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Casas do bairro Água
Quente de Taubaté

recebem manutenção

A Prefeitura Municipal 
deu início nessa segun-
da-feira, dia 19 de maio, 
nas obras de manutenção 
de 546 casas populares 
do bairro Água Quente. 
As moradias foram entre-
gues à população na dé-
cada de 80 e necessitam 
de reparos nos três blocos 
em que estão dispostas.

Entre as melhorias pre-
vistas, serão executados 
serviço de reboco, pin-
tura, instalação de piso 
e portões, substituição 
de portas e janelas e re-
visão no telhado. A ad-
ministração irá investir 
mais de R$ 3,5 milhões 
neste pacote de melho-
rias. A Prefeitura infor-

ma, ainda, que a licitação 
para retomada das obras 
de manutenção das casas 
do bairro Esplanada San-
ta Terezinha encontra-se 
em andamento e as pro-
postas devem ser abertas 
no próximo dia 06 de ju-
nho, ocasião em que se 
tornará público a empre-
sa vencedora do certame.

Prefeitura de Pinda
oferece 36 bolsas para 

cursos técnicos

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Assis-
tência Social, está ofere-
cendo 36 bolsas para cur-
sos técnicos no Colégio 
Comercial Dr. João Ro-
meiro. Os interessados de-
verão procurar o Setor de 
Protocolo da Prefeitura ou 
Subprefeitura de Moreira 
César até o dia 04 de junho 
para efetuar a inscrição.
altSão 16 bolsas para o 
curso técnico em Adminis-
tração e 20 para técnico em 
Segurança do Trabalho.
As bolsas são integrais 
e os bolsistas serão isen-
tos da taxa de matrícula e 
material didático. Haverá 
reserva de 20% das vagas 
para pessoas com defici-

ências. Para se candidatar 
à bolsa é necessário ter 
concluído o Ensino Mé-
dio ou estar cursando o 
3ª ano, residir em Pinda-
monhangaba há pelo me-
nos dois anos, e estar em 
um núcleo familiar onde 
a renda por pessoa seja 
de até um salário mínimo.
Ao procurar o Setor de 
Protocolo da Prefeitura 
ou Subprefeitura é preciso 
estar com as seguintes có-
pias: RG, comprovante de 
residência, certificado de 
conclusão do Ensino Mé-
dio ou a declaração esco-
lar, comprovante de renda 
de todos os moradores do 
domicílio ou e declara-
ção de renda individual, 
em casos de desempre-

gados ou autônomos.
Os candidatos devem ter 
cursado o Ensino Médio 
em unidades escolares da 
rede pública, ou em caso 
de ter estudado em escola 
particular deve apresentar 
a cópia do termo de con-
cessão de bolsa integral.
Todos os candidatos farão 
uma avaliação, que será 
composta com questões 
objetivas de português, 
matemática, conhecimen-
tos gerais e atualidades. 
A aplicação está prevista 
para o dia 8 de junho e será 
no Colégio Comercial Dr. 
João Romeiro, localizado 
na Rua Senador Dino Bue-
no, 119, centro. O proces-
so terá duração de três ho-
ras, com início às 9 horas.

Semana do Meio
Ambiente terá palestras 

e eventos em Pinda

Horta Educativa na
Escola Amália Patto de 

Tremembé começa a 
dar bons frutos

A Prefeitura está organi-
zando a Semana do Meio 
Ambiente, com programa-
ção para os dias 4, 5 e 6 de 
junho. O evento tem o ob-
jetivo de unir a preserva-
ção do meio ambiente, que 
é o objetivo da Semana, 

A Horta Educativa é um 
Programa Estadual desen-
volvido pelo Fundo Social 
de Solidariedade em par-
ceria com o Mais Educa-
ção na Escola Amália Gar-
cia Ribeiro Patto.  A cada 
dia que passa o trabalho 
desenvolvido pelos estu-
dantes tem sido um suces-
so, e os alunos da escola, 
já podem colher os frutos 
dessa brilhante obra, que 
por sua vez tem gerado 
resultados magníficos.
Acompanhados da Mo-
nitora de Jardinagem do 
Mais Educação, os alunos 
se dedicam ao cultivo da 
horta, participando, cui-
dando e acompanhando 
todo o processo de Jardi-
nagem. O Plantio já tem 

