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Dia do Comerciário em 
Taubaté terá show de 
Sandra de Sá e Izzy 

Gordon

Pindamonhangaba
1º Circuito Natal Feliz 
de corrida de rua está 

com inscrições abertas

Prefeito conquista mais 
dois caminhões

basculantes e um
caminhão pipa para 

Tremembé

Em comemoração ao Dia 
do Comerciário, o Sesc 
Taubaté apresenta o show 
Baile do Bem com Sandra 
de Sá e Izzy Gordon, no dia 

A Casa Transitó-
ria Fabiano de Cristo, 
de Pindamonhanga-
ba, está organizando o 
1º Circuito Natal Feliz de 
corrida de rua. A prova 
será no dia 9 de novem-
bro com saída e chega-

O prefeito Marcelo Va-
queli vem trabalhando 
arduamente para reno-
var a frota de veículos 
da prefeitura. Na última 
sexta-feira mais três con-
quistas chegaram a cidade 
para auxiliar na prestação 
de serviços a população, 
um caminhão-pipa e dois 
caminhões basculantes.
A chegada dos veículos 
foi muito comemorada 
pelo prefeito Marcelo Va-

30 de outubro, às 20h30. O 
projeto Baile do Bem reú-
ne as artistas no palco que 
juntas fazem uma home-
nagem à música brasileira 

da da Praça do Quartel, 
com percurso de 7km de 
corrida e 4km de cami-
nhada. As inscrições já 
podem ser feitas pelo site 
w w w . m i n h a s i n s -
c r i c o e s . c o m . b r . 
O preço é R$ 5 sem cami-

queli. “A chegada de mais 
esses três caminhões vem 
para somar ao nosso pro-
jeto de renovação da frota 
de veículos do município. 
Dessa forma diminuire-
mos os custos com ma-
nutenção de caminhões 
mais antigos. Pegamos 
uma frota sucateada e hoje 
a realidade é totalmente 
outra”. explica o prefeito.
Em 22 meses de gestão 
do prefeito Marcelo Va-

e aos artistas Jorge Ben Jor 
e Tim Maia. No repertó-
rio do show, os principais 
sucessos dos dois artistas 
como “Mais Que Nada”, 
“Os Alquimistas estão 
Chegando”, “Fio Maravi-
lha”, “Taj Mahal”, entre 
outros sucessos. A venda 
de ingressos tem início na 
próxima terça-feira, dia 21 
de outubro, às 18h pela in-
ternet; e no dia 22, a partir 
das 17h30, nas unidades 
do Sesc. Os ingressos são 
limitados e os valores va-
riam entre R$ 6 e R$ 30. 
Mais informações pelo te-
lefone (12) 3634-4000 ou 
pelo portal sescsp.org.br.

seta e R$ 20 com camise-
ta. No dia do evento é ne-
cessário levar um quilo de 
alimento. No dia da prova, 
haverá também sorteio de 
brindes ao participantes.  
Mais informações pelo 
telefone (12) 3642-6277.

queli, já foram entregues 
uma ambulância, dois 
caminhões basculantes, 
um caminhão pipa, uma 
retroescavadeira, um ca-
minhão-caçamba, uma 
motoniveladora (Patrol), 
dois micro-ônibus es-
colares, dois caminhões 
compactadores, um ca-
minhão coletor de lixo e 
um veículo HB20 para 
auxiliar os serviços da Se-
cretaria de Ação Social.

Univap recebe principal 
evento ibero-americano de 

televisão educativa
A Universidade do Vale 
do Paraíba (Univap) será 
sede do principal evento 
ibero-americano de televi-
são educativa, o TV Mor-
fosis, que ocorre entre os 
dias 21 e 22 de outubro. 
O evento que é uma pro-
priedade intelectual da 
Universidade de Guadala-
jara e é coordenado pela 
Diretoria de Rádio e Te-
levisão da Universidade, 
tem o objetivo de mostrar 
a opinião e visão de vários 
especialistas da mídia in-
ternacional e tecnologias 
de comunicação sobre a 
situação atual da televisão.
Com o tema “Desafios para 

