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A GAzetA dos Municípios

Após vários acidentes, 
lombada eletrônica é

instalada em Rodovia no 
Vera Cruz de Tremembé

Pinda prepara novo prédio 
para priorizar atendimento 

às crianças

Prefeitura de Tremembé
faz manutenção na  

Rua Passa Quatro no 
Parque das Fontes

ACIT realiza evento para
discutir questão da água

e resíduos sólidos

Desde o início da nova 
administração em 2013, 
o setor de ouvidoria da 
Prefeitura de Tremembé 
recebe inúmeras reclama-
ções de moradores do Vera 
Cruz e Bairro dos Guedes 
sobre o excesso de aciden-
tes e mortes que ocorre na 
Rodovia Álvaro Barbosa 
de Lima Neto, conhecida 
como Estrada Velha. Pen-
sando na segurança e no 
bem-estar dos pedestres e 
motoristas que transitam 
pela via, o prefeito Mar-
celo Vaqueli com muito 
empenho e determinação 
buscou uma parceria junto 
ao DER (Departamento de 
Estradas e Rodagens) para 

Pindamonhangaba terá 
em breve o Pronto Aten-
dimento Infantil, após a 
municipalidade ter ad-
quirido as antigas instala-
ções do “Hospital Dia” da 
Unimed. De acordo com a 
Secretaria de Saúde e As-
sistência Social, a instala-
ção do PA Infantil é parte 
das diversas ações desen-
volvidas pela secretaria 
para ampliar os serviços 
prestados  à população.
O prédio possui 3 mil m² 
com  aproximadamente 2 
mil m² de área construída. 
As instalações são adap-
tadas  com  elevador para 
macas, gerador, rede de ar 
comprimido e oxigênio, 

A prefeitura de Tre-
membé atendendo an-
tiga reivindicação dos 
moradores da rua Passa 
Quatro, no Parque das Fon-
tes, está construindo gale-
rias de águas pluviais para 
acabar com as enchentes 
em um dos principais pon-
tos daquela via. O serviço 
é executado pela secre-
taria municipal de obras 

Na próxima quinta-feira 
(23), a Associação Comer-
cial e Industrial de Tauba-
té -ACIT vai realizar mais 
um Café dos Associados, 
a partir das 9 horas. Além 
da troca de cartões e apre-
sentação das empresas 
presentes, está programa-
da a palestra com a Dou-
tora Carmem Coutinho, 
Mestre em Ciências Am-

instalação da 1ª lombada 
eletrônica do município.
A opção em implantar o 
novo equipamento refle-
te a imediata necessida-
de em conter acidentes, 
especialmente no cruza-
mento da Avenida Agos-
tinho Manfredini e Ro-
dovia Álvaro Barbosa de
 Lima Neto, alguns de-
les fatais, ocasionados 
principalmente pelo ex-
cesso de velocidade pra-
ticado pelos motoristas.
A lombada ainda não está 
em funcionamento e o seu 
limite será de 60 km/h. 
Novas placas de sinali-
zação e novas pinturas 
de solo serão instaladas 

salas cirúrgicas, piso hos-
pitalar com característi-
cas bactericidas e piso da 
sala cirúrgica importados 
com fiação de cobre para 
evitar descargas elétricas.
Sandra Tutihashi , secre-
tária de Saúde e Assistên-
cia Social, afirmou que as 
instalações do  Pronto So-
corro Municipal são  insu-
ficientes para atender toda 
a população e com o P.A 
Infantil,  o PS terá mais 
capacidade física para o 
atendimento aos usuá-
rios da Rede Municipal. 
A secretária de Saúde sa-
lientou ainda que os equi-
pamentos e móveis neces-
sários já foram licitados e  

públicas e vai beneficiar 
centenas de moradores.
A galeria tem cerca de 
30 metros de exten-
são e começa na Rua 
Odete A. do Santos em 
travessia com a Rua Ma-
ria José da Silva no Jardim 
dos Eucaliptos chegan-
do até a Rua Passa Qua-
tro no Parque das Fontes. 
O sistema também fa-

bientais e professora do 
curso de pós-graduação 
em Direito Ambiental In-
ternacional da UNITAU.
A palestrante traz para os 
presentes a questão dos 
recursos hídricos com o 
objetivo de discutir os im-
pactos da degradação da 
água, assim como a pro-
blemática dos resíduos só-
lidos, apresentando solu-

