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A GAzetA dos Municípios

Pinda sedia workshop
sobre plantas

medicinais

Confira os resultados 
do futebol amador de

Pindamonhangaba

Turnê internacional
“Human Bodies As Maravilhas 

do Corpo Humano”
chega ao Vale do Paraíba

Os interessados em polí-
ticas públicas de plantas 
medicinais, aromáticas e 
fitoterapia poderão parti-
cipar do IV Worshop com 
esta temática. As ativida-
des serão realizadas nos 
dias 21 e 22 de agosto. 
As atividades do dia 21 
serão no Setor de Fito-

O futebol amador de Pin-
damonhangaba teve mais 
um final de semana com 
rodadas em várias cate-
gorias. O Amador da 1ª 
Divisão, principal com-
petição do município, 
movimentou bom pú-

Exposição inédita pro-
move a difusão dos es-
tudos científicos que se 
referem à anatomia hu-
mana. A mostra acontece 
no Via Vale Garden Sho-
pping em curta temporada.
A ciência do corpo huma-
no, como nunca se viu. 
Pela primeira vez, a turnê 
internacional “Human Bo-
dies – As Maravilhas do 
Corpo Humano” chega à 
região do Vale do Paraíba. 
Durante um mês e meio, 
o público poderá visitar o 
acervo inédito da ciência 
que apresenta em ricos 
detalhes a complexida-
de do corpo humano e a 
importância das escolhas 
de ter uma vida saudável. 
A inauguração acontece 
no Via Vale Garden Sho-
pping, em Taubaté/SP com 
a visitação aberta ao públi-
co a partir de 15 de agos-
to em curta temporada.
Human Bodies é o se-
gundo acervo de órgãos e 
corpos dissecados, mais 
visto no mundo. Cerca de 
20 milhões de pessoas em 
vários países já visitaram 
a exposição. Um mergu-
lho de conhecimento pelo 
incrível processo do nasci-
mento até a morte. Estarão 

tecnia do Polo Apta Vale 
do Paraíba, localizado na 
avenida Antonio Pinheiro 
Júnior, 4.009, e dia 22 na 
praça Emílio Ribas, próxi-
ma à igreja São Benedito.
Estas ações são realiza-
das pelo Governo do Es-
tado de São Paulo, Apta 
Regional, Agência Pau-

blico nas seis partidas 
ocorridas na manhã des-
te último domingo (17).
O destaque fica para a 
equipe do Vila São José 
que venceu a tercei-
ra partida consecutiva 
e mantém os 100% de 

expostos no segundo piso 
do shopping, nove corpos 
e cerca de cem espécimes 
de órgãos que passaram 
pelo processo de plasti-
nação que é um moderno 
processo de mumificação.
Segundo o coordenador 
da turnê, Lúcio Oliveira, 
a mostra permite ainda ver 
e entender de forma clara 
as doenças e os danos que 
elas proporcionam. “Tudo 
o que se estuda sobre a ne-
cessidade de procedimen-
tos visando qualidade de 
vida com uma alimentação 
saudável e exercícios físi-
cos estão ali, bem diante 
de nossos olhos” relata o 
coordenador da exposição.
“A proposta do Via Vale 
Garden Shopping é de pro-
porcionar a toda a popula-
ção do Vale a oportunidade 
inédita de visitar o grande 
acervo Human Bodies que 
é referencia mundial, afim 
de levar as pessoas o saber 
e os mistérios e maravilhas 
do corpo humano” ressalta 
a gerente de marketing do 
shopping, Rosana Molina.
Toda a exposição envol-
ve pontos marcantes no 
processo de ensino sobre 
anatomia humana e a fi-
siologia dentro da educa-

