agronômico. Após finali-
zar o trecho, a obra reco-
meça do colégio até pro-
ximidades da Prefeitura.

Participe da Procissão de
Corpus Christi em Caçapava

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé comunica que fun-
cionará em horário excep-
cional durante os dias de 
jogo da seleção brasileira 

durante a Copa do Mundo 
de 2014. O decreto, assi-
nado pelo prefeito Marce-
lo Vaqueli, determina que 
os órgãos da administra-
ção pública funcionem das 

8h às 14 horas, exceto para 
os serviços essenciais que 
não admitem paralisação e 
também para os órgãos que 
desempenham suas fun-
ções em regime de escala.

Tremembé altera horário de
funcionamento da Prefeitura 
nos dias de jogo do Brasil

Aldeias da Serra de
Caçapava recebe melhorias

As ruas do bairro Aldeias 
da Serra, na região da Ta-
taúba, continuam receben-
do serviços de melhorias 

da secretaria de obras e 
serviços do Município de 
Caçapava. Na quinta-fei-
ra, 12, a rua Agenor Fer-

reira dos Santos passou 
por levantamento e ni-
velamento, para receber 
camadas de cascalhos.

Calendário do PIS 2014
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A Prefeitura realiza 
serviços demanuten-
ção em todos os bairros
 da cidade. Na semana 
entre os dias 4 e 10 de 
junho, fez limpeza, capi-
na, roçada, manutenção 
em estradas rurais, re-

O I Festival Junino do 
Vale do Paraíba terá di-
versas atrações culturais 
e não poderiam faltar as 
tradicionais danças de 
quadrilha, típica e coun-
try. Santo Antonio do Pi-
nhal fará a apresentação 
no dia 19, a partir das 18 
horas; Paraibuna e Pinda 

A Prefeitura da Estância 
Turística de Tremembé 
por meio da Secretaria de 
Educação lançou oficial-
mente no último dia 29 de 
maio o Programa FAST- 
Famílias e Escolas Juntas, 
um programa criado há 26 
nos Estados Unidos, pre-
miado pela ONU e hoje 
presente em 22 países.
O objetivo do FAST é tra-
balhar em prol do melhor 
desenvolvimento global da 
criança e do jovem, forta-
lecendo as relações fami-
liares e tornando a família 
aliada e parceira da Esco-
la para o bem do aluno.
O lançamento do Programa 
aconteceu na escola EMEF 
Prof. Ernani Giannico 
contou com a presença do 
Prefeito Marcelo Vaqueli, 
da Secretária de Educa-
ção Cristiana Mercadante 
Esper Berthoud, do Co-
ordenador de relaciona-
mentos do Instituto Natura 
Pedro Ferreira e das treina-
doras certificadas do Pro-
grama Elspeth Bromilew 
e Joanne White, represen-
tando o Instituto Tavistock 
de Londres. O evento tam-
bém foi abrilhantado pela 
presença de Secretários 
Municipais, representan-
tes da Unitau, da Secreta-

moção de entulho e 
operação Pega-tudo.
Entre os dias 9 e 12 
de junho, este traba-
lho foi realizado no 
Jardim Eloyna, Delta,
 Triângulo, Beta e Vi-
tória Park, com 47 via-

apresentam a dança no dia 
20, a partir das 18 horas, 
sendo que Pinda terá como 
representantes o CCI Vila 
Rica e o Balé Cássia Oga-
ta. No dia 21, também a 
partir das 18 horas, o es-
paço de Dança Alexandre 
Botelho, de Pinda, 
se apresenta e, em segui-

ria de Educação de Jaca-
reí, profissionais liberais e 
pesquisadores convidados.
Uma noite importante mar-
cada por sonhos e desafios. 
A secretaria de educa-
ção Cristiana Berthoud, 
muito emocionada fez 
a abertura do evento:
“É uma noite muito im-
portante, sempre foi um 
sonho meu que a barreira 
que existe entre família 
e escola pudesse acabar, 
acredito que a responsa-
bilidade da educação de 
nossas crianças e jovens 
deve ser compartilhada. 
E quando tive a chan-
ce de conhecer de perto 
esse Programa FAST em 
Londres, perce-
bi que o meu poderia 
se tornar realidade.” 
Na cerimônia, o Prefeito 
Municipal Marcelo Va-
queli, inaugurou a placa 
que marca a implantação 
do Programa no Municí-
pio eassinou o termo de 
cooperação com Pedro 
Ferreira, representante de 
Pedro Villares, presidente 
do Instituto Natura, princi-
pal apoiadora do Programa 
FAST de Tremembé. Va-
quelielogiou a trabalho da 
Secretaria de Educação e 
acredita muito nos objeti-

gens de caminhão. 
Até o dia 20 de junho, o 
Pega-tudo será realizado 
no Morumbi, Água Pre-
ta e Parque das Palmei-
ras, com serviço de capi-
na, varrição, retirada de 
entulho e limpeza geral.