no local para informar 
os usuários da Rodovia.
“O excesso de velocidade 
neste trecho, principal-
mente de motociclistas e 
motoristas que não respei-
tam o cruzamento, coloca 
em risco a vida dos pe-
destres, a maioria alunos 
da escola, nos horários 
de saída e entrada das au-
las, e até mesmo dos mo-
radores locais. Perdi um 
sobrinho e vários amigos 
atropelados nesse trecho. 
O prefeito Vaqueli ouviu 
nossos pedidos e se co-
moveu com o nosso so-
frimento.” – comentou 
Vanessa Cardoso da Silva, 
moradora do Vera Cruz.

estão sendo adquiridos  .
“O prédio é antigo e foi 
construído no início dos 
anos 90. Vamos investir na 
saúde e buscar um atendi-
mento de melhor qualida-
de para a nossa popula-
ção”, destacou o prefeito 
de Pindamonhangaba, Vito 
Ardito Lerário. Segundo 
ele, o Pronto-Socorro re-
almente já não comporta a 
nossa população, pois nos 
últimos anos praticamente 
não tivemos investimen-
tos na saúde da cidade. 
O PA Infantil, que irá 
funcionar no antigo pré-
dio  da Unimed, locali-
zado na rua João Gama 
, 115,  Vila Bourghese.  

cilitará o escoamento 
das águas de chuvas de 
outras ruas da região.
Outra novidade é a criação 
de uma nova rua ligando 
o bairro do Parque das 
Fontes com o Jardim dos 
Eucaliptos, mais precisa-
mente entre a Rua Passa 
Quatro e as Ruas Ode-
te A. do Santos e Ma-
ria José da Silva.

ções eco sustentáveis para 
os empresários. Dentre os 
presentes estarão autori-
dades de Taubaté e repre-
sentantes de instituições 
parceiras preocupadas 
com a atual situação dos 
recursos hídricos. O even-
to acontecerá no auditório 
da ACIT, na Praça Monse-
nhor Silva Barros, número 
57, no centro de Taubaté.



Programação:

Dia 15, às 20h – “A BICICLETA VERMELHA” 
– direção: Giuseppe Semeraro - Circuito Cultural 
Paulista
 
Dia 16, às 20h - “FRAGMENTOS – O TEMPO” 
- Grupo Nossa Como Você Está Diferente! -ONG 
IA3 –Pindamonhangaba - CATEGORIA ADUL-
TO
 
Dia 17, às 20h - “ERA OUTRA VEZ” - Teatro 
Laboratório Fêgo Camargo- Taubaté - CATEGO-
RIA ADULTO
 
Dia 18, às 14h -”DESCOBREU” - Cia de Tea-
tro “Uta” - Salto de Pirapora - CATEGORIA IN-
FANTIL
 
Dia 18, às 20h - “A MORTE TEM 2 SUSPEI-
TOS” - Grupo Triskelion – Taubaté - CATEGO-
RIA ADULTO
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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 Avenida 
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 Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

17º Festil começa com
espetáculo do Circuito

Cultural Paulista
O 17º Festil – Festival de 
Teatro Estudantil – tem 
início nesta semana todos 
os dias, às 20 horas, com 
o espetáculo “A Bicicle-
ta Vermelha”, do Circuito 
Cultural Paulista. O even-
to segue até o dia 25 de ou-
tubro, com oito espetácu-
los adultos e seis infantis. 
Dois grupos de Pindamo-
nhangaba estão entre os 
participantes deste ano. Os 
grupos inscritos, de todo o 
país, foram selecionados 
por uma comissão julga-

dora e estão concorrendo 
a troféus para os três me-
lhores espetáculos nas ca-
tegorias adulto e infantil e 
para os destaques indivi-
duais, nas duas categorias, 
em diretor, ator, atriz, ator 
coadjuvante, atriz coad-
juvante, cenário, ilumina-
ção, figurino, sonoplastia, 
maquiagem e revelação. 
O espetáculo escolhido 
pelo público receberá o 
troféu de apreciação po-
pular “Maria Luiz Bar-
tholomeu” e a escola que 

levar mais alunos recebe-
rá o certificado de “Esco-
la Cidadã promovendo a 
Cultura”. Os ingressos são 
gratuitos e podem ser tro-
cados por um brinquedo 
novo, que será doado para 
as comunidades carentes 
do município. O Festil é 
uma realização da Prefei-
tura de Pindamonhanga-
ba, por meio da Secretaria 
de Educação e Cultura e 
Departamento de Cultu-
ra, em parceria com a Es-
cultural Escola de Teatro.