a Televisão Multitelas”, o 
TV Morfosis abordará o 
panorama atual da indús-
tria audiovisual no Brasil e 
na Ibero-América e quais 
são as contribuições da in-
dústria brasileira para o ce-
nário Ibero-americano e as 
possibilidades que se apre-
sentam para os produtores, 
realizadores e canais de 
televisão com a televisão 
digital e as múltiplas telas. 
A edição brasileira contará 
com cinco painéis, onde 
21 especialistas e pesqui-
sadores internacionais em 
comunicação, diretores 
de veículos, realizadores 
audiovisuais, especialistas 

em televisão digital inte-
rativa e responsáveis pela 
regulação das telecomu-
nicações no Brasil, irão 
compartilhar suas experi-
ências, pensar desafios e 
discutir sobre as perspecti-
vas da indústria audiovisu-
al brasileira e ibero-ameri-
cana. O evento no Brasil 
será promovido pela Abtu, 
Universidade do Vale do 
Paraíba (Univap) e Uni-
versidade de Guadalajara 
(UDG), por meio do Canal 
44, criador do TV Mor-
sofosis. As inscrições são 
gratuitas e devem ser fei-
tas através do site http://
tvmorfosis.udgtv.com/.
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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

Campos do Jordão
se prepara para

realizar ações de
Natal e Fim de Ano

Nesta semana o Comitê 
Gestor de Turismo reu-
niu empresários e repre-
sentantes de entidades 
para mostrar o planeja-
mento de seu trabalho. 
Entre os assuntos es-
tava a organização 
dos eventos de Natal.
A Secretária Adjunta de 
Turismo, Glória Alvarez, 
apresentou os integran-
tes do Comitê, que é for-
mado por representantes 

de entidades de Campos 
do Jordão. São elas: As-
sociação Comercial e 
Empresarial (ACE), As-
sociação de Hotelaria 
e Gastronomia (ASS-
TUR), Convention Bure-
au, Central de Pousadas, 
Cozinha da Montanha e 
Fundação Lia Maria Aguiar.
Glória também anun-
ciou que tanto ela, 
quanto o Secretário de 
Turismo José Carlos Car-

valho (que está viajan-
do), abriram mão de suas 
remunerações. Com esta 
verba será criado um fun-
do de caixa para a secre-
taria, que será usada para 
viabilizar seus projetos. 
Segundo a Secretária Ad-
junta, diversas ações de 
Natal serão desenvolvi-
das por entidades do trade 
turístico da cidade e 
devem ter início no 
dia 29 de novembro.

MISCELÂNEA
Curiosidades

A primeira mulher a atravessar o Oceano Atlântico pilotando um avião foi a norte-a-
mericana Amélia Earhart. Foi também a primeira a voar nos Estados Unidos de costa 
a costa. Amélia Earhart desapareceu no Oceano Pacífico, em 1937, quando tentava ser 
também a primeira a completar uma volta em redor da Terra circulando o Equador.
***
A água não pega fogo, mesmo sendo o hidrogênio um gás inflamável e o oxigênio um 
gás carburante. A água não pega fogo porque é uma substância completamente dife-
rente das duas primeiras e com propriedades distintas. Não é porque ela seja composta 
de um átomo de hidrogênio e dois átomos de oxigênio que ela herda as propriedades de 
seus produtos de origem. A estrutura molecular e o tipo de ligação química encontra-
dos na água são diferentes das encontradas nas moléculas do oxigênio e do hidrogênio.

Humor

Joaquim estava sentado à beira do rio, pescando, quando de repente avista o amigo 
Manoel:
- Ô Manoel! Grita ele.
- Ô Joaquim! Responde o amigo. Joaquim como faço pra atravessar para o outro lado 
do rio?
- Não sejas burro, Manoel! Tu já estás do outro lado! 
***
Geografia da mulher

Entre 18 e 25 anos: a mulher é como o Continente Africano, uma metade já foi desco-
berta e a outra metade ainda esconde belezas.

Entre 26 e 35 anos: a mulher é como a América do Norte, moderna, desenvolvida, 
civilizada e aberta às negociações.

Entre 36 e 40 anos: a mulher é como a Índia, muito quente, segura de si e consciente 
de sua própria beleza.

Entre 41 e 50 anos: a mulher é como a França, suavemente envelhecida, mas ainda 
desejável de se visitar.