da, os alunos da EE Amá-
lia Patto, de Tremembé. 
No último dia, os repre-
sentantes de São Bento 
do Sapucaí apresentam 
o casamento caipira e a 
noite será encerrada com 
os quadrilheiros de Que-
luz, o grupo Carun-
xu di Mio. Imperdível!

vos e nos resultados desse 
novo Programa implanta-
do na Rede. “É uma gran-
de satisfação poder trazer 
um programa desta gran-
deza para a nossa cidade. 
Tremembé é a primeira 
cidade brasileira a rece-
ber o Programa e tenho 
certeza que vai contribuir 
em muito para as nossas 
famílias e nossas escolas”, 
disse Vaqueli.
Trabalhar com as fa-
mílias para aumentar 
o respeito das crian-
ças por seus pais como 
a autoridade na família; 
fortalecer os vínculo entre 
pais e filhos e a proximi-
dade entre os membros 
da família; reduzir confli-
tos na família e construir 
redes de amizade entre 
os pais promovendo a in-
teração das famílias são 
alguns dos objetivos do 
Programa FAST (sigla 
do inglês Família e Esco-
la Juntas), éapoiado pelo 
MEC e conta com a asses-
soria técnica do Instituto 
Tavistock de Londres e da 
fundadora do programa, 
Dr. Lynn McDonald, 
que deve vir a Tremem-
bé no início do ano que 
vem para acompanhar 
de perto os trabalhos.

Serviços de manutenção 
são realizados em toda a

cidade de Pinda

Dança de quadrilha
típica e country serão 
atrações do Festival

Junino no Vale

Lançado o Programa FAST 
Famílias e Escolas Juntas 

em Tremembé

Reinauguração do
Estádio Municipal de 
Redenção da Serra

Neste último sábado (14), 
a população de Redenção 
da Serra ganhou um gran-
de presente. A atual ges-
tão reinaugurou o Estádio 
Municipal da cidade que 
há anos estava em constru-
ção. O evento foi de mui-
ta alegria e ansiedade dos 
jogadores que não viam a 
hora de pisar no gramado.
Em janeiro de 2013 quan-
do a atual gestão assu-
miu o poder executivo 
do município o Campo 
já estava com a placa de 
inauguração 18 de De-
zembro de 2012, porém 
em condições precárias. 
Durante todo o ano de 
2013 muito trabalho foi 
realizado, muita coisa foi 
feita para entregar à po-
pulação um estádio com 
uma boa infraestrutura. 
E este sábado foi um dia 
o qual entrou para a his-

tória da cidade, pois o 
futebol além de ser a pai-
xão nacional é a alma 
desse povo, o esporte que 
move emoções. A ceri-
mônia contou com a pre-
sença de representante do 
Deputado Federal Junji 
Abe, do representante do 
Deputado Estadual Padre 
Afonso, estavam presen-
tes também a primeira 
dama Lourdes Morais, os 
vereadores Geraldo Apa-
recido da Silva e Toninho 
Careca, dos moradores e 
dos atletas do município. 
Após o descerramento 
da placa de inauguração 
o prefeito da cidade deu 
o ponta pé inicial da pri-
meira partida realizada no 
“novo” campo. “Investir 
no esporte significa cuidar 
da saúde, da socialização, 
da cidadania, da melhoria 
da qualidade de vida das 