lista de Tecnologia de 
Agronegócios, Secretaria 
de Agricultura e Abaste-
cimento com o apoio da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, CATI, Arroz 
Preto Ruzene, Comevap, 
Nova Essência e Apep.
Das 8 às 12 horas do dia 
21 haverá um mini curso 
pré-evento, destinado aos 
agentes comunitários do 
Programa Saúde da Famí-
lia do SUS e comunidades 
organizadas sobre “Identi-
ficação botânica de Plantas 
Medicinais” com o profes-
sor Dr. Marcos Roberto 
Furlan. Das 13 às 13h45 
poderá ser feita a inscrição 
para o workshop. Como o 
dia 22 de agosto é o Dia 
Municipal das Plantas Me-
dicinais as ações são reali-
zadas em espaço público.
Os workshops são realiza-
dos para discutir as ações 
referentes às plantas medi-
cinais e Pindamonhanga-
ba é referência no Estado 
de São Paulo. Os fóruns 
acontecem de dois em 
dois anos e são coordena-
dos por meio de parcerias.

aproveitamento e a inven-
cibilidade na competição. 
Por sua vez, a A.A. Areião, 
campeã da tempora-
da 2013 perdeu sua ter-
ceira partida seguida.
Confira os resultados 
de todas as categorias:

ção infantil e acadêmica. 
Uma oportunidade única 
para a garotada e aos es-
tudantes conferirem com 
os próprios olhos o que 
os livros não poderão 
explicar com tanta com-
plexidade e em riqueza 
de detalhes. SERVIÇO?  
Turnê Internacional “Hu-
man Bodies – As Maravi-
lhas do Corpo Humano”
Início: 15 de agosto de 2014 
(curta temporada). Horá-
rio: De segunda a sábado, 
das 14h às 21h / Domingos 
e feriados, das 12h às 19h.
Local: 2º piso do Via 
Vale Garden Shopping.
INGRESSOS? De se-
gunda a Sexta feira: 
R$20,00 meia entrada *
Sábado, domingo e feria-
dos: R$25,00 meia entrada *
*meia entrada válida 
para estudantes, meno-
res de 12 anos, professo-
res, doadores de sangue 
e maiores de 60 anos.
Projeto Escola: R$15,00. 
Venda de Ingressos espe-
ciais para grupos de no mí-
nimo 30 pessoas. Visitas 
em horários diferenciados. 
Reservas pelo e-mail: pro-
jetoescola@humanbodies.
com.br e pelo telefone (12) 
3681-1185 e 3681 1432 .

Rota de fiscalização dos
radares móveis em Taubaté
de 20/08/2014 a 24/08/2014

Para dar mais transpa-
rência e buscar a redução 
do número de acidentes 
de trânsito, a Prefeitura 
passa a publicar semanal-
mente a relação de ruas 
fiscalizadas pelos rada-
res móveis / portáteis.
20/08 - Rua Dr. Sou-
za Alves, Centro;

Avenida D. Pedro, na 
altura do nº 3060, Bair-
ro Chácaras Silvestre;
21/08 – Avenida Indepen-
dência, próximo ao nº 2491, 
Bairro Independência;
22/08 - Avenida Fraterni-
dade, Bairro Vila Olímpia;
23/08 - Avenida Oswaldo 
Aranha, nº 230 e nº 99;

24/08 - Avenida Marrocos, 
na altura do nº 280, Bairro 
Independência. Observa-
ção: Os locais de fiscali-
zação estão sujeitos a al-
terações sem aviso prévio.
Cada via está sinalizada 
com a velocidade máxi-
ma permitida, através das 
placas de regulamentação.
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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

Por que tantas empresas ainda 
não investem em gestão?

