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Campos do Jordão traz 
o mestre chocolatier 
catalão Enric Rovira 

para  workshop 

Tremembé inicia
revitalização da

iluminação pública em 
áreas verdes e praças

Enric Rovira, da Fun-
dació Alicia, apresenta 
as alternativas na pro-
dução de chocolates e 
os conceitos relaciona-
dos às principais aler-
gias. Inscrições abertas.
Quem aprecia chocola-
te, mas sofre com restri-
ção à iguaria, tem à mão 
uma solução alternativa: 
os chocolates hipoaler-
gênicos. Para abordar as 
possibilidades de produ-
ção desse alimento o Cen-
tro Universitário Senac 
– Campos do Jordao traz 
Enric Rovira, consagrado 
mestre chocolatier catalão, 
para workshop sobre téc-
nicas de produção de cho-
colates hipoalergênicos.
Durante oito horas, o 
chocolatier irá abor-
dar as possibilidades de 
trabalho com o ingredien-
te e técnicas de produ-
ção, excluindo itens como 
glúten, ovos e leite, sem 
perder qualidade ou al-

A Prefeitura Municipal 
iniciou o processo de re-
vitalização da iluminação 
pública de vários pontos 
do município de Tremem-
bé. Rotatórias,  áreas ver-
des, pontes e praças estão 
recebendo postes padro-
nizados com lâmpadas 
novas, tornando os am-
bientes mais luminosos 
e garantindo a segurança 
dos munícipes e visitantes.
“A Prefeitura já realizou a 
instalação da iluminação 

terações de textura e ca-
racterísticas. O workshop 
apontará tipos e descri-
ções do cacau, variedades 
e processo de produção do 
chocolate, a importância e 
as diferentes aplicações da 
manteiga de cacau, além 
das bases técnicas para 
elaboração de exem-
plares com adequações 
nutricionais, como au-
sência de leite ou ovos.
Referência no merca-
do, Enric Rovira tem por 
missão propor novas e 
constantes ideias para a 
produção de chocolates 
gourmet de alta qualida-
de, respeitando restrições 
alimentares e ampliando 
as possibilidades de con-
sumo de seu público final.
Voltada para profissio-
nais de nutrição, con-
feitaria ou interessados 
no tema, a atividade faz 
parte do Portfólio Dia-
mond do Centro Univer-
sitário Senac – Campos 

pública em várias áreas 
da cidade como: Ponte 
do Rio Paraíba, Avenida 
Maria do Carmo Ribeiro 
e Luiz Gonzaga das Ne-
ves, área verde do Jardim 
Ana Cândida, Praça do 
Jardim Santana, rotató-
rias, entre outros. Agora, 
estamos contemplando 
outros locais da cidade, 
como a entrada da Vila 
da Juta, que foi totalmen-
te reformulada, a Praça da 
República e a área verde e 

do Jordão, que consiste 
em cursos avançados nas 
áreas de gastronomia, 
hotelaria e eventos para 
profissionais que desejam
 formação em servi-
ços de alto padrão. O 
workshop acontece em 
parceria com a Fundació 
Alicia, organização ca-
talã voltada para pesqui-
sas na área de nutrição e 
alimentação.  Os parti-
cipantes recebem dupla 
certificação Senac São 
Paulo e Fundació Alicia.
 “Estamos constantemente 
buscando ofertar progra-
mas e atividades diferen-
ciados e avançados dire-
cionados aos interessados 
em atuar, ou que já atuam, 
nas áreasde gastronomia, 
hotelaria, de eventos e da 
alimentação. Estes pro-
gramas permitem acesso 
a conteúdo especializado, 
contato com profissionais 
e parceiros renomados 
e com as principais ten-
dências do mercado. Por 
meio de parcerias com 
instituições internacionais 
e com estrutura completa 
dentro do campus forma-
mos mão de obra prepa-
rada para oferecer os me-
lhores serviços e atuar de 
maneira competitiva em 
suas áreas.” Explica Ca-
mila Moraes, diretora do 
Centro Universitario Se-
nac Campos do Jordão.
As inscrições já estão aber-
tas e podem ser feitas pelo 
site da instituição www.sp.
senac.br/camposdojordao 
. Para participar é preciso 
ter, no mínimo, 18 anos.