pessoas. A maior recom-
pensa foi ver a felicidade 
no olhar dos moradores 
redencenses, crianças, 
adultos e idosos.” disse o 
prefeito. Os campeonatos 
voltaram a ser realizados 
pela Secretária de Esporte, 
o futebol voltou a fazer par-
te da vida do redencense. 
Foram realizados três jo-
gos, o primeiro foi sub-13, 
uma disputa comemora-
tiva entre a cidade de Re-
denção da Serra e Nativi-
dade da Serra, os outros 
dois jogos foram adultos 
e veterano. E para todas 
as crianças que estavam 
presentes no evento foram 
distribuídas bolas, 
símbolo do futebol.
Informações podem ser 
enviadas para e-mail con-
tato@redencaodasera.
sp.gov.br ou através do 
telefone (12) 3676-1282. 
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MISCELÂNEA
Curiosidades:
Os gorilas são grandes primatas que habitam a África Central e Ocidental em grupos 
que vão de 8 a 40 indivíduos. O peso médio desses animais é de 140 a 275 quilos e 
podem chegar a 2 metros de altura. Em cativeiro, devido a grande oferta de alimento 
podem atingir até 300 quilos. A maturidade sexual ocorre entre 7 a 8 anos e a faze 
adulta chega aos 18 anos nos machos e aos 15 anos nas fêmeas. São duas as espécies 
reconhecidas e separadas por mil quilômetros: os gorilas negros e os prateados. Os 
primeiros vivem na parte ocidental da floresta equatorial e os outros próximos aos vul-
cões, no antigo Congo. Para atacar correm rapidamente na direção do inimigo, batendo 
no peito com as mãos fechadas, vigorosamente. Quando uma fêmea morre os filhotes 
se agarram fortemente ao seu corpo e torna-se presa fácil para os caçadores, sejam eles 
brancos ou nativos, que mesmo na ilegalidade continuam na busca desses animais.
***
A data da Páscoa no Ocidente é o primeiro domingo após a primeira lua cheia do equi-
nócio da primavera. Se a lua cheia cair em um domingo, o da Páscoa será o seguinte. 
Isso faz com que o Domingo de Páscoa caia entre 22 de março e 26 de abril. Esta nor-
ma fixou-se após muitas controvérsias, após o século 8.
***
Está parado há mais de 50 anos na ONU o projeto de um novo calendário em que to-
dos os meses começariam em domingo e terminaria em sábado. Cada dia de cada mês 
cairia sempre no mesmo dia da semana. Teria 13 meses de 28 dias. O novo mês seria 
o nome de Sol e seria intercalado entre junho e julho.
***
O ano bissexto foi criado para compensar a diferença entre o ano do calendário, de 365 
dias e o tempo de 365,24219787 dias que a Terra gasta para dar uma volta completa em 
redor do Sol. A denominação bissexto deriva do dia dobrado (bis) que era inscrito no 
antigo calendário Juliano, depois do sexto dia antes das calendas de março.
***
Tempo de digestão de alguns alimentos
Sorvete de frutas: 5 minutos
Prato de sopa: 1 hora
Copo de leite: 1 hora e meia
Prato de macarronada: 2 horas
Salada verde: 2 horas
Filé de carne vermelha: 2 horas
Copo de refrigerante: 2 horas
Porção de peixe: 2 horas
Fatia de torta de morango: 2 horas
Média com pão com manteiga: 3 horas
Arroz, feijão e carne: 3 horas
Hambúrguer: 4 horas
Porção de lingüiça: 6 horas
Prato de feijoada: 7 horas
Porção de bacon: 12 horas
***
Durante a Guerra de Secessão, quando as tropas voltavam nos quartéis após uma bata-
lha sem nenhuma baixa, escreviam numa imensa placa “O Killed” (sem mortos). Daí 
surgiu a expressão OK para indicar que tudo está bem.
***
Nos conventos, durante a leitura das Escrituras Sagradas, ao se referirem a São José, 
diziam sempre “Ter Putativos”, abreviada em “PP” e assim surgiu a idéia, nos países 
de civilização espanhola de chamar os Josés de Pepe.
***
No Novo Testamento, no livro de São Mateus, está escrito “é
mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no 
Reino dos Céus”. O problema é que São Joaquim, o tradutor do texto, interpretou a pa-
lavra “kamelos” como camelo, quando na verdade, em grego “kamelos” são as cordas 
grossas com que amarram os barcos. A idéia da frase permanece a mesma, mas qual 
delas parece mais coerente?

Humor:
O bêbado inveterado vai ao médico, acompanhado de sua esposa e o médico pergunta:
- Qual é o problema?
- É que eu sinto náuseas, dores no corpo, estou sempre cansado.
- O senhor fuma?
- Três maços por dia!
- Aí está o problema, meu amigo! Pare de fumar imediatamente e logo voltará a ter 
uma saúde de ferro.
Feliz com o diagnóstico, despediu-se do médico e assim que saíram, a esposa pergun-
ta-lhe:
- Que história é essa de fumar três maços por dia? Você nunca colocou um cigarro na 
boca!
- Eu sei meu bem! Mas se eu dissesse que não fumava ele iria perguntar se eu bebia, 
aí me tocava parar de beber!
***
Juquinha e seu amigo Jesus, voltavam prá casa quando passaram por um pé de goiaba. 
Jesus descalço por ser um garotinho pobre diz ao Juquinha:
- Vou subir e pegar umas goiabas. Me empreste o seu chinelo?
Juquinha empresta e Jesus começa a escalar a goiabeira. Na copa estavam as melho-
res goiabas. Jesus então sobe e sai do campo de visão de Juquinha. Cinco minutos se 
passaram e nada de Jesus descer. Juquinha, impaciente, olhando para o alto, começa 
a gritar:
- Desce Jesus! Jesus desce logo!
O padre da paróquia local passava e tocado pelo que via, dia ao Juquinha:
- Que lindo da sua parte, chamar por Jesus. Mas infelizmente Jesus subiu para nunca 
mais voltar!
E o Juquinha responde:
- Filho da mãe, ele levou os meus únicos chinelos!
*** 
Conselhos inteligentes
Beba moderadamente (mesmo que seja em grande quantidade).
Se não abrir na primeira vez (desista de pular de pára-quedas).
Se você se acha horrível pela manhã (levante depois do meio-dia).
Evite a vida sedentária (beba muita água).
Evite acidentes (faça-os de propósito).
Não brinque com fogo (ele é chato e não sabe brincar).
Se não puder vencer o inimigo (então corra).
Não furte e não roube (os políticos detestam a concorrência).  
Nunca bata em uma pessoa caída no chão (a não ser que você tenha a certeza de que 
ela não vai se levantar).
***
Uma loira entra numa loja de cortinas e diz ao vendedor:

Ainda sem acordo para 
definição do reajuste sala-
rial, o Sindicato dos Con-
dutores do Vale do Paraí-
ba pode entrar em greve 
na próxima quarta-feira 
em quatro cidades da re-
gião: Taubaté, São José 
dos Campos, Caçapava e 
Jacareí. A categoria rei-
vindica a reposição da in-
flação (5,82%), mais 5% 
de aumento real. “Já sen-
taram para tentar chegar 
em um acordo, mas me 
parece que não chegaram 
em lugar algum. O Sindi-

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador de Ilhabe-
la divulgou diversas vagas 
de emprego em diferentes 
segmentos. Os interessa-
dos devem comparecer 
à sede do PAT munidos 
do documentos CPF, RG, 
carteira de trabalho e car-
tão do cidadão. De acordo 
com o PAT, a decisão das 
contratações é responsa-
bilidade dos empregado-
res, e as vagas podem ser 
preenchidas, canceladas 
ou alteradas diariamente. 
O preenchimento exige 
requisitos como experi-

cato vai esperar a semana 
que vem e pode cruzar 
os braços”, declarou José 
Roberto Gomes, diretor
do Sindicato dos Conduto-
res. A greve chegou a ser 
sugerida segunda, mas o 
Sindicato preferiu espe-
rar o fim das negociações 
para avançar. Em Tauba-
té, um imbróglio nas ne-
gociações já era previsto 
pelo Sindicato desde que o 
prefeito Ortiz Junior anun-
ciou o congelamento da 
tarifa em 2014, em abril. 
A data-base da categoria 

ência e escolaridade dos 
candidatos. O PAT de Ilha-
bela tem seu endereço no 
bairro Perequê, Rua Pre-
feito Mariano Procópio de 
Araújo Carvalho, nº 128. 
Confira as vagas: Ajudante 
de cozinha, Atendente de 
balcão, Atendente de lan-
chonete, Auxiliar de ma-
nutenção de edificações, 
Auxiliar de manutenção 
predial, Auxiliares admi-
nistrativos e de escritórios, 
Barman, Caseiro, Con-
feiteiro, Cozinheiro de 
restaurante, Criador de 
peixes, Dedetizador, Em-

é em maio. Em Taubaté, 
a ABC Transportes em-
presa tem aproximada-
mente 450 funcionários.
depoimento / Em junho de 
2013, durante a onda de 
protestos contra o trans-
porte público no país, a 
prefeitura de Taubaté re-
duziu o valor de R$ 2,80 
para R$ 2,70.  O último 
aumento no preço da pas-
sagem em Taubaté ocor-
reu em 2011, quando o 
valor passou de R$ 2,40 
para os R$ 2,80 que vigo-
raram até o ano passado.

pregado doméstico – dia-
rista, Empregado domés-
tico nos serviços gerais, 
Forneiro (pizzaria), Gar-
çom, Jardineiro, Motorista 
de caminhão, Motorista 
de ônibus urbano, Oficial 
de serviços gerais na ma-
nutenção de edificações, 
Operador de moto-nive-
ladora, Operador de re-
troescavadeira, Padeiro, 
Panfleteiro, Pedreiro, Pi-
zzaiolo, Recepcionista de 
hotel, Tapeceiro de móveis, 
Vendedor - no comércio 
de mercadorias, Vende-
dor pracista e Vidraceiro.

Sindicato dos condutores 
da região diz que pode

entrar em greve

Confira as vagas de
emprego no PAT de Ilhabela

Ainda sem data defini-
da, a prefeitura promete 
revitalizar os pontos de 
ônibus em Taubaté, co-
locando painéis com da-
dos sobre os horários e 
itinerários das linhas do 
transporte coletivo da ci-
dade. Segundo o governo 
Ortiz Junior, também se-
rão realizadas melhorias 
na iluminação, colocação 
de lixeiras e piso podotá-
til. O custo dos 400 no-
vos pontos de ônibus e 
800 tótens de orientação 
será de R$ 4,69 milhões, 
mas o edital do proces-
so licitatório não deter-
mina data para entrega. 
O valor, por lei, deveria ser 
pago pela empresa ABC 
Transportes, que contro-
la o transporte público de 
Taubaté há 40 anos. Po-
rém, será integralmente 
pago pelo governo Ortiz. 
“De acordo com informa-
ções da Secretaria de Mo-
bilidade Urbana, todos os 
abrigos de ônibus da área 
urbana serão substituídos, 
inclusive a instalação de 
cobertura nos pontos des-

providos e que ofereçam 
condições de instalação”, 
afirmou o prefeito à Câ-
mara. “Os novos abrigos 
estão sendo licitados e 
contarão com painéis de 
informações aos usuários 
quanto aos itinerários e 
horários”, disse. Infor-
mações/ Em Taubaté, são 
frequentes as reclamações 
por atrasos pelo alcance de 
alguns itinerários. Em abril 
de 2013, prefeitura prome-
teu alterações nos horários 
e itinerários dos ônibus 
para reduzir o tempo de 
espera dos passageiros 
nos pontos e nas viagens.
Na época, o governo afir-
mou que seria implantado 
um sistema de mensagens 
no celular para informar 
a localização do ônibus. 
Até o momento, no en-
tanto, nada saiu do papel.
Valores/ De acordo com 
a lei municipal 4.193, ‘a 
concessionária ficará obri-
gada a construir e manter 
os abrigos nos principais 
pontos de ônibus de to-
das as linhas do municí-
pio’. No entanto, o valor 