Por Airton Cicchetto. Por 
mais que se propagem os 
benefícios de uma gestão 
estruturada ou os riscos 
de não tê-la, parece que 
nem todos os executi-
vos dão a devida atenção 
ao tema. Recentemente, 
a revista Exame, publi-
cou uma pesquisa na qual 
20% dos entrevistados 
consideram que sua em-
presa não se preocupa em 
investir na melhoria da 
gestão. O estudo foi feito 
pela Fundação Nacional 
da Qualidade (FNQ) e 
entrevistou executivos de 
212 empresas brasileiras. 
Difícil acreditar que num 
ambiente de negócios tão 
acirrado como nos dias 
atuais, ainda haja descuido 
com a gestão. No segmen-
to das PME’s, pequenas e 
médias empresas, a situa-
ção é ainda pior. Confor-
me publicado no jornal 
O Estado de São Paulo de 
13 de agosto, dados de re-
cente pesquisa do Sebrae
-SP mostram que o empre-
endedor brasileiro ainda 
comete erros básicos. Diz 
a matéria: “nada menos 
do que 46% (quase meta-
de) dos entrevistados não 
sabiam quantos eram seus 
clientes potenciais ou seus 
hábitos de consumo. Ain-
da pior: 39% deles desco-
nheciam qual era o capital 
de giro necessário para 
manter o negócio em ati-
vidade e outros 38% não 
tinham sequer pesquisado 
sobre seus concorrentes”. 
Estes números ajudam a 
explicar em grande parte 
as dificuldades financeiras 
pelas quais passa o empre-
sariado no país e o baixo 
índice de sobrevivência 
das empresas brasileiras. 
Uma em cada quatro cer-
ram as portas antes dos 

primeiros dois anos de 
atividades. No mundo 
moderno tudo precisa ser 
gerenciado: a vida pesso-
al, a carreira profissional, 
o tempo, a agenda, enfim, 
tudo deve ser controlado 
e, quando algo escapa ao 
nosso controle ou não se 
apresenta como deveria, 
é provavelmente porque 
não o estamos gerencian-
do adequadamente. Desde 
cedo as crianças de hoje 
aprendem a ter responsabi-
lidade sobre seus compro-
missos, isto é, aprendem 
a gerenciar sua agenda. 
Com mais razão, se espera 
que um gestor de empre-
sas busque um contínuo 
aperfeiçoamento de suas 
competências gerenciais, 
com vistas ao melhor de-
sempenho de suas funções 
profissionais e aprimora-
mento do complexo de ge-
renciamento de sua empresa. 
O mesmo é esperado de 
um profissional liberal 
que, além de competên-
cia e conhecimentos no 
seu ramo específico de 
atuação, tem também que 
desenvolver capacidade 
de gerenciar sua ativida-
de-empresa. Nestes casos, 
a competência na gestão 
ajuda a explicar porque 
profissionais, médicos, 
dentistas, advogados, ar-
quitetos, entre outros, 
muitas vezes, formados na 
mesma escola, no mesmo 
ano, mesma turma, apre-
sentam diferentes graus de 
sucesso em suas carreiras 
profissionais. Todos sa-
bemos que gerenciar uma 
organização, seja ela pe-
quena, média, de grande 
porte, pública ou privada, 
não é tarefa simples. Ge-
renciar dá trabalho, en-
tretanto, o ambiente dos 
negócios vem ficando 

cada dia mais competiti-
vo, exigente e desafiador. 
Gerenciamento tornou-se 
uma atribuição comple-
xa, por tratar de questões 
muito abrangentes, com 
problemas e demandas de 
toda ordem, que ocorrem 
simultaneamente e exi-
gem do gestor respostas 
adequadas e imediatas às 
mais diversas solicitações. 
A importância da gestão e 
essas pressões do ambien-
te fomentaram, no mun-
do todo, uma verdadeira 
indústria do management 
editorial. Nos últimos 
vinte anos, se pesquisou 
e publicou mais sobre ge-
renciamento do que nos 
2 mil anos precedentes, 
no mundo cristão. Como 
resultado, há hoje uma 
infinidade de modelos, 
conceitos, técnicas, parâ-
metros e ferramentas de 
gestão à disposição dos ge-
rentes e administradores.
Como se vê, o mundo tem 
pesquisado e investido 
maciçamente em gerencia-
mento, pois cada vez mais 
as empresas e profissionais 
precisam aprimorar seus 
métodos e sua competên-
cia em gestão. E, como diz 
o ditado: “negócio ruim, 
com boa gestão fica bom; 
negócio bom com gestão 
ruim fica ruim”. Portanto, 
se não estiver gerenciando 
bem, cuidando adequa-
damente de sua empresa 
e/ ou sua carreira, você 
está na rota do insucesso. 
É hora de rever suas ati-
tudes para não se ar-
repender mais tarde.
Airton Cicchetto é en-
genheiro, mestre em 
administração de em-
presas e idealizador do 
modelo SCG - Simples 
Complexo Gerencial - 
Simplificando a Gestão.