playground da Rua Tauba-
té no trecho do Parque 
Nossa Senhora da Glória 
(atrás da Escola Maria 
Dulce). O objetivo é me-
lhorar a visualização no 
período noturno para os 
motoristas que trafegam 
em nosso município, ga-
rantindo a segurança dos 
moradores e por consequ-
ência, deixando a cidade
 mais bonita e de cara 
nova”, finalizou o Pre-
feito Marcelo Vaqueli

Cidinha Pedroso é a nova 
secretária de Educação e 

Cultura de Pinda

Alunos das séries
iniciais de Caraguá
terão aula de Inglês

Maria Aparecida 
Pedroso Rocha Pena, co-
nhecida como “Cidinha 
Pedroso”, é a nova se-
cretária de Educação e
 Cultura de Pindamo-
nhangaba. Cidinha assu-

A partir do dia 4 de agosto, 
os alunos das escolas mu-
nicipais de Caraguatatuba, 
do 1º ao 5º anos do Ensi-
no Fundamental, terão a 
disciplina de Inglês inse-
rida na matriz curricular. 
As aulas serão ministradas 
duas vezes por semana.
A proposta da secreta-
ria de Educação é pro-
porcionar às crianças a 
aquisição de uma língua 
estrangeira mais cedo 

miu o cargo que era até 
então ocupado por Eli-
zabeth Cursino Rodri-
gues “Beth Cursino”, que
 foi exonerada no dia 15, 
conforme Portaria Ge-
ral nº 276, publicada no 

e com isso prepará-las 
para entrar futuramente 
no mercado de trabalho.
“Para as crianças estar 
em contato com uma Lín-
gua Estrangeira é uma 
experiência que vai além 
do aprendizado somen-
te da língua. Elas viven-
ciarão outra cultura por 
meio de atividades lúdi-
cas, canções e práticas 
contextualizadas”, disse 
a supervisora de ensino, 

jornal Tribuna do Nor-
te, no dia 16 de julho.
No mesmo jornal, na 
edição desta quinta-fei-
ra (17), a Portaria Geral 
4.277 nomeou Cidinha 
Pedroso, como a nova se-
cretária de Educação e 
Cultura, a contar do dia 
16 de julho.
Cidinha Pedroso é funcio-
nária de carreira da prefei-
tura de Pindamonhangaba. 
Ela foi admitida em 
concurso público na 
área de Educação em 
1998, trabalhando como 
professora em creches 
e escola da Rede Mu-
nicipal de Educação.
Também atuou no Pro-
jeto Educarte Brinque-
doteca para o Departa-
mento de Educação, onde 
foi gestora, e como for-
madora de professo-
res na Secretaria Mu-
nicipal de Educação.
Atualmente, Cidinha atu-
ava como Gestora Es-
colar na  escola “Padre 
Zézinho”, que fica no 
distrito de Moreira César.

Flaviana Botta Giachini.
Nesse sentido, a secretaria 
de Educação de Caraguá 
em parceria com a Editora 
Richmond/Moderna capa-
citam nesta quinta e sexta 
(17 e 18), 22 professores 
de Inglês a utilizar o ma-
terial didático “Fun Way”, 
que será adotado em sala 
aula. O curso será no sa-
lão Monteiro Lobato, na 
secretaria de Educação, 
no Indaiá, das 9 às 17h30.
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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 história do Papai Noel
Estudiosos afirmam que a figura do bom velhinho foi inspirada num bispo chamado 
Nicolau, que nasceu na Turquia em 280 depois de Cristo. O bispo, homem de bom co-
ração, costumava ajudar as pessoas pobres, deixando saquinhos com moedas próximas 
às chaminés das casas. Foi transformado em santo (São Nicolau) após varias pessoas 
relatarem milagres atribuídos a ele. A associação da imagem de São Nicolau ao Natal 
aconteceu na Alemanha e espalhou-se pelo mundo em pouco tempo. No Brasil ganhou 
o nome de Papai Noel. Até o fim do século 19, o Papai Noel era representado com uma 
capa de inverno na cor marrom ou verde. Em 1886, o colunista alemão Thomaz Nast 
criou uma nova imagem para o bom velhinho. A roupa nas cores vermelha e branca, 
com cinto preto, criada por Nast foi apresentada na revista Harper’s Weeklvs nesse 
mesmo ano. Atualmente, a figura do Papai Noel está presente na vida das crianças de 
todo mundo, principalmente durante as festas natalinas. E o bom velhinho de barbas 
brancas e roupa vermelha que, na véspera do Natal, traz presentes para as crianças que 
foram obedientes e se comportaram bem durante o ano. Ele habita o Pólo Norte e, com 
um trenó, puxado por renas, traz a alegria para as famílias durante as festas natalinas. 
Como dizem: Natal sem Papai Noel não é a mesma coisa.