de R$ 4,69 milhões será 
pago integralmente pela 
prefeitura. No mês pas-
sado, o governo tucano 
informou que o gasto não 
será repassado à ABC e 
que ‘está avaliando téc-
nica e juridicamente para 
definir os procedimentos 
sem onerar o sistema de 
transporte público’. Opo-
sição tenta barrar pregão
No último mês, quando os 
valores da licitação foram 
definidas, o PT encaminho 
uma representação ao Mi-
nistério Público tentando 
barrar o pregão. O pedi-
do, feito pelo parlamentar 
Salvador Soares aponta 
que o município não pode 
assumir um gasto que é de 
responsabilidade da con-
cessionária responsável. 
Os 400 pontos de ônibus 
serão adquiridos Marx 
Construtora e Incorpora-
dora Ltda., por R$ 3,96 
milhões. Já os 800 tó-
tens de orientação serão 
comprados da empresa 
Verssat Indústria e Cons-
trução Ltda., de Suma-
ré, somando R$ 736.560.

Taubaté: pontos de
Onibus vão ter painéis

de informação
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Durante todos os dias 
de jogos, empresários 
podem acionar central 
de operações da insti-
tuição para atendimen-
to ao turista estrangeiro
Para oferecer aos micro 
e pequenos empresários 
uma ferramenta de apoio 
no trato aos turistas que 
estão no país para a Copa 
do Mundo FIFA™ 2014, 
o Sebrae-SP disponibiliza 
número gratuito de auxílio 
aos idiomas inglês, fran-
cês, espanhol e japonês, 
durante o evento no Brasil.
“Sabemos que nem todos 
dominam outro idioma, o 
que poderia ser um entra-
ve na comunicação entre 
nossos empresários brasi-
leiros e os turistas que vem 
ao Mundial. Por isso, opta-
mos em oferecer um supor-
te a línguas estrangeiras, 
contemplando trabalhado-
res de diversos segmentos 
e os auxiliando nas nego-
ciações com os visitantes”, 
explica Cássio Santos, 
coordenador do projeto e 
consultor do Sebrae-SP.
Santos explica que estão 
disponíveis atendimentos 
em inglês, francês, espa-
nhol e japonês, e que os 
empresários podem acio-
nar a central de idiomas 
durante os dias de jogos, 

O Sesc Taubaté reali-
za no domingo, dia 15, 
a intervenção musical 
“Paixões Brasileiras” com 
o Grupo Núcleo Fervo. A 
atividade é gratuíta e acon-
tece das 15h às 16h45. 
A apresentação musical 
mistura samba e futebol, 
ginga e malandragem por 

de 12 de junho a 13 de ju-
lho. Segundo ele, o servi-
ço funciona 24h por dia e 
é voltado, principalmente, 
a empresários de comér-
cio e serviços, como pro-
prietários de hotéis, bares 
e restaurantes, e taxistas.
Quem tiver interesse deve 
entrar em contato com 
a Central de Línguas do 
Sebrae-SP pelo 0800 823 
4567. “A expectativa da 
instituição é de atender 
cerca de 10.000 pessoas 
durante o mês do Mun-
dial”, finaliza Santos.
Sobre o Sebrae-SP
O Sebrae-SP contribui 
com o desenvolvimento 
econômico paulista in-
centivando a criação e o 
fortalecimento das micro 
e pequenas empresas. Os 
projetos, programas, cur-
sos, treinamentos e pales-
tras, além de consultorias 
individuais e coletivas 
oferecidos pelo Sebrae-SP, 
são planejados para que os 
pequenos negócios tenham 
boa gestão empresarial. 
Prestar serviços à socie-
dade, gerar postos de tra-
balho, renda, promover a 
circulação de capital e me-
lhorar a qualidade de vida 
da população fazem parte 
da missão do Sebrae-SP.
No ambiente empresarial, 

meio do improviso (fre-
estyle), impressionando, 
divertindo e emocionan-
do o público. A atividade 
faz parte da programação 
especial da comemoração 
dos 20 anos da Conquista 
do Tetra. Com a realiza-
ção da Copa do Mundo, 
o Sesc Taubaté propõe 

