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A GAzetA dos Municípios

Ilhabela sedia projeto 
“Portinari, Arte e Meio 

Ambiente” 

A abertura oficial do pro-
jeto “Portinari, Arte e 
Meio Ambiente” foi rea-
lizada na manhã de sexta-
feira, dia 18, no Esporte 
Clube Ilhabela, na Vila.
Aberta ao público, uma 
mostra de réplicas de te-
las do artista plástico bra-
sileiro Cândido Portinari 
estará em cartaz no salão 
do clube até o dia 30 de 
julho, de segunda a sexta-
feira, sempre das 8 às 18h.
Ainda será promovida 
uma capacitação voltada 
aos professores de Arte, 
ministrada pela equipe de 
arte-educadores do pro-
jeto, além de uma oficina 
de arte para os alunos de 
todas as escolas da cidade.
“Estas atividades fora 
da sala de aula são mui-
to importantes porque 
acabam se tornando
 ainda mais diferentes e 
atrativas aos alunos, além 
de mostrar a eles outros 
setores da sociedade que 
se envolvem em pro-
jetos nobres como este 
que enaltece um grande 
talento do Brasil que é 
o artista plástico Cân-
dido Portinari”, comen-

tou a secretaria Profes-
sora Lídia Sarmento.
Segundo a secretária, a 
partir desta segunda-feira 
(21/7), todas as escolas 
serão contempladas com 
a visita à exposição e par-
ticiparão de atividades.
A coordenadora de Arte 
Educação do projeto, 
Suely Avellar, elogiou o 
empenho e o interesse da 
equipe da Secretaria de 
Educação e disse que Ilha-
bela é o último município 
a receber o projeto itine-
rante que já percorreu di-
versos locais desde 2012.
Acesso à Arte
O objetivo do Proje-
to Portinari é democra-
tizar o acesso às obras 
do artista. Com as re-
produções das obras de
 arte de Portinari em alta 
qualidade, o Núcleo de 
Arte-educação do proje-
to tem levado às cidades 
exposições temáticas, tais 
como: “O Brasil de Por-
tinari”, “Portinari – Arte 
e Ciência”, “Guerra e 
Paz”, “Tempo Portina-
ri”, “Portinari, Imagens 
do Brasil”, “Portinari – o 
Pintor da Paz” e “Porti-

nari – Arte e Meio Am-
biente”, este último que 
está exposto na cidade.
É nítida a identificação 
imediata de crianças, jo-
vens e adultos às obras do 
artista. Eles se reconhe-
cem nas representações 
feitas pelo artista e veem 
suas próprias narrativas 
presentes nas obras. Es-
tes laços de pertencimen-
to ajudam a desmistificar 
a arte e instigar o dese-
jo de fazer a sua própria 
r e p r e s e n t a ç ã o .
De acordo com a coorde-
nação do projeto, a aproxi-
mação de crianças, jovens 
e adultos à arte, potencia-
liza a ampliação de mun-
dos, de estéticas, de pon-
tos de vistas, de modos 
de perceber a realidade e 
de interagir com o mundo.
Além da secretária Lídia, 
prestigiaram a abertu-
ra do evento o Chefe de 
Gabinete Luizinho Faria 
que representou o Pre-
feito Toninho Colucci, o 
secretário de Administra-
ção Luiz Biondi, coorde-
nadores da secretaria da 
Educação e gestores das 
escolas da rede municipal.

Pista de Skate do
Parque Itaim em
Taubaté passa

por reforma

Muitos não sabem, mas a 
pista de skate do Parque 
do Itaim em Taubaté é 
considerada a maior pis-
ta pública coberta de ma-
deira da América Latina. 
E um espaço tão impor-
tante para os praticantes 
de esportes radicais não 
poderia ficar esquecido.
Pensando nisso, a Secre-
taria de Esportes e Lazer 
firmou uma parceria com a 
AVER (Atitude Valeparai-

bana de Esportes Radicais) 
para reformar a pista que 
estava muito danificada, 
assim os praticantes po-
dem voltar a frequentá-la e 
até mesmo sediar competi-
ções importantes do ramo.
A Secretaria de Esportes 
cedeu o madeiramento e 
as ferragens e a AVER, 
que possui conhecimen-
to na área, disponibilizou 
a mão de obra necessária 
para execução da reforma.