Max Constâncio & Constâncio Ltda. – ME, CNPJ: 12.636.119/0001-34 
Torna público que requereu à Companhia Ambiental do Estado de São 
Paulo - CETESB a Licença - Renovação Simplificada de Licença de 
Operação - para atividade de Fabricação de móveis com predominância 
em madeira. Localizada na R. Santa Terezinha, nº 216, Vila Santo Antô-
nio, no município de Tremembé-SP.
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Inscrições para Time do
Emprego começam nesta

semana em Pinda

São Luiz do Paraitinga
recebe o 1º Encontro de

Empreendedoras do Leite

Emprega SP/ Mais Emprego 
oferece 20.166 vagas no

Estado

Café de Boas Vindas
com a 1ª dama de

Rendenção da Serra
Começou nesta sema-
na o prazo das inscrições 
para participar do “Time 
do Emprego”. Os interes-
sados podem procurar o 
Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (Pat) na ave-
nida Albuquerque Lins, 
138, São Benedito, ou em 
Moreira César, na Subpre-
feitura, até o dia 29 de 
agosto. A entrega das se-
nhas para atendimento é 
das 8 às 16 horas. Serão 
disponibilizadas 60 vagas.
Para fazer a inscrição é 
preciso apresentar o RG, 
CPF, Carteira de Traba-
lho e o número do Pro-
grama de Integração So-

Evento organizado pelo 
APL Leite e Derivados da 
Microrregião de Taubaté 
faz parte da programação 
do 7º Encontro Regional 
de Mulheres do Vale do 
Paraíba. O APL (Arranjo 
Produtivo Local) de Leite 
e Derivados da Microrre-
gião de Taubaté promove 
na quinta-feira (21/8) em 
São Luiz do Paraitinga o 
1º Encontro de Empreen-
dedoras do Leite. A expec-
tativa é de que cerca de 80 
mulheres participem das 
atividades. O evento faz 
parte da programação do 
7º Encontro Regional de 
Mulheres do Vale do Pa-
raíba e terá duas palestras 
gratuitas: “A Importância 
da Mulher no Empreende-
dorismo”, com a consul-
tora do Sebrae-SP Maria 
Lucia Baltazar Candido, 
e “Valorização da Mulher 

O programa Emprega São 
Paulo/Mais Emprego, 
agência de empregos pú-
blica e gratuita gerenciada 
pela Secretaria do Empre-
go e Relações do Trabalho 
(SERT), em parceria com 
o Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE), ofe-
rece nesta semana 20.166 
oportunidades em todo 
o Estado de São Paulo.
Entre as mais ofertadas es-
tão as vagas para motoris-
ta, auxiliar administrativo, 
ajudante geral, recepcio-
nista, auxiliar de linha de 
produção, cozinheiro, cos-
tureira, mecânico, opera-
dor de caixa, pedreiro, por-
teiro e vendedor. Aprendiz 
Paulista Programa coor-

Aquele cheirinho de café 
passado na hora, o pão ca-
seiro delicioso em cima da 
mesa, aquele famoso bolo 
de fubá, típico de uma 
casa do interior. Foi des-
sa forma que a primeira 
dama do Município, Mô-
nica Peixoto, recebeu a 
população nessa última se-
mana no prédio do CRAS 
(Centro de Referência de 
Assistência Social). A in-
tenção do café de boas-
vindas foi para apresen-
tar ao povo redencense a 
estrutura e os trabalhos 
que são desenvolvidos no 
novo prédio do CRAS, 
além de apresentar a equi-
pe técnica que ajudará au-
xiliar o povo redencense.
O CRAS é unidade públi-
ca que atende nas áreas de 
vulnerabilidades e risco 

cial (PIS), caso possua. 
O “Time do Emprego” é 
um programa estadual, co-
ordenado pela Secretaria 
do Emprego e Relações 
do Trabalho (SERT), de-
senvolvido por meio de 
parceria com a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba.
A ação tem como objetivo 
inserir ou recolocar maio-
res de 16 anos no merca-
do de trabalho. O cidadão 
é orientado na busca de 
emprego compatível com 
seus interesses, habilida-
des e qualificações pro-
fissionais.  Os alunos irão 
frequentar 12 encontros, 
sendo cada um com três 