a entidade concentra sua 
atuação no estímulo à cria-
ção de políticas públicas 
de apoio às micro e pe-
quenas empresas, além de 
facilitar o acesso ao crédi-
to e serviços financeiros.
Há 33 escritórios regionais 
distribuídos pelo Estado, 
para atender as demandas 
da capital, do litoral e do 
interior paulista. Além 
destas unidades, existem 
mais 94 Pontos de Atendi-
mento ao Empreendedor, 
estrategicamente instala-
dos por cidades do interior.
Como instituição existe 
há mais de 40 anos, mas 
apenas nos últimos 24 
anos o Sebrae-SP passou a 
integrar o chamado Siste-
ma S (que inclui também 
outras instituições como 
o Senai, o Sesi, o Senac, 
o Sesc, entre outros). 
www.sebraesp.com.br.
Contato para a imprensa:
Máquina Public Relations 
a serviço do Sebrae-SP
Felipe Conrado - As-
sessor de Imprensa
(12) 99191-7856 (VIVO)/ 
(12) 98193-3473 (TIM)
Curta a página do Se-
brae-SP no Facebook
Siga o Sebrae-SP no Twitter
Atendimento ao Clien-
te: 0800 570 0800 
(ligação gratuita)

relembrar fatos que mar-
caram o ano do tetra do 
Brasil, conquistado nos 
Estados Unidos em 1994. 
O maior evento esporti-
vo do mundo será o tema 
das diversas atividades 
durante o período de 
11 de junho a 13 
de julho 2014.

Sebrae-SP tem Central de
Línguas para suporte a micro e 

pequenos empreendedores
durante a Copa

Sesc Taubaté realiza intervenção 
musical freestyle com Grupo

Núcleo Fervo

A população anda des-
conhece alguns serviços 
prestados pelo novo mo-
delo administrativo do 
Detran. De outra parte, 
nossa reportagem manteve 
contato com pessoas que 
reclamam quanto de atra-
sos na entrega de docu-
mentação de registros de 
veículos e licenciamento. 
Elas preferiram o anoni-
mato. Outra reivindicação 
veio de professores e exa-
minadores de autoescolas 
de Pinda, que se mostram 
descontentes com o novo 
horário estabelecido e atra-
so no início do exame prá-
tico, que segundo eles, co-
meçava impreterivelmente 
às 08h00 quando era su-
pervisionado pelo delega-
do do município e agentes 
da Polícia Civil. O Detran 
de Pindamonhangaba tem 
sua assessoria de imprensa 
em São Paulo, que rece-
beu as informações colhi-
das pelo e respondeu aos 
questionamentos. Confira: 
O Departamento Estadual 
de Trânsito de São Paulo 
(Detran.SP) informa que 
a administração da unida-
de em Pindamonhanga-
ba passou a ser realizada 
por servidores do próprio 
Departamento em 17 de 
dezembro de 2013. O De-
tran.SP deixou de fazer 
parte da Secretaria de Se-
gurança Pública (SSP) em 
março de 2011. Desde en-
tão, os policiais civis que 
atuavam na autarquia vêm 
reassumindo suas funções 

As equipes de Controle 
de Vetores e da Vigilância 
Epidemiológica da Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
continuam com os traba-
lhos de combate à dengue. 
Diariamente são feitas 
ações de bloqueio (reti-

As aulas das primeiras 
turmas do Polo Regional 
de Construção Civil estão 
chegando ao fim e os in-
teressados poderão se ins-
crever a partir do dia 23 de 
junho. As atividades são 
desenvolvidas no Centro 
Comunitário do Vale das 
Acácias e é preciso apre-
sentar cópia do RG, CPF 
e comprovante de residên-
cia. O horário de atendi-
mento é de segunda a sex-
ta-feira, das 8 às 11 horas 

junto à SSP. A primeira 
medida da nova adminis-
tração foi a ampliação do 
horário de funcionamento, 
que passou a ser das 9h 
às 17h, sem pausa para o 
almoço. Alguns prazos na 
unidade foram reduzidos, 
como a emissão da Car-
teira Nacional de Habili-
tação (CNH): antes, eram 
15 dias úteis; agora, no 
máximo três dias úteis.  A 
correção do exame teóri-
co, que antes era feita em 
30 dias úteis, agora é re-
alizada em até cinco dias 
úteis; mesmo prazo em 
que os documentos de veí-
culos são emitidos. Já o li-
cenciamento é feito em até 
três dias úteis. O resultado 
do exame prático, que an-
tes era divulgado em duas 
semanas, atualmente é in-
formado na hora ao candi-
dato.  Prazos acima desses 
são excepcionalidades. 
Não há, no momento, ne-
nhum processo de empla-
camento de veículo zero 
km que tenha seguindo 
todas as exigências legais 
e que esteja pendente há 
seis meses.  Atualmente, a 
unidade tem 14 funcioná-
rios. Em média, são emi-
tidos por dia cerca de 150 
certificados de registro 
de veículo (CRV) e 100 
certificados de registro e 
licenciamento de veículo 
(CRLV). Nova Unidade 
- A cidade receberá uma 
nova unidade, com padrão 
de atendimento inspirado 
no Poupatempo. O novo 

rada de materiais que po-
dem servir de criadouros) 
e nebulizações. Além des-
te trabalho, o Cemitério 
Municipal é visitado quin-
zenalmente e no dia 10 
de junho o local recebeu 
nebulização e tratamento 