Entre 51 e 60 anos: a mulher é como a Iugoslávia, perdeu a guerra, é atormentada por 
fantasmas do passado, mas empenha-se na reconstrução.

Entre 61 e 70 anos: a mulher é como a Rússia, esperançosa, com fronteiras sem patru-
lhas e a camada de neve oculta tesouros.

Entre 71 e 80 anos: a mulher é como a Mongólia, com um passado glorioso de con-
quistas, mas com poucas esperanças no futuro.

Depois dos 80 anos: a mulher é como o Afeganistão, quase todos sabem onde está, mas 
ninguém quer ir lá.

Geografia do homem

Entre os 15 e 80 anos: o homem é como Cuba, governado por um só membro.

Mensagens

A sabedoria dos nossos antepassados ensinava que até um rato é capaz de lutar bra-
vamente no momento em que está sendo encurralado. Essa metafísica exemplifica de 
que maneira até os fracos e covardes, quando se vêem sem opções, insurgem-se contra 
o agressor. Daí o perigo de encostar alguém na parede, tirando as suas chances de se 
defender.
***
Existem mães que em vez de criar seus filhos para a vida, cria para si mesma. Elas 
fazem de tudo para que seus filhos namorem e casem com alguém rico, ficam contro-
lando e arrumam as maiores ciladas para afastá-los de pessoas indesejadas, sempre 
com a desculpa de querer o melhor para seus filhos. Dizem os psicólogos que essas 
atitudes traduzem muito um casamento mal resolvido, frustrações e o desamor por 
seus semelhantes, isto é apenas uma justificativa para só querendo poupar os filhos 
das desilusões que elas próprias vivem ou viveram. Para elas a felicidade é o mesmo 
que segurança financeira e nada mais. Essas mães poderosas nem sempre e, perceben-
do o domínio que exercem sobre seus filhos, acabam inventando mil desculpas para 
justificar sua maneira de agir, geralmente dizem: Quem ama cuida. Mas na realidade 
estão desejando controlar o que elas consideram sua propriedade: seus filhos. Muitas 
explicam que querem poupá-los das dificuldades e por isso exercem algum controle 
quando acham que seus filhos não têm maturidade necessária para agirem em deter-
minadas situações. Outras, ainda, agem de forma autoritária porque são dependentes 
dos filhos, não tem vida própria ou por puro interesse pessoal. Mães deixem seus filhos 
aprenderem sozinhos a enfrentar a vida e suas dificuldades. Procurem se ocupar com 
trabalhos interessantes ao invés de ficarem reclamando de suas tarefas domésticas. Fa-
çam novas amizades e descubram um “hobby” que o ambiente doméstico ficará mais 
leve para todos.

Pensamentos

Para o sábio, o suficiente é abundante.
Se quiseres conhecer uma pessoa dê-lhe autoridade.
O melhor movimento feminino continua sendo o dos quadris.
Só aquele que está se asfixiando sabe por que o ar existe.
Dar é lançar uma ponte por cima do abismo da sua solidão.
Quando a mãe não sabe negar, a criança não saberá dizer sim;
Na natureza, dá-se mais valor ao que é e não ao que deveria ser.
Nada é mais vergonhoso que uma afirmativa sem conhecimento.
A esperança faz transpor os obstáculos que a vida nos prepara.
Só refletimos quando somos confrontados com um problema.
É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito.
Nem só de pão vive o homem, ele também vive de créditos.
Para que pensar no amanhã se ele termina depois de amanhã.
Há tempo para partir, mesmo quando não se tem para onde ir.
O homem que teme a verdade nada tem a temer das mentiras.
A doença ocupacional das grandes potências é a megalomania.
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Ilhabela: Vacinação antirrábica 
chega ao Itaquanduba

Itaguaçu e Perequê

Prefeitura de Ubatuba
regulariza mais de 500

certidões civis em nove meses

Prefeitura entrega à população 
de Taubaté mais uma unidade 

de Educação Infantil
revitalizada e ampliada

A Prefeitura de Ilhabela 
leva a campanha de vaci-
nação antirrábica a vários 
bairros da cidade e em 
cada semana está em uma 
região diferente. Durante 
esta semana, de 20 a 24 de 
outubro, a equipe do Pro-
grama de Saúde Animal, 
da Secretaria de Saúde, 
estará com postos fixos e 
volantes percorrendo di-
versas localidades como: 
Itaquanduba, Itaguaçu e 
Perequê. Todos os cães e 
gatos com idade acima de 
quatro meses devem ser 
vacinados, inclusive as fê-
meas que estejam no cio, 