Produtora e Empreendedo-
ra Rural”, comandada pela 
consultora Giane Santos, 
da Fundamental Treina-
mento e Consultoria Em-
presarial. O APL de Leite 
e Derivados conta atual-
mente com 524 produtores 
de sete cidades e tem um 
grupo gestor formado por 
representantes técnicos do 
Sebrae-SP, CATI (Coor-
denadoria de Assistência 
Técnica Integral), Come-
vap (Cooperativa de Lati-
cínios do Médio Vale do 
Paraíba), Coordenadoria 
de Defesa Agropecuária 
do Estado, Prefeitura de 
Taubaté, Sindicato Rural 
de Taubaté e Universidade 
de Taubaté, por meio do 
Departamento de Ciências 
Agrárias. Essas entida-
des contam ainda com o 
apoio técnico/científico da 
APTA (Agência Paulista 

denado pela SERT, para 
promover a vivência e in-
serir os alunos dos cursos 
técnicos do Centro Paula 
Souza (ETECs) no mer-
cado de trabalho, divulga, 
nessa semana, 21 vagas.
Entre os destaques estão 
06 oportunidades para o 
curso de administração, 
em Campinas, 01 opor-
tunidade para o curso 
de nutrição em Cotia e 
01 vaga para o curso de 
informática em Guaru-
lhos. Como se cadastrar
Para ter acesso às vagas 
e aos programas de qua-
lificação da SERT, bas-
ta acessar o site www.
empregasaopaulo.sp.gov.
br, criar login, senha e 

social ele auxilia na pro-
teção social básica, possui 
função exclusiva de oferta 
pública do trabalho social 
com famílias por meio de 
Proteção e Atendimento 
Integral a Famílias (PAIF), 
programa que visa forta-
lecer a função protetiva 
das famílias, prevenin-
do a ruptura de vínculos, 
promovendo o acesso 
usufruto de diretos e con-
tribuindo para a melho-
ria da qualidade de vida.
Após um bate papo des-
contraído e de apreciar 
todas as comidas que es-
tavam na mesa do café da 
manhã de boas-vindas, foi 
apresentado aos muníci-
pes todos os trabalhos de-
senvolvidos pelo CRAS: 
Acompanhamento com 
as famílias em situação 

horas de duração, onde se-
rão apresentadas as técni-
cas de direcionamento ao 
mercado de trabalho, aper-
feiçoamento de habilida-
des, produção de currículo, 
dicas de comportamento 
em entrevistas, noções 
de empreendedorismo, 
apresentação pessoal, co-
municação e expressão, 
entre outros conteúdos. O 
início dos encontros está 
previsto para o dia 16 de 
setembro, no Pat de Pin-
damonhangaba, das 8 às 
11 horas e das 14 às 17 
horas. Mais informações 
poderão ser obtidas pelo 
telefone (12) 36423701.

de Tecnologia do Agro-
negócio) e Senar (Serviço 
Nacional de Aprendiza-
gem Rural). 1º Encontro de 
Empreendedoras do Leite
Data: 21 de agosto
Programação: 13h – Re-
cepção e credenciamento 
13h30 – Abertura 14h – 
Palestra “A Importância da 
Mulher no Empreendedo-
rismo” (consultora Maria 
Lucia Baltazar Candido 
– Sebrae-SP) 15h – Inter-
valo – Café e integração
15h30 – Palestra “Valori-
zação da Mulher Produtora 
e Empreendedora Rural” 
(consultora Giane Santos – 
Fundamental Treinamento 
e Consultoria Empresarial)
17h30 – Encerramento
Mais informações podem 
ser obtidas pelos telefo-
nes (12) 3625-8800 (Co-
mevap)/ 3625-4116 (Uni-
tau)/ 3643-2022 (CATI)

informar os dados soli-
citados. Outra opção é 
comparecer a um Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT) com RG, CPF, 
PIS e Carteira de Traba-
lho. Emprega São Paulo                                                                 
Desde a implantação do 
Emprega São Paulo, em 
agosto de 2008, o pro-
grama recolocou no mer-
cado de trabalho mais de 
700 mil trabalhadores.  O 
sistema conta com um 
banco de 3,5 milhões de 
currículos cadastrados.
Para mais informações 
sobre o Emprega São 
Paulo/Mais Emprego e 
outras ações da SERT, 
a c e s s e : w w w. e m p r e -
gasaopaulo.sp.gov.br.