Dia 19, às 20h - “NO NATAL A GENTE VEM 
TE BUSCAR” - Grupo Arte em Cena- São Paulo 
- CATEGORIA ADULTO
 
Dia 20, às 14h - “BRUXAS” - Grupo Arte em 
Cena - São Paulo - CATEGORIA INFANTIL
Dia 21, às 14h -”CEM ANOS DA BELA ADOR-
MECIDA” - Grupo Estrela da Imaginação - São 
José dos Campos - CATEGORIA INFANTIL
 
Dia 21, às 20h - “POR ENQUANTO ANTONIO” 
- Teatro Singular - Santo André - CATEGORIA 
ADULTO
 
Dia 22, às 14h -”PARLENDAR”- Cia de Teatro 
Uni-Duni-Tê - São Paulo - CATEGORIA IN-
FANTIL
 
Dia 22, às 20h - “SONHOS” Grupo Faz e Conta- 
Pindamonhangaba – CATEGORIA ADULTO
 
Dia 23, às 14h - “A PRINCESINHA QUE QUE-
RIA A LUA” - Cia Teatral 04 Cantos-Quadra – 
CATEGORIA INFANTIL
 
Dia 23, às 20h - “RODA VIVA” - Filosofia de 
Coxia - São Paulo - CATEGORIA ADULTO
 
Dia 24, às 14h -”PETER PAN” - Grupo de Teatro 
do CIL - São Paulo - CATEGORIA INFANTIL
 
Dia 24, às 20h - “PÍRAMO E TISBE” - Grupo 
de Teatro do Colégio Imperatriz Leopoldina -São 
Paulo - CATEGORIA ADULTO

Dia 25 às 20h- Premiação - ESCULTURAL- Es-
cola de Teatro- Pindamonhangaba

Tremembé realiza encontro de 
carros antigos neste domingo

O CAAT (Clube de Autos 
Antigos de Taubaté), com 
o apoio da Secretaria de 
Cultura,Turismo e Espor-
tes da Prefeitura de Tre-
membé, realizará neste do-
mingo, dia 19, o 1º Grande 
Encontro de Carros Anti-
gos do município. O even-
to será promovido na Pra-
ça da Estação, das 9 às 15 
horas, com entrada franca.

MISCELÂNEA
Curiosidades

A maneira com que os gatos se comunicam é fascinante. Eles não constroem fra-
ses para exprimir afeto, raiva, fome, solidão, alegria e medo nas freqüências naturais, 
inaudíveis para que os humanos, mas sim em freqüências mais baixas de modo que os 
humanos os possam ouvir. Alguns cientistas acreditam que os gatos aprenderam que 
nós humanos não conseguimos ouvir nas freqüências naturais e por isso adaptaram-se 
de modo a se comunicarem conosco. Os gatos têm um QI que no reino animal só é 
ultrapassado pelos macacos e chimpanzés. Há apenas um em cada mil gatos cor-de-ro-
sa. Os gatos não enxergam muito bem de perto. Qualquer coisa num raio de quinze 
centímetros torna-se desfocado. Após as refeições, os gatos levam-se imediatamente. 
Isso é um instinto que lhes diz para se limparem de modo a que predadores não sintam 
o cheiro da comida e os ataquem. Quando os gatos afiam as garras, eles deixam um 
sinal. Têm glândulas nas patas que impregnam uma substância avisando aos outros 
gatos que eles já lá estiveram. Essas glândulas existem não só nas patas, mas também 
na face, pescoço, ombros e causa.
***
Cuidar de uma criança não é uma tarefa fácil. Ela está a todo momento inventando 
novas e perigosas brincadeiras que deixam qualquer mãe ou pai de cabelo em pé. Se 
você disser que ela não deve mexer em algo, aí mesmo é que a curiosidade dela é agu-
çada, levando-a a tentar descobrir o que há de misterioso ali. Ainda que em casa os pais 
rendem a ficarem mais relaxados pelo fato de a criança conhecer o ambiente é preciso 
estar sempre atentos a possíveis situações de risco, evitando desta forma os acidentes 
domésticos. O segredo é não privar seus filhos da liberdade de brincar e explorar o 
lugar, você deve apenas tornar o lugar seguro para que eles possam desfrutar do lazer 
sem riscos. Não deixe sozinhos no banheiro nem próximo de baldes e bacias com água, 
instalem grades ou redes de proteção em todas as janelas, bloqueie os acessos a esca-
das, proteja as tomadas e fios desencapados e mantenha produtos de limpeza, objetos 
cortantes, fósforos e isqueiros longe do alcance das crianças.