O local tem 2.800m² de 
área construída, sendo 
1 half pipe com 12m de 
largura e 3,6m de altura; 
1 mini ramp com 12m de 
largura por 2m de altura; 
área de Street de 1200m²; 
arquibancadas para 1500 
pessoas; salas para impren-
sa; sanitários e vestiários.
Mutirões estão sendo rea-
lizados no local e em bre-
ve o espaço será entregue 
totalmente revitalizado.

Estão abertas as inscri-
ções para o Sistema de 
Seleção Unificada da Edu-
cação Profissional e Tec-
nológica (Sisutec). Nesta 
edição serão ofertadas 
gratuitamente 289.341 
vagas em ensino técnico. 
As inscrições devem ser 
feitas no site do Sisutec.
Para concorrer, o candi-
dato precisa ter concluído 
o ensino médio e feito o 
Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) do ano 
passado, sem tirar zero 
na redação. Pelas regras 
do Sisutec, 85% das va-
gas são destinadas a can-
didatos que cursaram o 
ensino médio na rede pú-
blica ou na rede privada 
como bolsistas integrais.
As áreas com maior oferta 

de vagas são ambiente e 
saúde (32,17%), comuni-
cação (17,06%), gestão e 
negócios (14,10%) e con-
trole e processos indus-
triais (11,67%).  O can-
didato pode escolher até 
duas opções de curso. É 
possível alterá-las ao lon-
go do período de inscrição. 
Uma vez por dia, até sexta-
feira, será divulgada a nota 
de corte de cada curso.  As 
vagas são destinadas a ins-
tituições particulares; do 
Sistema S (Senai e Senac) 
e a instituições públicas.
O resultado da primeira 
chamada será divulga-
do no dia 29 deste mês. 
A matrícula dos alunos 
selecionados será do 
dia 30 de julho até 1º de 
agosto. A segunda chama-

da será divulgada no dia 
5 do próximo mês, e as 
matrículas estão previs-
tas para os dias 6, 7 e 8.
As vagas remanescentes 
serão disponibilizadas on-
line para todos aqueles que 
fizeram o ensino médio, in-
dependentemente de terem 
feito o Enem. O preenchi-
mento seguirá a ordem de 
inscrição, no período de 
11 a 20 de agosto. O can-
didato terá dois dias para 
fazer a matrícula na insti-
tuição, senão perde a vaga.
O Sisutec foi criado no 
ano passado, como faz 
parte do Programa Nacio-
nal de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pro-
netec). O processo seletivo 
do Ministério da Educação 
ocorre duas vezes por ano.

Visite a Exposição
100 anos da Estação 

Ferroviária de Tremembé

Começam as inscrições 
para o Sisutec
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua 
Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de 
França ( Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 
19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves 
Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. 
Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora 
de Natividade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da 
Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Ban-
ca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e 
Rev. Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 
de setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Jo-
aquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal 
da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora Santo 
Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

A história do Papai Noel
Estudiosos afirmam que a figura do bom velhinho foi inspirada num bispo chamado 
Nicolau, que nasceu na Turquia em 280 depois de Cristo. O bispo, homem de bom co-
ração, costumava ajudar as pessoas pobres, deixando saquinhos com moedas próximas 
às chaminés das casas. Foi transformado em santo (São Nicolau) após varias pessoas 
relatarem milagres atribuídos a ele. A associação da imagem de São Nicolau ao Natal 
aconteceu na Alemanha e espalhou-se pelo mundo em pouco tempo. No Brasil ganhou 
o nome de Papai Noel. Até o fim do século 19, o Papai Noel era representado com uma 
capa de inverno na cor marrom ou verde. Em 1886, o colunista alemão Thomaz Nast 
criou uma nova imagem para o bom velhinho. A roupa nas cores vermelha e branca, 
com cinto preto, criada por Nast foi apresentada na revista Harper’s Weeklvs nesse 
mesmo ano. Atualmente, a figura do Papai Noel está presente na vida das crianças de 
todo mundo, principalmente durante as festas natalinas. E o bom velhinho de barbas 
brancas e roupa vermelha que, na véspera do Natal, traz presentes para as crianças que 
foram obedientes e se comportaram bem durante o ano. Ele habita o Pólo Norte e, com 
um trenó, puxado por renas, traz a alegria para as famílias durante as festas natalinas. 
Como dizem: Natal sem Papai Noel não é a mesma coisa.

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

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

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

Pensamentos
Que seja feito a vontade de Deus.

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

O amor não se define, apenas sente-se.

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

Todo homem é poeta quando está apaixonado.

O mestre disse: Quem se modera raramente se perde.