Humor
Era uma vez, uma formiguinha e uma cigarra muito amigas. Durante todo o outono, 
a formiguinha trabalhou sem parar, armazenando comida para o inverno. Não apro-
veitou o Sol, da brisa suave dos fins das tarde e nem brindou com os amigos, ao final 
do trabalho, tomando umas cervejinhas. Seu nome era “Trabalho” e seu sobrenome 
“Sempre”. Enquanto isso, a cigarra só queria saber de cantar nas rodas de amigos, nos 
bares da cidade, não desperdiçando nem um minutinho sequer. Cantou durante todo 
o outono, dançou, aproveitou o Sol, curtiu prá valer, sem pensar no inverno que esta-
va por vir. Então, passando alguns dias, começou a esfriar. Era o inverno que estava 
chegando. A formiguinha exausta de tanto trabalho entrou em sua singela toca cheia 
de comida. Mas alguém chama por seu nome, do lado de fora da toca. Quando abriu a 
porta para ver quem era, ficou surpresa com o que viu. Sua amiga cigarra estava dentro 
de uma Ferrari vermelha com um aconchegante casaco de Visom. E a cigarra disse 
para a formiguinha:
- Olá amiga! Vou passar o inverno em Paris. Será que a amiga poderia cuidar da minha 
toca?
E a formiguinha respondeu:
- Claro, sem problemas! Mas o que aconteceu? Como é que você conseguiu dinheiro 
prá comprar essa Ferrari, seu casão de Visom e agora ir à Paris?
E a cigarra respondeu:
- Imagine você! Eu estava cantando em um bar na semana passada e alguém gostou 
da minha voz. Fechamos um contrato de seis meses para fazer shows pela Europa. A 
propósito, a amiga deseja alguma coisa de lá?
E a formiguinha respondeu:
- Desejo sim. Se você encontrar por lá um tal de La Fontaine (autor da fábula original), 
manda ele ir “catar lata”.

Mensagens
Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não 
encontra graça em si mesmo. Morre lentamente quem se torna escravo de hábitos, 
repetindo todos os dias os mesmos trajetos, quem não muda a marca, não arrisca vestir 
uma nova cor, quem não conversa com quem não conhece. Morre lentamente quem 
não vira a mesa quando está infeliz com seu trabalho ou amor, quem não arrisca o certo 
pelo incerto para ir atrás de um sonho, quem não permite, pelo menos uma vez na vida 
fugir dos conselhos sensatos.
***
Faça seu próprio caminho na vida. Não sejas tão severo consigo mesmo. Não se pre-
ocupe tanto com coisas sem importância. Sinta-se livre, sem perder o rumo. Se ne-
cessário, peça ajuda. Aprenda a dizer basta, quando for demais. Contribua pintando 
um mundo melhor. Deixe-se guiar por teus sonhos. Divirta-se com seus amigos. Para 
de caminhar em círculos. Prefira se e não parecer. Deixe de ter medo. Aceita ver-te 
tal como és. Evita se prender a fundo as coisas, em vez de contribuir com as bases da 
ilusão. Aceita que o caminho, às vezes, é mesmo difícil. Que a luz te guie, porém, não 
se encandeie, seja realista, não desanime, se acha que perdeu o elevador, pois sempre 
haverá uma escada e a vida será esplêndida. Seja feliz.
***
Pratique o desapego

Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao fim. Se insistirmos em permane-
cer nela mais do que o tempo necessário, perderemos a alegria e o sentido das outras 
etapas que precisamos viver. Feche a porta, mude o disco, limpe a casa e sacuda a 
poeira. Desapegar-se é renovar votos de esperança de si mesmo. E dar-se uma nova 
oportunidade de construir uma nova história melhor.  Liberte-se de tudo aquilo que não 
tem te feito bem. 

Pensamentos

Que seja feito a vontade de Deus.

Não desista, se está difícil é porque vale a pena.

O amor não se define, apenas sente-se.

A humildade é a única base sólida de todas as virtudes.

Todo homem é poeta quando está apaixonado.

O mestre disse: Quem se modera raramente se perde.

Há idéias que chegam a mente, sem ainda alcançar os lábios.

Não devemos tocar numa ferida se não temos como curá-la.

Aquele que quer a fruta deve subir na árvore.

Tenho em mim todos os sonhos do mundo.

Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.

Os sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente.

Taubaté finaliza sua
participação nos Jogos
Regionais em 4º lugar

Rally Barretos: Taubaté 
lutará por um lugar no

pódio

Encerrou no último fi-
nal de semana em Cara-
guatatuba, a 58ª edição 
dos Jogos Regionais. 
Com 208 pontos, Tauba-
té conquistou o 4º lugar 
e se manteve na primeira 
divisão da competição.
O futsal masculino foi o 
grande destaque na final 
contra Jacareí na sexta-fei-
ra, dia 11. Com placar de 
4 a 2 definido nos pênaltis, 
o time levou o ouro e ain-
da garantiu uma vaga nos 

No 8º Cross Country 
Rallymakers Barretos, 
Taubaté, será devidamen-
te representada pelos pi-
lotos Alain Jean-Marie 
Dubois e Jeremy Dubois. 
Competição será reali-
zada de 18 a 20 de julho
Os motores dos veículos 
novamente serão ligados 
para mais uma disputa dos 
campeonatos Brasileiro 
de Rally Cross Country e 
de Rally Baja. Válido pe-
las 7ª e 8ª etapas da tem-
porada 2014, já começou 
a contagem regressiva 
para o 8º Cross Country 
Rallymakers Barretos, que 
terá um grid composto 
por pilotos e navegadores 
a bordo de motos, qua-
driciclos, UTVs, carros 
e caminhões. São pesso-
as de diversas regiões do 
País que disputarão esse 
tão cobiçado pódio, e por 
isso, a cidade de Tauba-
té não poderia ficar sem 
seus representantes fiéis.
Serão dois dias de intensa 

Jogos Abertos do Interior.
Na bocha, o município fi-
cou com a prata. Garanti-
ram a medalha de bronze 
nas modalidades: basque-
te feminino e masculino, 
tênis feminino e ginás-
tica artística masculina.
São José dos Cam-
pos ficou com o 
primeiro lugar na com-
petição com 338 pon-
tos, seguido por Jacareí 
com 267 pontos e Mogi 
das Cruzes com 263.

disputa, onde pai e filho, 
Alain Jean-Marie Dubois 
e Jeremy Dubois, ambos 
moradores de Taubaté, 
acelerarão por aproxima-
damente 350 quilômetros 
entre canaviais, pastagens 
e seringais da região, en-
frentando os mais diversos 
obstáculos naturais, tais 
como: lombadas, erosões, 
pedras, curvas etc. “Estou 
ansioso em relação ao ter-
reno, normalmente o even-
to era realizado no verão, 
então era comum ter po-
ças, e esse ano deverá ser 
mais seco e com muita 
poeira... Minha estratégia 
é simples, quero fazer uma 
prova redonda, andar for-
te sem errar e terminar 
os dois dias de provas. 
Acredito que a prepara-
ção física e a resistência 
das máquinas farão a di-
ferença”, comentou Je-
remy, piloto da categoria 
quadriciclos. “Em um país 
como o Brasil, onde o rali 
não faz parte da cultura, é 