Setor de Documentos é 
ferramenta essencial para 
os munícipes e para pró-
pria prefeitura. A Secre-
taria Municipal de Cida-
dania e Desenvolvimento 
Social da Prefeitura de 
Ubatuba regularizou mais 
de 500 certidões civis nos 
últimos nove meses. De 
acordo com Ronaldo de 

A Prefeitura de Taubaté, 
reforçando seu compro-
misso com a Educação e 
com o firme proposito de 
zerar o déficit de vagas, irá 
reinaugurar mais uma uni-
dade de Educação Infantil, 
dia 21 de outubro, às 10h. 
A EMEI Professora Maria 
Isabel Pistilli Mendonça, 
no Quiririm, irá ofertar 
40 novas vagas a crian-
ças de 4 meses a 2 anos e 
meio. Atualmente, a uni-
dade atende 184 crianças.
Foram investidos R$ 
2.007.743,23 na esco-
la, que possui terreno de 
2.007 m², sendo 702 m² 
de área reformada e uma 
nova área construída de 
1.025 m² para revitaliza-
ção completa do antigo 

prenhas ou amamentan-
do. Durante a vacinação, a 
Prefeitura de Ilhabela está 
cadastrando as cadelas e 
gatas para a castração gra-
tuita e posterior microchi-
pagem. Mais informações 
pelo telefone (12) 3895-
7229 ou pelo portal www.
ilhabela.sp.gov.br. Confi-
ra os locais e horários de 
vacinação em cães e ga-
tos: 20/10 (segunda-feira) 
9 às 12h30: Itaquandu-
ba - Pracinha (fixo) e das 
14 às 17h: Itaquanduba 
- Volante (proximidades)
21/10 (terça-feira) 9 às 
12h30: Itaguaçu - Praça 

Jesus dos Santos, secre-
tário da pasta, o Setor de 
Documentos é uma ferra-
menta essencial para os 
munícipes e para a própria 
prefeitura.  “Documento é 
cidadania. Sem eles, não e 
possível fazer quase nada. 
Por isso fico contente com 
esse número tão expressi-
vo no setor”, explica San-

prédio e obras de amplia-
ção da unidade que con-
templa a criação de duas 
salas de berçários com 
banheiros e solários, co-
zinha, lactário, refeitório, 
despensa, área de serviço, 
sala banheiros para uso 
de professores e pátio.
Os pais interessados em 
preencher o cadastro de 
vagas devem comparecer 
à escola ou fazer contato 
via telefone. Lembrando 
que a inscrição não garante 
vaga, pois a prioridade são 
crianças que não estejam 
sendo atendidas em outra 
unidade de ensino, que re-
sidam próximo à escola e 
que estejam em situação 
de vulnerabilidade social.
Esta administração já en-

Assembleia de Deus (fixo) 
e das 14 às 17h: Itaguaçu 
- Volante (proximidades)
22/10 (quarta-feira) 9 às 
12h30: Itaguaçu - Par-
que Estadual (fixo) e das 
14 às 17h: Itaguaçu - Vo-
lante (Morro da Cruz)
23/10 (quinta-feira) 9 às 
12h30: Perequê - Pro-
ximidades do Restau-
rante do Cura (fixo) e 
das 14 às 17h: Perequê 
- Volante (proximidades)
24/10 (sexta-feira) 9 às 
12h30: Perequê - Restau-
rante do Paulinho (fixo) 
e das 14 às 17h: Perequê 
- Volante (proximidades)

tos. Mineira e moradora 
do bairro do Horto, Maria 
Aparecida Lopes Santos, 
49 anos, utilizou o serviço 
recentemente. “Me ajudou 
muito. Precisei dos docu-
mentos com urgência e 
eles estavam em Minas, 
ou perdidos ou guarda-
dos. Imagine o trabalho 
que não ia dar”, comentou.