Humor

O presidente da empresa chama um dos seus funcionários e diz:
- Bem rapaz, você entrou aqui na empresa como office-boy e dois meses depois, já se 
tornou chefe da seção. Seu brilhante desempenho o levou a ser promovido à subge-
rente, em seguida a gerente do departamento. Hoje, apenas um ano e meio depois de 
sua chegada na empresa, você já se tornou um dos nossos melhores diretores. O mais 
respeitado por todos e, para demonstrar que eu me preocupo com o bem estar dos meus 
colaboradores, eu te pergunto:
- Você está motivado em trabalhar conosco e satisfeito com todas essas promoções?
E o rapaz responde, com um sorriso de orgulho:
- Estou sim, papai!
***
O fazendeiro novato chega à beira do rio com uma criação de vacas e pergunta para um 
menino que estava pescando:
- Esse rio é muito fundo, menino?
E o menino responde:
- É nada, a criação do meu pai passa com a água no peito.
Então, o fazendeiro passa sua criação e, lá pelo meio do rio ele vê todas as suas vacas 
se afogando. Desesperado, ele questiona o menino:
- Pô moleque! Por acaso as vacas do seu pai tem três metros de altura?
E o garoto se explica:
- Que vacas, que nada, o meu pai cria patos!

Mensagens

Para você pensar...

... tudo é uma constante mudança. As pessoas mudam, o mundo muda... tudo se trans-
forma com o tempo e, nada permanece igual. O que nos resta são os bons momentos 
que foram vividos e que ficam guardados para sempre em nossas lembranças. Deve-
mos viver cada segundo intensamente. Nada é perfeito e em nossas vidas surgem obs-
táculos e muitas vezes nos vemos sem saída e sem solução para nossos problemas. Aí 
pensamos e surge a dúvida. Será que existe luz no “fim do túnel”? Para tudo existe uma 
solução e o maior e principal problema está em nós mesmos, em nossa dificuldade de 
encarar os fatos e lutarmos por aquilo que tanto desejamos. Toda pessoa possui dentro 
de si certa insegurança, um medo de não conseguir e de ser um perdedor, mas a vida 
é uma intensa provocação e, devemos encará-la de “peito aberto” para poder vencer e 
mostrar a nós mesmos que somos capazes de lutar e ser os melhores. Devemos sempre 
seguir a voz do nosso coração e seguir sem medo de viver. A palavra “nunca”, não 
existe no vocabulário da vida, pois nós podemos tudo o que quisermos. A autocon-
fiança e a segurança devem ser as principais armas nessa batalha que se chama “vida”. 
Mas o que a vida representa? A vida é feita de momentos muitas vezes bons e ruins, 
alegres e tristes e de passado, presente e futuro. O passado foi vivido e as recordações 
restam para que no futuro tenhamos a esperança de uma vida feliz. Mas, e o presente? 
Devemos vivê-lo ao máximo, para podermos fazer desses momentos os melhores de 
nossas vidas. Um conselho: Viva e aprenda com a vida. A cada dia aprendemos novas 
lições e, com elas tiramos proveito para não errarmos novamente, não tropeçarmos 
nos mesmos erros. Todos os dias acordamos e, fazemos praticamente o mesmo e, às 
vezes o cotidiano cansa. Mas, mesmo assim, olhe para o Céu e veja o Sol. Enquanto 
ele brilhar para nós, ainda existirá esperança. Podemos ser felizes com pequenas coi-
sas. Sempre faça da sua vida uma eterna primavera com flores sempre a nascer. Vida é 
renovação, é esperança e temos que ter forças para lutar. Não importa que tipo de vida 
você tenha, apenas viva e tente ser feliz, lute até o fim, busque seus sonhos e ideais 
com toda a força que puder, pois com certeza alcançarás e, no fim da sua vida, você 
poderá olhar para trás e dizer com orgulho. Eu lutei, eu vivi, eu busquei, eu venci. E os 
pequenos e grandes obstáculos que enfrentou, você perceberá que foram como “espi-
nhos” que se foram e se perderam com o tempo.  