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

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

Aquele que quer a fruta deve subir na árvore.

Tenho em mim todos os sonhos do mundo.

Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.

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

Haja ou não os deuses, deles sempre seremos servos.

Alphaville em Taubaté
reúne empresas e imprensa

Paulo Maluf visita região

Senado aprova projeto que 
obriga a presença de

farmacêuticos em drogarias

Na noite de quinta-feira, 
17, a Alphaville reuniu, 
em Taubaté, empresá-
rios do ramo imobiliário 
e de outros setores, além 
da imprensa regional, 
para aproximar este pú-
blico do empreendi-
mento que será lança-
do, em breve, na cidade,
No encontro realizado 
em Taubaté, a diretora de 
Negócios Paola Ercolin, 
disse ao DT que a docu-
mentação completa para 

Na sexta-feira, dia 18, o 
deputado Federal Paulo 
Maluf esteve em Tauba-
té, para dar inicio a sua 
campanha política, rumo 
à mais uma etapa para 
o Congresso Nacional, 
nas eleições deste ano. 
Paulo Maluf recebeu 
políticos e amigos da 
cidade para um bate-pa-
po e algumas entrevis-
tas, no Hotel Olavo Bi-

O Senado aprovou proje-
to que torna obrigatória a 
presença de um farmacêu-
tico em drogarias, durante 
todo o horário de funcio-
namento. O presidente do 
Conselho Federal de Far-
mácia, Walter Jorge João, 
explica que, após a sanção 
da lei, as farmácias dei-
xarão de ser apenas esta-
belecimentos comerciais 
e passarão à condição de  
prestadoras de serviços 
de assistência à saúde.
Medir pressão, glicemia, 
aplicar soro e vacinas es-
tão entre os exemplos de 
serviços que o Projeto de 
Lei do Senado 41/1993, 
aprovado no dia 16, per-
mite que sejam presta-
dos nas farmácias. Wal-
ter Jorge explica que a 
legislação vigente não 
proíbe que os farmacêu-
ticos prestem os serviços, 

liberação da Alphaville 
está em fase final de an-
damento. Segundo ela, 
apesar da crise que atingiu 
o país, a Alphaville tem 
condições de manter os 
empreendimentos, como 
aconteceu, aliás, na crise 
de 2008, pela qual pas-
sou com tranquilidade.
A Alphaville tem dois pro-
jetos no Vale- São José dos 
Campos e Taubaté. São 
empreendimentos para as 
cidades daqui a muitos 

lac, durante a manhã.
Descontraído e muito 
a vontade, pois consi-
dera Taubaté uma cida-
de muito hospitaleira 
e de bons amigos, ele fa-
lou com a imprensa e 
depois fez um discurso
 para seu correligionários, 
por aproximadamente 20 
minutos, onde expos sua 
ideias. “Sou novamen-
te candidato por achar 

porém, a vigilância sani-
tária impede a execução.
“Vamos poder verificar e 
controlar a pressão arte-
rial, orientar a manutenção 
da pressão ou encaminhar 
ao posto de saúde, caso 
haja necessidade. Podere-
mos também recomendar 
remédios que não preci-
sam de prescrição médi-
ca, entre outros serviços”, 
exemplificou o presidente.
Outra função que cabe-
rá ao profissional é noti-
ficar os profissionais de 
saúde, órgãos sanitários 
e o laboratório indus-
trial os efeitos colaterais, 
as reações adversas, as 
intoxicações e a depen-
dência de medicamentos.
Além da presen-
ça do farmacêutico, 
as drogarias de qualquer 
natureza deverão ter ins-
talações adequadas sob 

anos. Constituem-se na 
implantação de uma pro-
posta exclusiva de empre-
endimentos horizontais, 
que conciliam preservação 
ambiental, infraestrutura 
qualificada e comprome-
timento com a sociedade. 
Em São José dos Campos, 
a Alphaville vendeu, em 
duas fases, e em apenas 
seis horas, 900 lotes, ne-
gócios superiores a R$ 400 
milhões. O mesmo suces-
so é esperado em Taubaté.

que serei útil no Con-
gresso, onde meus co-
nhecimentos poderão ser 
aplicados. Não acho que 
devo me aposentar, sou 
um homem visionário. 
E tenho muito a servir”.
Maluf falou das coliga-
ções de seu partido em 
âmbito nacional e aqui 
no Vale seu partido, o PP, 
apoiará o candidato Pau-
lo Skaf para governador.