Jogos Regionais em 
Taubaté – Em 2015 será a 
vez de Taubaté sediar a 59ª 
edição dos Jogos Regio-
nais. A escolha foi defini-
da em 07 de julho de 2013 
e o município foi o único 
a se candidatar, receben-
do 21 votos a favor e um 
voto em branco, entre 22 
delegações participantes.
Várias quadras e ginásios 
esportivos da cidade estão 
sendo reformados para po-
der receber a competição.

bom ter uma competição 
como o Rally Barretos, 
bem estruturado e orga-
nizado, o que deixa mais 
prazeroso o fato de po-
der disputar”, completou.
Com um grid formado 
por pilotos e navegado-
res de diversas cidades 
brasileiras, o Rally Bar-
retos será páreo duro, 
principalmente pela ha-
bilidade e desejo dos 
competidores pelo lugar 
mais alto do pódio, e por 
isso, levar o nome de 
Taubaté será uma gran-
de responsabilidade.
“Sem dúvida estou em-
polgado para trazer um 
bom resultado para a ci-
dade. Minha intenção é 
atrair atenção para o es-
porte e para o projeto 
que tenho, o de construir 
uma pista em Taubaté que 
ajudará o pessoal a trei-
nar”, declarou Jeremy.
Para mais informações 
basta acessar site: www.
r a l l y m a k e r s . c o m . b r
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Estado emprega mais
de 30 mil pessoas no

primeiro semestre
PATs ofereceram 313,7 
mil vagas; crescimento 
de 18,9% no comparativo
A Secretaria estadual do 
Emprego e Relações do 
Trabalho (SERT), por 
meio dos Postos de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PATs), inseriu 30.880 
cidadãos no mercado de 
trabalho no primeiro se-
mestre deste ano. No 
total, foram oferecidas 

313.793 vagas - 18,9% a 
mais no comparativo com 
o mesmo período de 2013.
“Entre os setores que mais 
empregaram, estão servi-
ços, indústria e comércio. 
São contratações em todos 
os níveis de escolaridade, 
com ou sem experiên-
cia”, afirma o secretário 
de Estado do Emprego, 
Tadeu Morais. As vagas 
mais ofertadas foram aten-

dente de lanchonete, ali-
mentador de linha de 
produção, auxiliar adminis-
trativo, de cozinha, de lim-
peza, porteiro e vendedor.
Também houve progres-
so no número de pessoas 
que participaram de en-
trevistas e processos se-
letivos. Foram 586.110 
encaminhados. Onze mil 
a mais que o primeiro se-
mestre de 2013. Confira:

Jovens Talentos da
AMECampos realizará

Recital Especial de
Inverno com Madrigal

Elysium

Final de semana tem
oficina e apresentação

de Ioiôs no Sesc Taubaté Para quem gosta de mú-
sica clássica e for subir 
a Serra da Mantiqueira 
rumo à Campos do Jordão 
durante a temporada de in-
verno de não pode deixar 
de prestigiar um recital de 
primeira linha com o Ma-
drigal Elysium em um dos 
lugares mais charmosos 
da cidade: o Casarão “Pa-
redes do Tempo”, locali-
zado no Condomínio Vila 
Simonsen. A apresentação 
é uma realização da AME-
Campos – Associação dos 
Amigos de Campos do 
Jordão e acontecerá no sá-
bado, 19 de julho, as 17h.
O Madrigal Elysium é um 
grupo formado por jovens 
músicos – cantores e ins-
trumentistas, de diferentes 
formações, que se junta-
ram no início de 2014 para 