Pensamentos

Cada golpe que a nossa ira dá acaba nos atingindo.
Devemos às paixões, talvez os maiores dons do espírito.
A palavra é a alavanca do mundo, mas é o amor quem o sustenta.
Guarde em seus ouvidos somente palavras de amor e não de ódio.
Um homem prudente vala mais do que dois valentes.
Felizes são aqueles que concordam com a opinião de todos.
Quem não vivi para servi, não serve para viver.
O tempo destrói tudo aquilo que ele não ajudou a construir.
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Taubaté realiza levantamento 
da infestação do mosquito

aedes aegypti

O CAS (Controle de Ani-
mais Sinantrópicos) de 
Taubaté realizou na pri-
meira quinzena de outubro 
a Análise de Densidade 
Larvária, na qual foram 

visitados cerca de 3.600 
imóveis, nas seis regiões 
do município, e pesqui-
sada a presença de larvas 
do mosquito aedes aegyp-
ti, transmissor da dengue.

A área com maior IB (Ín-
dice de Breteau) foi a Área 
04 (Região Central e Inde-
pendência), e o tipo de re-
cipiente onde foram encon-
tradas mais larvas foram 
os do grupo de recipientes 
fixos, especialmente os 
ralos localizados nas áre-
as externas dos imóveis.
A partir dos resultados é 
possível saber qual tipo 
de ação é a mais indicada 
para cada área da cidade.
O objetivo com isso é 
dimensionar a infesta-
ção e traçar estratégias 
de combate para o pró-
ximo período de chuvas.

Relatório da ONU pede
desenvolvimento rural

sustentável para garantir
agricultura familiar

Inscrições abertas para oficina 
sobre cinema em Taubaté

Fórum Municipal de Educação 
discute qualidade no ensino 

em Pindamonhangaba

Poupatempo completa 17 
anos de atendimento ao

cidadão paulista

Garantir a seguran-
ça alimentar da po-
pulação mundial é a 
proposta da Organização 
das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultu-
ra (FAO) e seu relatório 
sobre desenvolvimento 
rural sustentável. Vale 
ressaltar que agricultu-
ra familiar é o tema cen-
tral  escolhido pela Or-
ganização das Nações 
Unidas para o ano de 2014. 
Hoje, Dia Mundial da Ali-
mentação, o tema ressalta 
a importância das pro-
priedades familiares e sua 
importância no contex-
to. O relatório “O Estado 
Mundial da Agricultura e 
da Alimentação, 2014” da 
FAO foi publicado nesta 
quinta-feira e traz na temá-
tica central a importância 
de se investir em inovação. 
Segundo o texto, o ob-

Estão abertas as matri-
culas para participar do 
workshop “Os Atores 
na História do Cinema”, 
que acontece no Museu 
da Imagem e do Som de 
Taubaté (Mistau), dia 28 de 
outubro, às 14h. O evento 
irá fazer um percurso his-
tórico e estético pela his-
tória do cinema através da 
exibição de trechos de fil-

Com o tema “Qualidade na 
Educação: O DNA das es-
colas”, a Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
da Secretaria de Educação 
e Cultura, em parceria com 
a Planeta Educação, reali-
zou durante toda a quar-
ta-feira (15), no Marinelli 
Eventos, o Fórum Muni-
cipal de Educação. Cerca 
de mil professores da rede 
participaram da iniciativa, 
que foi um grande sucesso.
A secretária de Educação 
da Prefeitura disse que o 
fórum foi promovido para 
dois momentos, que seriam 
a educação continuada dos 
professores e também para 
valorizar o profissional de 
Educação, já que no dia 15 
de outubro foi comemo-
rado o Dia do Professor.
Durante o evento, vários 
professores foram home-
nageados como destaque 
do ano de 2014. Para a 
secretária de Educação, 
as homenagens repre-