e das 13h30 às 16 horas.
A população tem a opção 
de fazer um dos seguintes 
cursos: pedreiro, encana-
dor e assentador azulejista, 
todos são gratuitos e ofere-
cidos por meio de parceria 
entre a Prefeitura, Fundo 
Social de Solidariedade do 
Estado de São Paulo e Fun-
do Social de Solidarieda-
de de Pindamonhangaba.
A aluna Oranilde Isabel 
Silva Ferraz conta que 
quando decidiu fazer o 

posto terá infraestrutu-
ra moderna, novos equi-
pamentos e mobiliário, 
atendimento por meio de 
senha, funcionários ca-
pacitados e condições de 
acessibilidade. Serviços 
Eletrônicos - Atualmente, 
estão disponíveis no portal 
do Detran.SP 21 serviços 
de trânsito relacionados 
à CNH (como 2ª via do 
documento e CNH defini-
tiva), veículos (comunica-
ção de venda e pesquisa de 
débitos e restrições) e in-
frações (consulta de multas 
e solicitação de recurso de 
penalidade), entre outros.
Nem todos os serviços de 
trânsito podem ser feitos 
pela internet, seguindo o 
que determina a legisla-
ção federal. Para renovar 
a CNH, por exemplo, é 
preciso fazer exame mé-
dico; para transferir veí-
culos, é necessário fazer 
vistoria para verificar nú-
meros de chassi e motor.
Em março de 2014, o De-
tran.SP  lançou seu tercei-
ro aplicativo para tablets 
e smartphones: consulta 
de débitos e restrições de 
veículo. Os outros dois 
aplicativos – para simula-
do de prova teórica e con-
sulta de multas e pontos na 
CNH  - foram lançados no 
segundo semestre de 2013.
Importante - Qualquer de-
núncia de irregularidade 
deve ser feita à Ouvidoria 
do Detran.SP (acesso pelo 
portal www.detran.sp.gov.
br, na área Atendimento).

químico. Até o momento o 
município registrou 3.124 
notificações, sendo 2.459 
casos autóctones, 184 
importados e 481 foram 
descartados. Para evitar a 
doença a Prefeitura conta 
com o apoio da população.

curso tinha em mente re-
formar a cozinha da pró-
pria casa e já conseguiu 
fazer o reboque. “Além 
da gente aprender também 
serve para orientarmos as 
pessoas que poderão vir 
trabalhar em nossas casas, 
que às vezes podem des-
perdiçar material. Apren-
di um pouco de tudo, 
porque para assentar um 
azulejo tem que saber ni-
velar a parede, senão não 
tem jeito”, afirma a aluna. 

Novo modelo administrativo 
do Detran ainda não agrada 

o cidadão de Pinda

Pinda continua no combate 
à dengue

Pinda - Inscrições para
Polo de Construção Civil

começaram a partir do dia 23

Festa de São João
Batista deve atrair mais 

de 100 mil pessoas
em Caçapava

Tudo pronto para um dos 
maiores acontecimentos 
de resgate cultural do es-
tado de São Paulo: a Festa 
de São João Batista, em 
Caçapava, onde o evento 
adquire significado maior 
por se tratar do padroeiro 
da cidade. A partir de 18 
de junho a 24 de junho, 
uma semana de atrações 
festivas está na pauta que 
reúne comidas típicas, 
concurso de quadrilha, 
atos religiosos, desfiles, 
apresentação de cantores 
caçapavenses e, pelo me-
nos, cinco astros destaca-
dos no cenário nacional. 
Além de tradicional, a 
Festa de São João Batis-
ta um grande aconteci-
mento religioso. Passou 
a integrar o calendário 
oficial do município pela 
lei municipal nº 4898, 
de 25 de agosto de 2009.
Para o prefeito Henrique 
Rinco (PSDB), a festa, 
que acontece há mais de 
80 anos em Caçapava, “é 
da maior importância pelo 
seu caráter beneficente 
e agregador de todos os 
segmentos ativos da cida-
de em torno do objetivo 

maior de ajudar aos me-
nos favorecidos” disse. 
A Festa de São João Ba-
tista é organizada pela 
secretaria municipal de 
cultura, esportes e lazer, 
com o apoio das outras 
pastas municipais, de em-
presas, sociedade civil 
e um grande número de 
voluntários das entida-
des sociais que cuidam 
das barracas de alimen-
tação, lazer e artesanato. 
Esta união de forças é a 
principal responsável pela 
beleza do evento tanto na 
parte objetiva – pelo vi-
sual característico cada 
vez melhor elaborado pe-
los organizadores e pela 
beleza dos shows ofere-
cidos gratuitamente à po-
pulação –, quanto pelo 
significado subjetivo de 
unir pessoas que se diver-
tem e, ao mesmo tempo, 
colaboram com as causas 
sociais de Caçapava. A ex-
pectativa deste ano é supe-
rar a participação do ano 
passado: 100 mil pessoas.
Segundo Silmara Gue-
des, secretária de cultura, 
a Festa de São João Ba-
tista “é uma vitrine cul-