No próximo sábado, dia 
19, e domingo, dia 20, 
o Sesc Taubaté realiza a 
Oficina e Apresentação de 
Ioiôs, a partir das 14h30, 
com Anselmo Gomes, vice
-presidente da Associação 
Brasileira de Ioiô e árbitro 

criarem juntos um variado 
repertório, composto por 
peças antigas, clássicas, 
negro spitiruals, choros, 
árias de óperas, música 
brasileira e arranjos de 
músicas contemporâneas.
Todos os integrantes têm 
relevante experiência em 
música coral, sendo que 
dentro do grupo a va-
riedade de experiências 
também com canto lírico, 
teatros musicais, canto 
popular e instrumentos 
variados, enriquece o re-
pertório e as técnicas para 
a execução das obras.
O grupo tem sido ob-
servado e orientado
 por renomados profis-
sionais da música brasi-
leira, que de diferentes 
formas têm se colocado 
à disposição para o de-

de competições de Ioiô.
Na oficina de pintu-
ra e montagem, os par-
ticipantes poderão 
montar e personali-
zar o próprio ioiô com 
imagens prontas ou de-
senhos à mão livre.

senvolvimento do grupo.
Para o recital, o Madrigal 
escolheu um repertório de 
primeira qualidade para en-
cantar o público presente.
Veja abaixo o programa:
Jay Althouse
Gloria For All Seasons
Negro Spirituals
This Little Light of Mine
Oh Freedom
H e a v e n
Arranjo By Keith Abbs
Can´t Buy me Love
Sonja Poorman
Gloria in Excelsis Deo
Marcio de Camilo
Sombra Boa
B e r n a r d o
Arranjo Flávio Regis
When the Saints 
go Marching in
Adoniran Barbosa
Samba Italiano
John Rutter
The Lord Bless 
you and Keep you
Sobre o Progra-
ma Jovens Talentos
O Programa Jovens Ta-
lentos é uma realização da 
AMECampos – Associa-
ção dos Amigos de Cam-
pos do Jordão, sob pa-
trocínio do Hotel Toriba, 
Rio Bravo Investimentos, 
Centro Hípico Polana e 
Alwahch Joalheria e apoio 
do site Guiacampos.com.
O evento acontece todos 
os meses, sempre com 
entrada franca e conta 
com a participação de jo-
vens talentos da música. 
O objetivo do programa
 é estender por todos os 
meses do ano o espírito de 
aprendizado e exploração 
musical que abraça Cam-
pos do Jordão em julho 
com o Festival Interna-
cional de Inverno. Todos 
os músicos são escolhi-
dos por serem talentos 
especialmente promisso-
res em seus instrumentos.

Após a oficina aconte-
ce uma apresentação, 
com música, onde os 
instrutores fazem ma-
nobras e mostram as di-
ferenças entre os mode-
los de ioiôs existentes.
A atividade é gratuita.

Desde o dia 28 de maio a 
Ouvidoria da Prefeitura 
de Taubaté está atendendo 
em novo endereço, den-
tro da Rodoviária Nova.
A ouvidoria é um canal 
de comunicação entre o 
cidadão e a administração 
publica, com a finalida-
de de receber manifes-
tações como: sugestão, 
reclamação, denúncia e 
elogio. Ela oferece su-
porte no atendimento à 
população sobre suas dú-
vidas e informações rela-

cionadas ao atendimento 
dos serviços públicos.
Em Taubaté, a Ouvidoria 
Municipal conta atual-
mente com uma equipe de 
quatro ouvidores e reali-
zou cerca de 4.500 atendi-
mentos, via email, telefo-
ne ou pessoalmente nesses 
primeiros meses do ano, 
buscando escutar a de-
manda do munícipe e en-
caminhar ao setor respon-
sável para melhor solução 
no menor tempo possível.
Esse é um importante ins-

trumento de participação 
popular, modernização 
administrativa e atendi-
mento pessoal ao cidadão, 
aumentando a possibilida-
de de comunicação entre o 
governo e a comunidade.
A Rodoviária Nova si-
tua-se à Rua Benedito 
da Silva Morais - Jardim 
Ana Emília e o atendi-
mento é realizado das 
08h às 17h, pessoalmen-
te, via email ouvidoria@
taubate.sp.gov.br ou pelo 
telefone 0800-7700567.