Oferecer diversos atendi-
mentos públicos em um 
único local, disponibilizar 
facilidade de acesso às in-
formações e serviços de 
apoio, tudo em um ambien-
te preparado para receber a 
população de forma orga-
nizada, com funcionários 
atenciosos e bem prepa-
rados para atender igual-
mente a todos os cidadãos. 
Foi assim, que há 17 anos 
foi lançado o Programa 
Poupatempo, do Governo 
do Estado de São Paulo. 
Gerenciado pela Secreta-
ria de Gestão Pública, o 
programa é um dos mais 
populares de todo o es-
tado, reconhecido pela 
excelência no atendimen-
to aos cidadãos, que há 
três anos consecutivos 
recebe 99% da aprova-
ção dos usuários, segun-
do pesquisas realizadas 
pelo instituto Vox Populi. 

jetivo é o de aprimorar 
a produção e as práticas 
de gestão e com isso mu-
dar a realidade daqueles 
que estão nessa ativida-
de, levando-se em conta 
que diversos agricultores 
familiares vivem em si-
tuação de pobreza e de 
insegurança alimentar.
“A agricultura familiar é, 
de longe, a forma dominan-
te de agricultura no mundo. 
Estima-se que ocupe cer-
ca de 70% a 80% das 
terras agrícolas e pro-
duza mais do que 80% 
dos alimentos no mundo 
em termos de valor”, res-
salta o estudo da FAO. O 
documento também desta-
ca que os esforços públicos 
devem garantir investi-
mentos em pesquisa, prin-
cipalmente de temas volta-
dos à variedade de cultivo, 
além de serviços de orien-

mes de diferentes épocas e 
nacionalidades. A oficina 
será ministrada pelo pes-
quisador em História e 
Estética do Cinema e Au-
diovisual, crítico de Cine-
ma e pós-doutorando em 
Cinema da ECA-USP, Pe-
dro Maciel. O historiador 
irá narrar a evolução dos 
métodos de interpretação 
desde o cinema mudo até o 

sentam, acima de tudo, 
o reconhecimento destes 
profissionais por seus pa-
res, já que foram eles que 
escolheram o destaque 
de cada unidade escolar.
O fórum teve a participa-
ção dos departamentos de 
Cultura e de Patrimônio 
Histórico, que fazem parte 
da Secretaria de Educação, 
por meio da presença de 
artistas para a recepção dos 
participantes, apresenta-
ção da Camerata Jovem do 
Projeto Jataí e exposição 
extramuros do museu, com 
fotos antigas da cidade.
O ponto alto do evento foi 
a palestra com o profes-
sor Celso Vasconcellos. 
O reconhecido profissional 
ministrou a palestra “O de-
safio da qualidade da Edu-
cação”, recebendo elogios 
de todos os participantes.
O prefeito de Pindamo-
nhangaba esteve presente 
ao evento no período da 
tarde e destacou a impor-

O primeiro posto, inaugu-
rado em 20 de outubro de 
1997, o Poupatempo Sé, já 
teve seu início oferecendo 
o hoje reconhecido “padrão 
Poupatempo de atendi-
mento”. Até setembro des-
te ano, a unidade já pres-
tou mais de 49,3 milhões 
serviços à população. Por 
mês, são 182,3 mil servi-
ços realizados, uma média 
de 8,1 mil ao dia, apenas 
no centro de São Paulo. 
“O Poupatempo Sé é um 
ponto de referência para os 
paulistanos. Por ser o pri-
meiro Poupatempo inau-
gurado e estar localizado 
em um ponto estratégico 
de São Paulo, simboliza 
exatamente o intuito do 
programa, de aproximar 
Estado e população”, afir-
ma o secretário de Gestão 
Pública, Waldemir Caputo. 
Serviços: Atualmente, 
contabilizando os atendi-

tação e capacitação de 
agricultores, com estrutu-
ras de mercado que sejam 
cada vez mais inclusivas.
“Os agricultores familia-
res devem ter o conhe-
cimento e os incentivos 
econômicos e políticos 
necessários para prestar 
serviços ambientais bá-
sicos, como a proteção 
de bacias hidrográficas,
 conservação e manu-
tenção da biodiversi-
dade de carbono, entre 
outros”, cita o relatório.
De acordo com o Em-
presa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária 
(Embrapa)o Brasil tem 
hoje 14 milhões de pes-
soas trabalhando em 
4,3 milhões de unidades 
produtivas, com produção 
resultante da agricultura fa-
miliar voltada para abaste-
cer as populações urbanas. 