tural de Caçapava e da 
região”. As barracas de 
alimentação, que atraem 
frequentadores de toda 
região, oferecem comidas 
típicas, doces caseiros e 
as mais variada alimenta-
ção para todos os gostos. 
São, ao todo, 20 barracas 
utilizadas pelas entidades 
assistenciais, sob cuidados 
de cerca de 200 voluntá-
rios. Elas não concorrem 
entre si, no que se refe-
re a produtos oferecidos, 
inclusive as três barracas 
reservadas a restauran-
tes: a barraca do Fundo 
Social de Solidariedade 
do Município de Caçapa-
va, que tem frango como 
prato principal; a do Lar 
Emmanuel, com massas, 
e a da Paróquia Nossa Se-
nhora d’Ajuda, que tem 
a feijoada como atrativo. 
O centro dos aconteci-
mentos da festa fica na 
avenida Brasil, próxi-
mo à estação rodoviária, 
mas se desenvolve ain-
da externamente, se-
gundo a natureza do 
evento, como os atos re-
ligiosos e o tradicional 
desfile de carros de boi.
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A Sabesp está realizan-
do o rebaixamento da 
rede de água na região 
do Ipê II e do Vale das 
Acácias, em Morei-
ra César. Este trabalho 

está sendo feito na Ave-
nida das Hortências e
 está em fase de per-
furação. De acordo 
com as informações da 
Subprefeitura a empresa 

responsável poderá con-
cluir os serviços até o 
início do segundo semes-
tre e assim que encerrar 
as atividades haverá o 
início da pavimentação.

Sabesp faz rebaixamento
de rede de água em

Moreira César

Está chegando a Festa 
da Mandioca em

Ubatuba

O levantamento anual da 
Federação das Indústrias 
do Rio de Janeiro (Firjan) 
apontou Taubaté como a 
melhor cidade da região 
pra se viver. O município 
é o primeiro colocado na 
Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba, e melhor 
colocado no ranking na-
cional. É o único da região 
entre os 100 melhores. 
 Taubaté ficou em 84º lu-
gar no ranking nacional 
e 59º no estadual, e com 
isso recebeu selo azul de 
alto desenvolvimento.  Em 
segundo lugar na região 
ficou Guaratinguetá com 
IFDM 0.80,  o que lhe 

confere o 309º lugar no 
país, e no 146º no estado. 
São José dos Campos vem 
em terceiro e ocupa o 367º 
lugar no ranking nacional 
e o 168° no estadual. São 
Sebastião está em quarto 
(403º lugar), em segui-
da vem Caçapava (404º) 
e Pindamonhangaba fica 
em sexto (433º). O Índi-
ce Firjan de Desenvolvi-
mento Municipal trabalha 
com a média das notas
 atribuídas a três
 critérios: emprego e ren-
da, educação e saúde. 
A pesquisa envolve os 
5.565 municípios brasi-
leiros e também lista os 

100 piores classificados.
 O ranking dos 100 pio-
res municípios brasileiros 
tem apenas municípios 
das regiões norte e nor-
deste. No Vale do Paraíba, 
Redenção da Serra foi a 
pior avaliada, com IFDM 
0.59 e ocupa o 3.514º lu-
gar na classificação nacio-
nal e o 641º no estadual.
 O IFDM avalia os resul-
tados dos municípios com 
notas que vão de 0 a 1, com 
estágios: baixo (de 0 a 0,4), 
regular (0,4 a 0,6), mode-
rado (de 0,6 a 0,8) e alto 
(0,8 a 1). Vale lembrar que 
o ranking de 2014 se ba-
seia em números de 2011. 

17º Festival do Camarão
começa nesta quarta em

Caraguátatuba

1º Corre Brasil Taubaté 
e Pinda segue com
inscrições abertas

A 1ª edição da Corre Pin-
da, corrida de rua orga-
nizada pela Academia 
Aerofisic e Mais Vida, 
está com inscrições aber-
tas para duas etapas que 
acontecerão em Taubaté 
e Pinda no mês de junho.
A corrida terá provas de 
10km (com chip), 5km 
e 3km de caminhada. A 
etapa de Taubaté aconte-
ce no dia 22 de junho e a 
de Pinda no dia 29 de ju-
nho. Haverá premiação 

especial em dinheiro para 
a corrida, somando os re-
sultados das duas etapas.
Os inscritos receberão 
uma camiseta para partici-
par das duas etapas, meda-
lha (uma por etapa) e um 
kit saúde (com suco, bana-
na, maçã e barra de cereal).
Serão sorteados três 
pares de tênis em 
cada etapa para os 
p a r t i c i p a n t e s .
As inscrições custam R$ 
90 para as duas eatpas e 

R$ 60 para apenas uma e 
podem ser feitas na Aca-
demia Aerofisic (preen-
chendo a ficha de inscri-
ção e pagando através 
de depósito) ou através 
do link: www.mi-
n h a s i n s c r i c o e s . c o m .
b r / C O R R E B R A S I L -
TAUBATEPINDA/2014/
Mais informações pe-
los telefones (12) 3642-
1171 (Aerofisic Pin-
da) e (12) 3432-2002 
(Mais Vida Taubaté)