o aspecto sanitário, dis-
por de equipamentos 
necessários à conserva-
ção de imunobiológicos, 
como vacinas, e outros 
equipamentos exigidos 
pela vigilância sanitária.
O projeto, que estava há 20 
anos no Congresso Nacio-
nal, altera a Lei do Contro-
le Sanitário do Comércio 
de Drogas e Medicamen-
tos (Lei 5.991/1973), 
que atualmente exige a 
presença de “técnico res-
ponsável inscrito no Con-
selho Regional de Far-
mácia”, o que permitiu 
a interpretação de que es-
ses técnicos podem ser 
profissionais de nível 
médio. Além disso, ad-
mite a substituição por 
“prático de farmácia” 
ou “oficial de farmácia”, 
em localidades onde fal-
te o profissional exigido.
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Campos do Jordão
oferece desconto para

pagamento de impostos
e taxas atrasadas

Quem está com impos-
tos e taxas em atraso com 
a prefeitura de Campos 
do Jordão tem uma boa 
chance para liquidar a dí-
vida e aproveitar os des-
contos oferecidos através 
do Programa de Parcela-
mento Incentivado – PPI.
O Programa permite par-
celamento em até 36 ve-
zes e descontos progressi-
vos que variam de 25% a 
100%, nos juros e multas. 
Com isso, os pagamentos 
à vista ou parcelados em 
até 5 vezes, terão apenas a 
correção monetária, o que 
representará, em média, 
um desconto de 80% do 
valor original do débito.
Os débitos em atraso so-
mam um passivo signifi-
cativo para o Orçamento 
Municipal. O programa 

faz parte de um esforço 
da Prefeitura para au-
mentar a arrecadação, 
sem aumentar a taxação.
O parcelamento vale para 
o pagamento atrasado de 
IPTU– Imposto Predial 
e Territorial Urbano, IS-
SQN – Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Na-
tureza; Contribuição de 
Melhoria; Multas por in-
frações legais ao discipli-
namento para construção 
no Município, às regras
 de Posturas Municipais, 
do Meio Ambiente e da 
Saúde Pública; multa e 
juros moratórios; hono-
rários advocatícios; des-
pesas processuais e de-
mais acréscimos legais.
“No ano passado, o pro-
grama conseguiu arre-
cadar cerca de R$ 6 mi-

lhões, muito acima dos 
anos anteriores, mas pre-
cisamos receber o que 
está atrasado. Com o 
parcelamento, a população 
fica em dia com os débitos 
e pode de fato nos ajudar 
para que tenhamos maior
 capacidade de investi-
mento”, afirma o pre-
feito Fred Guidoni.
Para aderir ao pro-
grama, o contribuinte 
deve se dirigir à Secreta-
ria de Finanças que fica 
na rua Frei Orestes Gi-
rardi, 893 – Galeria Via 
Condotti. Informações 
pelo fone: 3668 5450.
D E S C O N T O S
- Pagamento à vista, ou 
parcelado em até 5 ve-
zes, desconto de 100%
- Pagamento parce-
lado entre 6 e 8 ve-
zes, desconto de 85%
- Pagamento parce-
lado entre 9 e 12 ve-
zes, desconto de 75%
- Pagamento parcela-
do entre 13 e 16 ve-
zes, desconto de 65%
- Pagamento parcela-
do entre 17 e 22 ve-
zes, desconto de 55%
- Pagamento parcela-
do entre 23 e 26 ve-
zes, desconto de 45%
- Pagamento parcelado 
entre 27 até 30 presta-
ções, desconto de 35%
- Pagamento parcela-
do entre 31 até 36 ve-
zes, desconto de 25%

A Comgás (Companhia de 
Gás de São Paulo) inicia 
neste sábado, dia 19, uma 
nova fase de atendimento 
em Taubaté, com amplia-
ção da rede residencial em, 
novos trechos do bairro 
Esplanada Santa Terezinha 
e adjacências. A previsão é 
de que os trabalhos (fina-
lização da implantação da
 Rede, processo de ven-
das e ligações dos usu-
ários à rede de gás 
canalizado) sejam exe-
cutados em dois meses.
As obras da Comgás são 
realizadas pelo método de 
construção não destrutivo, 