moderno e como o ator in-
fluencia no processo cria-
tivo do diretor. A oficina 
será gratuita e aberta para 
maiores de 16 anos. As 
inscrições podem ser fei-
tas pelo telefone do Mistau 
(3631-3955) até a véspera 
da oficina. O Mistau fica 
na Avenida Thomé Portes 
Del Rey, 925, no bairro 
Vila São José, em Taubaté.

tância do professor junto 
à sociedade. “Agradece-
mos e parabenizamos a 
todos os professores pelo 
seu dia e pelo trabalho 
realizado na rede munici-
pal”, afirmou, lembrando 
do crescimento do Ideb 
de Pindamonhangaba por 
mérito do trabalho re-
alizado com os alunos. 
“Temos investido em edu-
cação, que é a base de 
tudo. A formação que a 
criança receber agora é 
que vai originar o adul-
to de amanhã, aquele que 
vai conduzir nossa cidade 
e país. Por isso nos preo-
cupamos em oferecer uma 
escola de qualidade, unin-
do a tecnologia no ensino 
e atualizando o conheci-
mento dos professores. 
Parabéns a todos os or-
ganizadores deste evento 
e aos participantes, que 
aproveitem essa oportuni-
dade para aprender mais 
todos os dias”, concluiu. 

mentos prestados nos 60 
postos instalados na capi-
tal, grande São Paulo, in-
terior e litoral, o programa 
realiza mais de 141,1 mil 
serviços por dia. Desde 
o inicio das atividades, o 
Poupatempo já prestou 
mais de 413,8 milhões de 
serviços, sendo 38,6 mi-
lhões da Carteira de Iden-
tidade (RG) e 18,3 milhões 
da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH), dois 
dos principais serviços 
oferecidos pelo programa. 
Informações sobre en-
dereços e horários de 
atendimento, todos os 
serviços prestados pelos 
postos, quem pode so-
licitar, documentos ne-
cessários, taxas e prazos 
podem ser obtidas no site 
www.poupatempo.sp.gov.
br, ou pelo Disque Pou-
patempo, no 0800 772 
36 33 – ligação gratuita.

Jogadores de truco representam 
Pinda em final estadual

Pindamonhangaba reali-
zou um campeonato de 
truco e foram classifica-
das quatro duplas. Estes 
jogadores irão representar  
a cidade na final estadu-
al, prevista para os dias 6 
e 7 de dezembro no Ibi-
rapuera, em São Paulo.
O evento contou com a 
participação de 22 duplas 

e contou com o apoio da 
Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer, CUT, 
Drogalar, Lojão Maga-
zine, Portal da Esfirra, 
açougue Chico Bode, 
Dr. Marco Aurélio, 
Neto Jeans e Macar-
rão, da Liga de Futebol.
A dupla campeã foi Gio-
vanni A. Tursi e Alício 

Luciano da Silva, os vice 
foram Paulin Jorge Ro-
drigues e Lucas Naresi 
Monteiro. O 3º lugar fi-
cou com José Roberto 
Cândido Junior e José 
Geraldo Pires Calino, 
a dupla José Eduardo 
Bissoli e Dejair Bis-
soli Consolino clas-
sificou-se em 4º.