com a prevenção à den-
gue. Farão parte da pro-
gramação atividades como 
palestras, apresentação de 
teatro, caminhada, visita
 à Sabesp, oficinas de 
confecção de vasos an-
ti-dengue e de enfeites 

finalidade, no dia 16 de 
maio foi realizada a pri-
meira colheita e foram 
festivamente colhidos e 
lavados pelos alunos, as 
merendeiras agora colhem 
tempero e alface para 
o almoço das crianças.
O almoço das crianças 
estava com um gostinho 
especial essa semana, 
comerem salada planta-
da por eles foi uma ex-
periência inesquecível.
O Programa teve seu iní-
cio em 28 de Março, em 
parceria com o Gover-
no do Estado, tem como 
propósito criar nas crian-
ças uma conscientização 
em relação aos cuidados 
com o Meio Ambiente, 
e ter uma alimentação 

com alumínio, além de 
blitz educativa e outros. 
Os eventos serão aber-
tos ao público em 
geral, mas com ativida-
des voltadas às crian-
ças, principalmen-
te da rede municipal.

saudável, buscando sem-
pre por uma qualidade 
de vida melhor.Envol-
ve crianças de 4 a 8 anos, 
combinando aulas Prá-
ticas, teóricas, conceitos 
de Educação Ambiental, 
Nutricional, como forma 
de valorizar o Meio Rural.
Em agradecimento 
ao apoio recebido pe-
las Secretarias de Ação 
Social e de Educação, 
a diretora Josiane Simões 
e o Professor Comunitá-
rio Marcelo Teixeira le-
varam para as Senhoras 
Andréa Vaqueli e Cristia-
na Berthoud e para os co-
ordenadores do Programa, 
Victor Narezi e Gabrie-
la Fambre, uma amostra 
desta primeira colheita.
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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

Convênio vai
beneficiar

deficientes visuais 
da Região

Metropolitana do 
Vale do Paraíba

Próvisão passar a ser refe-
rência na perícia de usuá-
rios que buscam gratuida-
de no transporte público
O Próvisão e a EMTU 
(Empresa Metropolitana 
de Transportes Urbanos) 
oficializaram a parceria 
que isenta da tarifa do 
transporte intermunici-
pal pessoas com defici-
ência visual da Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba. Com esse bene-
fício, as pessoas com de-
ficiência poderão viajar 
gratuitamente nos ônibus 
da EMTU para as cida-
des do Vale do Paraíba.
Com esse convênio, o Pró-
visão passa a ser a unida-
de de referência para as 
perícias dos deficientes 
visuais, que buscam o be-
nefício. Assim, a entidade 
vai atender a demanda de 
toda a Região Metropoli-
tana do Vale do Paraíba.
Após a passagem pela 
perícia e a emissão do 
laudo, o usuários serão 
encaminhados ao Capes 
(Unidade EMTU) para a 
aprovação e emissão da 

carteirinha. Caso o defi-
ciente necessite de acom-
panhante, poderá colocar 
o nome de duas pessoas 
para acompanhá-lo, tam-
bém de forma gratuita.
O Capes está localizado na 
Rua Itororó, 186, no Jar-
dim Paulista.Exigências
Para o benefício da gra-
tuita, o deficiente necessi-
ta do laudo, emitido pelo 
Próvisão e a comprova-
ção de que o usuário não 
está trabalhando, além 
de documentos pessoais.
Em caso de aprovação, 
o passageiro passa a ter 
isenção assim como o 
acompanhante incluído no 
serviço. Referência na re-
gião do Vale do Paraíba, a 
instituição está atualmente 
entre as oito do Estado re-
conhecidas pelo serviço de 
excelência na área de rea-
bilitação visual. Serviço: 
Gratuidade para transporte 
público na Região Metro-
politana do Vale do Paraíba
Próvisão – Av. Andrô-
meda, 3.061 – Bos-
que dos Eucaliptos
Tel. (12) 3919-3200