Ouvidoria de Taubaté
realiza cerca de 4.500

atendimentos no
primeiro semestre

Operação especial da 
Concessionária aconteceu 
entre 9 de junho e 14 de 
julho A CCR NovaDutra 
realizou 209 atendimentos 
a turistas estrangeiros que 
viajaram pela Rodovia 
Presidente Dutra para as-
sistir aos jogos da Copa do 
Mundo em São Paulo e no 
Rio de Janeiro.  Do total, 
148 atendimentos foram 
realizados pelas equipes 
do SOS Usuário, e 61 pelas 
equipes do Disque CCR 
NovaDutra e do CCO – 
Centro de Controle Opera-
cional da Concessionária. 
A operação especial de 
atendimento aos turistas 
estrangeiros aconteceu en-
tre 9 de junho e 14 de julho.
Responsável pela admi-
nistração e operação da 
Rodovia Presidente Dutra, 
principal eixo de ligação 
entre as duas maiores cida-
des brasileiras, São Paulo 
e Rio de Janeiro, a Conces-
sionária realizou ações em 

inglês e espanhol, a fim de 
auxiliar os turistas estran-
geiros durante sua viagem.
Ações trilíngues
O Disque CCR NovaDu-
tra, telefone que atende 
gratuitamente pelo núme-
ro 0800-0173536, contou 
com oito tradutores e in-
térpretes 24 horas por dia, 
para auxiliar os usuários 
com informações sobre 
as condições de tráfego e 
também nas solicitações 
de socorro médico ou me-
cânico. Para sinalizar o 
atendimento do Disque 
CCR Nova Dutra, foram 
instaladas 20 faixas trilín-
gues ao longo da rodo-
via. O número do 0800
 também foi divulga-
do nos Painéis de Men-
sagens Variáveis da via 
Dutra nos três idiomas.
Nas praças de pedágio, 
foram distribuídos, alter-
nadamente, 100 mil ma-
pas com orientação de 
acessos e indicação das 

Bases do SOS Usuário e 
dos Escritórios de Apoio 
ao longo da rodovia, além 
de 100 mil folhetos trilín-
gues, com dicas de se-
gurança para auxiliar o 
deslocamento dos turistas 
estrangeiros na via Dutra.
Telefones de emer-
gência e SOS Usuário
O monitoramento da ro-
dovia foi feito por mais 
de cem viaturas e 500 pro-
fissionais, entre agentes 
de atendimento, médicos, 
enfermeiros e equipes de 
emergência, que ficaram 
24 horas por dia à dispo-
sição dos usuários, em 
regime de revezamento e 
distribuídos em 11 Bases 
Operacionais ao longo 
da via Dutra. As solici-
tações dos usuários tam-
bém puderam ser feitas 
por meio dos 800 telefo-
nes de emergência dis-
postos ao longo de toda a 
rodovia, um a cada quilô-
metro, nos dois sentidos.

CCR NovaDutra realiza 
209 atendimentos a

turistas estrangeiros
durante a Copa do Mundo
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Ubatuba recebe
visitantes de 17 países 

integrantes da Copa

Com atividades especiais 
neste mês de julho, o Par-
que Municipal do Vale do 
Itaim tem nova programa-
ção para este final de sema-
na, dias 19 e 20 de julho.
No sábado, dia 19, as ati-
vidades e horários são os 
seguintes: 8h – Abertu-
ra com apresentação de 
“Mundo Mágico de Dona 
Benta”, no Casarão, brin-
quedoteca e biblioteca 
para crianças e adultos, 
Oficina de Desenho e Pin-
tura na Face, mesa de pin-
g-pong e pebolim; 10h30 
– trilha ecológica monito-