de vulnerabilidade social; 
Programa Ação Jovem e 
Programa Renda Cida-
dã – Orientação, Inclusão 
e manutenção do benefí-
cio; Programa Bolsa Fa-
mília e Amigo do Idoso 
– Orientação e inclusão 
do benefício; Atendimen-
to familiar e individual; 
Orientação e acompanha-
mento para processo de 
BPC – LOAS; Encami-
nhamento para repasse de 
cestas básicas, gás, me-
dicamento entre outros.
Venha você também co-
nhecer o prédio do CRAS 
localizado na travessa 28 
de Agosto (ao lado do Pos-
to de Saúde), o horário de 
atendimento é das 8h às 
11h30 e das 13h às 17h. 
Informações cras@re-
dencaodaserra.sp.gov.br .
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Parceria Prefeitura de
Tremembé e Senai abre 

cursos gratuitos

Prefeitura de Ubatuba
instala bloquetes em ruas 

no Rio Escuro e na
Lagoinha

Em mais uma parceria 
com o SENAI, a Prefei-
tura Municipal através 
da Secretaria de Ação 
Social abre vagas para 
os seguintes cursos:
- INSPETOR DE QUALI-
DADE (CARRETA) = 20 
VAGAS (INÍCIO 04/09/14 
E TÉRMINO 31/10/14)
- ASSISTENTE DE CON-

Ruas do Rio Escuro con-
templadas são Uirapuru, 
das Oliveiras e Avestruz, 
na Lagoinha rua que rece-
be o serviço é a Amazonas
A Prefeitura de Ubatuba 
começou nesta semana a 
instalação de bloquetes 
em três vias do bairro do 
Rio Escuro e nas próxi-
mas semanas também será 
contemplada uma via no 
bairro da Lagoinha, ambos 

TABILIDADE = 32 VA-
GAS (INÍCIO 15/09/14 
E TÉRMINO 27/11/14)
Início das inscrições dia 
20 de Agosto de 2014, 
das 8h as 17h, na Se-
cretaria de Ação Social 
localizada na Rua José 
Monteiro Passos, 325 – 
Jardim Bom Jesus Telefo-
nes : (12) 3674.3910 (12) 

na costa sul do município.
As ruas do Rio Escuro que 
estão sendo “bloquetadas” 
são Uirapuru, das Olivei-
ras e Avestruz. Já na La-
goinha, a rua que recebe 
o serviço é a Amazonas.
Moradora da rua Avestruz, 
Ticiane dos Santos, 29 
anos, atendeu a reporta-
gem em frente de seu por-
tão, com sua rua em obras.
“Fico feliz em ver essas 

3674.3660 (12) 3672.4665
Critérios para inscrições:
- TER ENSINO FUNDA-
MENTAL COMPLETO;
- TER 16 ANOS 
C O M P L E T O S ;
Documentos Necessários:
- Declaração escolar;
- Comprovante de 
endereço (xerox);
- Xerox RG e CPF;

melhorias. Afinal, melho-
rar as ruas do bairro é me-
lhorar a vida de todo mun-
do”, comemorou Santos.
Sr. Altino Francisco das 
Chagas, 79 anos, mora 
no bairro desde que nas-
ceu e também come-
morou as melhorias.
“Vai ser muito importante 
para a gente. Andar nas ruas 
do jeito que estavam era 
bem ruim”, avalia Altino.