tregou duas novas unida-
des de Educação Infan-
til, EMEI Vila São José e 
EMIEIEF Jaboticabeiras 
e outras novas unidades 
estão em obras. Além, da 
reforma e revitalização de 
todos os outros prédios já 
existentes para proporcio-
nar maior conforto e segu-
rança aos alunos. Ofertar 
ensino de qualidade e uma 
rica experiência sócio-e-
ducativa é uma das prin-
cipais metas da Secretaria 
de Educação de Taubaté.
Serviço EMEI Pro-
fª Maria Isabel Pistilli 
Mendonça Endereço: 
Rua Granadeiro Gui-
marães, nº 844/Quiri-
rim. Reinauguração: 
21/10/2014 Hora: 10h

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.

Prefeitura de Pinda inaugura
recapeamento do asfalto na 

Vila São Benedito
Pindamonhangaba está 
recebendo uma série de 
obras, por toda a cidade. 
Além das necessidades 
técnicas e de infraestru-
tura, a Prefeitura, via Se-
cretaria de Obras, realiza 
grande parte dos serviços 
atendendo as solicitações 
da população, como é o 
caso do recapeamento 
asfáltico na Vila São Be-
nedito. A obra foi entre-
gue, oficialmente, para a 

população, nesta semana, 
em cerimônia oficial, com 
presença de diversas au-
toridades. O recapeamen-
to do asfalto na Vila São 
Benedito abrangeu a prin-
cipal rua do bairro - Gui-
lherme Nicoletti –, além 
de algumas travessas. 
No total, foram benefi-
ciadas ainda as ruas José 
Cassiano de Palma, Pa-
dre Orlando Siqueira do 
Amaral, Olímpio Correa 

Penino, Jofre Machado e 
Jacinto da Silva, somando 
um total de 2 km de reca-
peamento. De acordo com 
o engenheiro da Secretaria 
de Obras da Prefeitura, a 
manutenção do pavimento 
asfáltico está sendo reali-
zada devido ao desgaste da 
vida útil do pavimento, ao 
longo do tempo, e também 
atendendo as solicitações 
da população, sendo uti-
lizada a técnica à quente.

Projeto social de Pinda
vence Concurso Volkswagen

na Comunidade

O projeto social Vem Ser, 
do IA3 (Instituto de Aco-
lhimento e Apoio ao Ado-
lescente) de Pindamonhan-
gaba, venceu o Concurso 
Volkswagen na Comuni-
dade 2014, que premia 
com R$ 40 mil reais todos 
os anos 10 instituições so-
ciais das regiões em que 
possui fábricas, centro de 
peças e acessórios e escri-
tórios regionais de vendas.
Este ano, foi a 7ª edição 
do evento, que teve um 
recorde de 569 projetos 
sociais envolvidos. Para o 
projeto participar do con-
curso, precisa ser indica-
do por algum colaborador 
da Volkswagen, que atua 
voluntariamente nas orga-
nizações. O projeto social 
de Pinda foi indicado pelo 
montador Pedro Semintilli 
Neto. “É a segunda vez que 
indico o projeto e fico feliz 
de ver que poderão evoluir 
e atingir os resultados que 
planejam, podendo assim 
ajudar mais mães e jo-
vens que procuram opor-
tunidades para auxiliar 
suas famílias”, diz Pedro.
Além do prêmio de R$ 40 
mil reais para ser investi-
do nos próximos 8 meses, 
a Volkswagen também 
oferece para as institui-
ções vencedoras e fina-
listas um curso de Gestão 
de Projetos Sociais, para 
dar aos responsáveis um 
aprendizado que possa 
ajudá-los a administrar 
melhor as instituições e a 
verba que receberam. O 
curso aborda diversos as-
pectos como: captação de 
recursos, estratégias de co-