Nos últimos dois meses, 
Ubatuba recebeu visitan-
tes de 17 países partici-
pantes da copa e a pre-
feitura aproveitou parte 
da verba liberada pelo 
Departamento de Apoio 
ao Desenvolvimento das 
Estâncias (DADE) para 
produzir cartazes, fol-
ders e guias informativos 
com os atrativos e pontos 
turísticos do município.
Com apoio da Associa-
ção das Prefeituras das 
Estâncias Turísticas – SP 
(APRECESP), os mate-
riais, produzidos em in-
glês, espanhol e portu-
guês, foram distribuídos 
em pontos estratégicos 
como postos e restauran-

rada; 11h – Momento Má-
gico com a Hora do Conto; 
12h30 – DJ com músicas 
infantis; 14h – brinca-
deiras com os persona-
gens de Monteiro Lobato 
e Oficina de Colagens; 
15h30 – outra trilha ecoló-
gica monitora 16h – mais 
uma vez Momento Mági-
co com a Hora do Conto.
No domingo, 20, a pro-
gramação é a mesma do 
sábado até às 15h30, mo-
dificando-se às 16h, quan-
do acontece a peça de 
teatro “O Casamento da 
Nastácia” e, logo em se-

tes das estradas da região, 
rede hoteleira e ban-
cas de jornais da cidade.
Pontos de atendimento aos 
turistas localizados na ca-
pital paulista receberam 
o material e promotores 
distribuíram os panfletos e 
guias nos bares da badala-
da Vila Madalena, ponto de 
encontro de estrangeiros 
durante a Copa do Mundo.
Vale destacar que no úl-
timo mês de junho, a 
equipe da prefeitura de 
Ubatuba também mar-
cou presença no Salão 
São Paulo de Turismo, 
onde promoveu a cidade.
Segundo Gerson Campos, 
secretário adjunto de Tu-
rismo, a visibilidade de 

guida, uma grande Qua-
drilha, com muita alegria 
para todos os presentes.
O Parque do Itaim está 
localizado à Avenida São 
Pedro, nº 2.000, no Jar-
dim América e os agen-
damentos de grupos e 
escolas podem ser feitos 
de segunda a sexta-feira, 
das 7h30 às 16h30, pes-
soalmente ou através do 
telefone (12) 3633-5008. 
As atividades são todas 
gratuitas e o Parque abre 
ainda para caminhadas 
de segunda a domingo 
no horário das 6h às 17h.

Ubatuba aconteceu em 
função de um planejamen-
to desenvolvido pela secre-
taria da pasta, em parceria 
com a secretaria de Tu-
rismo do Estado, APRE-
CESP e o Comitê Paulis-
ta da Copa desde 2013.
“Também estivemos pre-
sentes no lançamento do 
Guia Roteiros Paulistas no 
Museu do Futebol, organi-
zado pelo Comitê Paulista 
da Copa, e a APRECESP 
nos incluiu em quatro dos 
seus seis guias turísticos: 
Turismo Histórico, Cultu-
ral e Religioso, Turismo 
de Aventura e Ecoturismo, 
Turismo Sol, Praia e Náu-
tico, Turismo Rural e de 
Pesca”, informa Campos.

Parque do Itaim em 
Taubaté tem quadrilha 

e programação especial 
no fim de semana

Depois de cinco dias de 
pausa, Vôlei Taubaté/ 

Funvic volta aos
treinos focado

no Paulista

O Vôlei Taubaté/ Funvic 
voltou aos treinos na ma-
nhã da última terça-feira, 
dia 15. O time havia fica-
do cinco dias sem treinar 
após a conquista do vice 
título dos Jogos Regio-
nais de Caraguatatuba, 
Litoral Norte de São Pau-
lo, e agora já foca de vez 
na estreia no Campeonato 
Paulista, que está previs-
ta para o início de agosto.

No primeiro encontro 
entre os atletas após a 
pausa, o treinador Cezar 
Douglas optou por exer-
cícios físicos na acade-
mia e táticos com bola.
“Esse intervalo
 faz parte do planeja-
mento do ciclo de treina-
mento. Após seis jogos 
consecutivos, é impor-
tante alguns dias para os 
atletas se recuperarem 

fisiologicamente”, expli-
cou o técnico taubateano.
Para a disputa do esta-
dual, a tendência é que 
os treinamentos sejam 
intensificados para que 
o elenco possa estrear 
100% na competição. Até 
então, os jogadores vi-
nham treinando em um 
ritmo mais leve, para não 
ocasionar possíveis le-
sões já na pré-temporada.

Confira a Programação 
Oficial da Festa do
Senhor Bom Jesus
de Tremembé 2014