Eleições 2014 começa 
o horário eleitoral
no rádio e na TV

A partir desta semana, o 
eleitor poderá conhecer as 
propostas dos mais de 26 
mil candidatos às eleições 
de outubro. Começa hoje 
a propaganda partidária 
no rádio e na televisão. 
O horário eleitoral segue 
até o dia 2 de outubro, 
três dias antes da vota-
ção do primeiro turno.
Apesar de a propagan-
da nas ruas, com pan-
fletos e cavaletes, por 
exemplo, e na internet 
estar liberada desde o dia 
6 de julho, o horário 
eleitoral é a principal 
oportunidade de os can-
didatos aos cargos de 
deputado, senador, go-
vernador e presidente da 
República ganharem visi-
bilidade para tentar con-
quistar o voto do eleitor.
Segundo o cientista polí-
tico da Universidade de 
Brasília (UnB) João Paulo 

Peixoto, a propaganda elei-
toral de rádio e TV é im-
portante para que os candi-
datos fiquem conhecidos. 
De acordo com ele, a in-
fluência costuma ser maior 
em um eventual segundo 
turno, quando os candida-
tos a governador ou presi-
dente vão para o confronto 
final. “É difícil mensurar o 
efeito [dos programas par-
tidários na campanha elei-
toral]. É uma oportunidade 
para que os candidatos te-
nham visibilidade maior. 
Isso tem impacto”, desta-
cou. Na avaliação do cien-
tista político e professor da 
UnB Leonardo Barreto, os 
candidatos que estão atrás 
nas pesquisas de intenção 
de voto devem tentar a 
reação na disputa nos pri-
meiros dias de transmissão 
dos programas eleitorais, 
quando o ouvinte ou teles-
pectador está mais atento 

aos programas. Apesar 
disso, ele não acredita em 
uma alteração brusca de 
cenário por conta do ho-
rário eleitoral. “As pesso-
as querem mudança, mas 
não querem mudar por 
mudar. Elas querem ser 
seduzidas por uma nova 
história. Não acredito que 
o tempo de TV vai mudar 
o cenário que está pos-
to”, disse Barreto. A pro-
paganda eleitoral para os 
candidatos que disputam 
o cargo de presidente será 
veiculada no rádio às ter-
ças, quintas e sábados em 
dois horários: das 7h25 às
 7h50 e das 12h25 às 
12h50. Na TV, nos mes-
mos dias, os horários 
serão das 13h às 13h25 
e das 20h30 às 20h55. 
Às segundas, quartas 
e sextas, a propaganda 
será destinada aos de-
mais cargos em disputa.

Prefeitura de Pinda faz
reparos no asfalto de rua

no bairro Crispin

Judô de Pinda fica em
3º Lugar em Competição

regional

Rua Ryoiti Yassuda recebe 
recapeamento de asfalto
A rua Ryoiti Yassuda, no 
Crispim, está recebendo 
recapeamento asfáltico 
em toda a sua extensão. 
O serviço faz parte de um 
pacote que soma dez vias 

Judô de Pinda fica em 
3º lugar em competição
A equipe de judô da Pre-
feitura participou da Taça 
Cidade, em Caraguata-
tuba, no último domin-
go e conquistou a 3ª co-
locação geral, ficando 

e teve início em maio, 
com o recapeamento as-
fáltico de diversas vias 
do município, iniciando 
pela avenida Dr. Francis-
co Lessa Júnior, no Lessa.
Após este trecho, a equipe 
segue para as ruas do An-

atrás de São Sebastião e 
São José dos Campos. O 
evento contou com a pre-
sença dos atletas do Vale 
do Paraíba, Litoral Norte 
e Serra da Mantiqueira.
De acordo com as informa-
ções do técnico, dos 28 ju-

drade que estão recebendo 
galerias. São elas: avenida 
Vereador Alfredo Molina-
ri, avenida Sargento José 
Joaquim dos Santos Sobri-
nho, rua Maria Benedita 
Cabral San Martin e rua 
José Moreira Leite César.

docas que formaram a equi-
pe 20 subiram ao pódio. 
A próxima competição da 
equipe será no Campeona-
to Regional Aspirantes das 
classes Sub 15, Sub 18 e 
Adulto, a ser realizado em 
Jacareí, dia 24 de agosto.