Prefeitura de Taubaté 
entrega novo prédio 

do IML
No dia 21 quarta-feira, 
a Prefeitura de Tauba-
té entregou o novo pré-
dio do IML (Instituto 
Médico Legal) do mu-
nicípio, numa parce-
ria com o Governo do 
Estado de São Paulo.
Nesse local, o IML, órgão 
administrado pelo Esta-
do, realizará os exames de 
óbitos provenientes dos 

casos suspeitos de mor-
te violenta. No mesmo 
prédio também fun-
cionará o Serviço de 
Verificação de Óbito 
(SVO), que fará a verifi-
cação de mortes por cau-
sas naturais, realizada 
pela equipe da Secretaria 
de Saúde do Município.
Endereço: Rua Renato da 
Silva, 125 - Jardim Eulália
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Mês de abril registra 
acréscimo de 15,4 mil 

celulares

Câmara de Taubaté
realiza audiência 

sobre transposição
do rio Paraíba dia 

29

A Agência Nacional de 
Telecomunicações (Ana-
tel) informou que no mês 
de abril foram habilitadas 
15,49 mil linhas de celular 
e o país fechou o mês com 
273,6 milhões de linhas 
ativas. O número de ha-
bilitações em abril é mais 
baixo do que o registrado 
em meses e anos anterio-
res. Em  fevereiro e março 
deste ano, foram habilita-
das 370 mil e 860,2 mil 
linhas, respectivamente. 
Em abril do ano passado, 

A Câmara de Taubaté rea-
liza dia 29, das 9h às 13h, 
audiência pública para de-
bater a transposição do rio 
Paraíba do Sul, conforme 
proposta idealizada pelo 
Governo do Estado de 
São Paulo. A audiência foi 
solicitada pelo vereador 
Jeferson Campos (PV).
O rio Paraíba abaste-
ce três estados brasi-
leiros – São Paulo, Mi-
nas Gerias e Rio de
 Janeiro – e a alteração 
no curso do rio afeta-
rá diretamente cerca de 
15 milhões de pessoas.
“A bacia do rio Paraíba 
também passa por estia-
gem, podendo secar em 
oito meses e recentemen-
te muito tem se falado na 
mídia sobre a proposta que 
abrange a região da Grande 
São Paulo”, disse Jeferson.
Segundo o parla-
mentar, essa é a 
conclusão do relatório do 
ONS (Operador Nacional 

quase 500 mil celulares fo-
ram habilitados e, em abril 
de 2012, foram 2,2 mi-
lhões de habilitações em 
um único mês. A Anatel 
não se pronunciou sobre 
o baixo número de ati-
vações em abril. Segun-
do a Anatel, operam no 
Brasil 135,21 celulares 
para cada grupo de 100 
habitantes. A maior tele-
densidade está no Distri-
to Federal, com 217,97 
celulares ativos para 
cada 100 habitantes.

do Sistema Elétrico) con-
cluído em março deste ano. 
A bacia é composta por 
quatro represas: Jaguari, 
Santa Branca, Paraibuna e 
do Funil, alimentadas pelo 
Paraíba do Sul.
O vereador destacou tam-
bém que o ONS é o ór-
gão responsável pelo 
controle da operação da 
geração e transmissão de 
energia elétrica do país.
“Lamento a postura do 
governo estadual, que so-
mente agora pensou em 
resolver o problema do 
abastecimento de água 
no Estado, demonstran-
do total falta de plane-
jamento e ação, pois o 
problema de abasteci-
mento de água em São 
Paulo é antigo”, opinou.
A audiência será transmiti-
da ao vivo pela TV Câma-
ra Taubaté, por meio dos
 canais 7 e 98 da Net, 
pelo site do Legisla-
tivo e mídias sociais.
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Inscrições abertas para a 
Escola da Beleza em São 

Bento do Sapucaí

Inscrições para festival de música 
em Pinda terminam sexta-feira

Pindamonhangaba vai 
promover o 1º Festival 
de Música da Juventude 
e as inscrições serão re-
cebidas até esta sexta-fei-
ra (23). O Festival será
 realizado nos dias 30 
e 31 de maio e 01 de ju-

nho no Bosque da Prince-
sa , a partir das 19 horas. 
As inscrições po-
dem ser feitas no 
Departamento de Cultu-
ra, localizado na Rua Dr. 
Campos Salles, 530, São 
Benedito, ou pelo e-mail 

cultura.pindamonhanga-
ba@hotmail.com, mais 
informações sobre a ins-
crição poderão ser solici-
tadas pelos telefones (12) 
3642-1080 e 3643-2690. 
lugar receberão troféus 
e prêmios em dinheiro.