Servidores públicos de
Pinda participam de

campeonato
O dia 28 de outubro é de-
dicado aos servidores pú-
blicos e os profissionais de 
Pindamonhangaba tiveram 
a oportunidade de se ins-
crever nos jogos promo-
vidos pela Secretaria de 
Juventude, Esportes e La-
zer. Teve início na segun-
da-feira (13) as partidas de 
futsal. Quem quiser confe-
rir os desafios basta ir ao 
ginásio do Alto Tabau até o 
dia 24, quando acontecerá 
a final. Os confrontos co-
meçam a partir das 20h30.
De acordo com a equipe 
de organização, há seis 
equipes inscritas e os jo-

gos serão em turno único. 
São realizados dois jo-
gos por noite, sendo que 
cada um deles terá dura-
ção de 40 minutos. O re-
gulamento prevê que o 
critério de desempate en-
tre duas equipes serão os 
confrontos diretos, maior 
número de vitórias, saldo 
de gols, entre outros, já 
entre três ou mais serão 
o menor número de gols 
sofridos, maior núme-
ro de gols marcados, etc.
Na semifinal e na final, 
caso ocorra empate, ha-
verá prorrogação de 5 x 
5 e se persistir o empate 

a decisão será com cin-
co penalidades. Os ti-
mes inscritos foram SEC, 
Sejelp, E.F.C.J., Fúria, 
Subprefeitura e Deptran.
Confira a tabela
Dia 17 (sexta-feira)
20h30 - Fú-
ria x Subprefeitura
21h15 - Deptran x E.F.C.J.
Dia 20 (segunda-feira)
20h30 - Deptran x SEC
21h15 - Fúria x Sejelp
Dia 21 (terça-feira)
20h30 - E.F.C.J. x Fúria
21h15 - Subpre-
feitura x Deptran
Dia 22 (quarta-feira)
20h30 - SEC x Sejelp
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Pesquisa Ibope
Aécio e Dilma

continuam em situação 
de empate técnico

Divulgada na quarta-feira 
(15) mais uma pesquisa 
do Instituto Ibope aponta 
o candidato Aécio Neves 
(PT) na disputa pela presi-
dência com 45% das inten-
ções de votos e está tecni-
camente empatado com 
a candidata Dilma Rou-
sseff que registrou 43%. 
Os votos brancos e nulos 
totalizam 7%. Não sabem 

ou não responderam, 5%. 
Aécio tinha 46% na pes-
quisa anterior e Dilma re-
gistrava 44%. A oscilação 
pra cima dos dois candida-
tos em um ponto percen-
tual já conta com o apoio 
de Marina Silva (PSB). A 
pesquisa foi encomendada 
pela TV Globo, e foi reali-
zada entre os dias 12 e 14 
de outubro, quando foram 

ouvidos 3.010 eleitores.
O Ibope também conside-
rou apenas os votos váli-
dos, onde o candidato tu-
cano aparece com 51% das 
intenções de votos, e Dilma 
Roussef aparece com 49%. 
De acordo com o Ibope, os 
números divulgados ontem 
está dentro da margem de 
erro, que é de dois pontos 
para mais ou para menos.

Ciesp Taubaté confirma 
resultado negativo na 

geração de emprego na 
indústria

A Diretoria Regional do 
CIESP de Taubaté divul-
gou nesta quarta-feira 
(15) os números relativos 
ao mês de setembro/2014 
que revelam índice nega-
tivo de 0,47% no setor de 
empregos, o que represen-
ta queda de aproximada-
mente 250 postos de tra-
balho. A regional de Ciesp 
Taubaté abrange 28 muni-
cípios da Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba.
Com a variação apresen-
tada, o acumulado durante 
2014 é de -2,235, que to-

taliza menos 1250 vagas. 
Nos últimos 12 meses, o 
acumulado é de -3,60%, 
representando uma queda 
de aproximadamente 2100 
postos de trabalho. Quan-
do comparados os meses 
de setembro dos anos de 
2013 e 2014, o cenário 
é ainda pior. Em setem-
bro de 2013 o resultado 
foi positivo em 0,14%.
De acordo com os dados 
da Ciesp, o índice do nível 
de emprego industrial nos 
municípios da regional de 
Taubaté foi influenciado 

pelas variações negativas 
dos setores de Metalur-
gia (-0,57%); Produtos 
Alimentícios (-0,88%); 
Veículos Automotores 
e Autopeças (-0,18%) e 
Produtos de Metal, ex-
ceto Máquinas e Equipa-
mentos (-0,35%), que fo-
ram os setores que mais 
influenciaram o cálculo 
do índice total da região.
A tabela abaixo mostra o 
comportamento setorial 
dos meses de setembro de 
2013 e 2014 e os acumula-
dos no ano e em 12 meses.