municação, entre outros. 
“Acreditamos que pro-
porcionar essa ferramenta 
para as organizações seja 
tão importante quanto o 
prêmio em dinheiro, pois 
auxilia na sustentabilidade 
do projeto”, explica a dire-
tora da Fundação Volkswa-
gen, Keli Smaniotti.
A cerimônia de entrega 
dos prêmios aconteceu no 
Centro de Treinamento da 
Volkswagen do Brasil, em 
São Paulo, e foi feita pelo 
vice-presidente de Recur-
sos Humanos da VW do 
Brasil e presidente do Con-
selho Curador da Funda-
ção VW, Holger Rust, e do 
diretor de Assuntos Jurídi-
cos da VW do Brasil e su-
perintendente da Fundação 
VW, Dr. Eduardo Barros.
Projeto Vem Ser
O Projeto Vem Ser é focado 
na qualificação profissio-
nal em técnicas artesanais 
(produção de papel artesa-
nal, patchwork, bordados, 
costura, entre outros) utili-
zando materiais reaprovei-
tados. Já existe há 10 anos, 
mas há apenas 2 anos é 
gerado pelo Instituto IA3. 
O principal objetivo é 
a geração de trabalho e 
renda para as mulheres 
beneficiadas, estimulan-
do nelas uma conduta 
empreendedora. Hoje, 
possui dois polos na ci-
dade (Feital e Castolira) 
e atende 25 mulheres.
“Antes focávamos no ado-
lescente, mas eles não viam 
muito interesse no que o 
projeto trabalhava, então 
decidimos focar na família 
e trabalhar com as mães, 

qualificando profissional-
mente essas mulheres e 
incentivando a geração de 
renda e o empreendedo-
rismo”, explica a coordena-
dora geral de projetos, Fa-
biana Rodrigues de Lima.
Com a verba de R$ 40 
mil que vão receber da 
Volkswagen, a intenção é 
melhorar as condições dos 
ateliês com novos equipa-
mentos e assim ampliar 
o números de mulheres 
auxiliadas para entre 40 e 
60 nos próximos 8 meses. 
De acordo com o presiden-
te da IA3, Charles Almei-
da, os novos equipamentos 
vão favorecer a qualidade 
dos itens que o projeto pro-
duz, ajudando as mulheres 
a fazer um produto de me-
lhor qualidade e mais atra-
tivo para os consumidores.
“Ganhar esse prêmio é 
de extrema importân-
cia em diversos fatores. 
O financeiro, pois nos 
ajuda a melhorar o lo-
cal e ter capacidade para 
receber mais pessoas. 
O voluntariado, tendo 
alguém que nos ajude e 
indique para que possa-
mos ter a chance de rece-
ber essa verba e ajuda de 
uma grande empresa. E o 
prêmio em si, que é uma 
prova do trabalho sério 
desenvolvido por todos 
no projeto. Ser um dos 
vencedores dentro de 569 
indicados, nos faz acredi-
tar que estamos indo pelo 
caminho certo”, finaliza.
Para saber mais so-
bre o ‘Vem Ser’ e os ou-
tros projetos da IA3, 
acesse ia3.com.br.
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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.

Pinda: Estudantes e
convidados fazem arte no 

muro de escola
Alunos, pais, professores 
e comunidade comemora-
ram a semana da Criança 
fazendo arte no muro ex-
terno da escola municipal 
Elias Bargis Mathias, no 
Araretama. Todos foram 
convidados a dar sua con-

tribuição para deixar a uni-
dade escolar ainda mais 
bonita, colorida e atrativa. 
A equipe escolar con-
tou com muitos par-
ceiros, entre eles, 
os monitores do PASA 
– Programa Socieda-

de do Amanhã, proje-
to Agroquintais, Insti-
tuto IA3 e grafiteiros. 
A gestora da escola 
agradece imensamen-
te a participação dos 
familiares e da co-
munidade em geral.

Prefeitura de Tremembé
realiza 1ª Semana do

Empreendedor
A Prefeitura de Tremembé 
em parceria com o Sebrae 
realiza entre os dias 20 e 
23 de outubro a 1ª Semana 
do Empreendedor. O even-
to ocorre na Praça da Es-
tação a partir das 9 horas.
A semana do empreende-
dor é um evento que busca 

fomentar o empreendedo-
rismo, aproximando seu 
público dos desafios de 
empreender e tem como 
objetivo facilitar o pro-
cesso de regularização 
dos empreendimentos in-
formais, bem como levar 
informações necessárias 

para a sua excelente gestão.
Os empreendedores po-
derão tirar dúvidas so-
bre temas relacionados 
à gestão de negócios, 
como administração, 
contabilidade, finan-
ças, marketing, recursos 
humanos e legislação.