A Prefeitura de Taubaté 
iniciou, na semana pas-
sada, os trabalhos de lim-
peza da Vila Santo Alei-
xo, localizada na região 
central da cidade, ao lado 
da Praça Santa Terezinha, 
fazendo parte do processo 
de restauro em atividade 
desde o começo deste ano.
A Secretaria de Turismo 
e Cultura informa que os 
trabalhos começaram com 
a limpeza dos arredores da 
casa e dos jardins, assim 
como uma análise com-
plexa da situação em que 
o local se encontra, para 
que sejam conhecidas as 
reais necessidades de pre-
servação do imóvel. Esta 
primeira fase de trabalhos 
é chamada pela Secretaria 

denominado furo dire-
cional. Com este sistema 
a empreiteira abre duas 
pequenas valas de aproxi-
madamente 1,5mX1,5m, 
com até 100 metros de 
distância entre si, onde 
através de um equipamen-
to de perfuração horizon-
tal a tubulação é instala-
da no subsolo. Por este
 método de construção 
não há a necessidade de 
abrir valas em toda ex-
tensão da via por onde 
passará a rede de gás. 
Esse sistema minimiza os 
transtornos para o trânsi-
to e para a comunidade.

de “ações de salvaguarda”, 
objetivando as ações mais 
emergenciais a serem re-
alizadas e o levantamento 
do orçamento do restauro 
completo para que o Edi-
tal possa ser concluído.
Após diversos contatos 
com empresas especiali-
zadas, constatou-se que 
o problema maior está no 
telhado, o que, diante da 
idade da casa e de tantos 
anos desocupada, afetou 
uma pequena parte de 
sua base estrutural, que 
exige agora um cuidado 
mais especial.
A utilização definitiva 
do local após o restauro 
encontra-se em estudos, 
pretendendo-se transfor-
mar a Vila Santo Aleixo 

A adesão ao gás natural 
canalizado é opcional e, 
para as casas e condo-
mínios já habitados, a 
Comgás oferece o progra-
ma de venda facilitada, 
onde o aquecedor pode 
ser parcelado na conta 
de gás. O equipamento
 tem garantia de até três 
anos pelo fabricante e a 
Comgás garante a instala-
ção do aquecedor, ducha e 
misturador externo (caso 
necessário). Nas residên-
cias, o gás natural pode 
ser utilizado no fogão e 
para o aquecimento de 
água (pias e/ou chuveiros).

em uma espécie de ex-
tensão da Praça Santa Te-
rezinha, com espaço para 
leituras, cafeteria, expo-
sições de artes, pequenas 
apresentações teatrais e 
musicais, além de um es-
paço voltado a diversas 
atividades culturais para 
as crianças.
A intenção da Prefeitu-
ra é que a conclusão dos 
trabalhos aconteça o mais 
rápido possível, para que a 
Vila Santo Aleixo seja en-
tregue à população como 
mais um local de fomento 
cultural em Taubaté. A Vila 
tem uma área total apro-
ximada de 2.400m2, com 
área construída de 340m2. 
A casa foi construída em 
1872 num estilo eclético.

Bairro Esplanada Santa 
Terezinha em Taubaté

recebe serviços da
Comgás

Prefeitura de Taubaté 
prossegue restauro da 

Vila Santo Aleixo
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Programação da Festa 
do Senhor Bom Jesus 

de Tremembé

Empresa chinesa
compra 20 jatos 

E190-E2 da Embraer

Confira Programação
Família da Festa do
Senhor bom Jesus

em Tremembé

Em cerimônia de assi-
natura que contou com a 
presença dos presidentes 
das duas nações, durante 
a visita de Estado do Pre-
sidente chinês, Xi Jinping, 
ao Brasil, a Embraer fir-
mou um acordo de venda 
para até 20 E190-E2 com 
a ICBC Financial Leasing 
Co., Ltd. (ICBC Leasing), 
da China, sendo 10 pedi-
dos firmes e 10 direitos de 
compra. Os pedidos fir-
mes para as 10 primeiras 
aeronaves serão incluídos 
no backlog da Embraer 
no 3º trimestre de 2014.
O E190-E2 será o pri-
meiro modelo da família 
de E-Jets E2 a entrar em 
serviço. O valor do con-
trato é de USD 1,1 bilhão 
a preço de lista, caso to-
dos os direitos de com-
pra sejam convertidos em 
pedidos firmes. As pri-
meiras entregas estão pre-
vistas para o início de 2018.
“Ter a ICBC Leasing 
como arrendador do E2 
dá aos nossos potenciais 

clientes mais uma opção 
quando pensam em ope-
rar estas aeronaves de úl-
tima geração”, disse Paulo 
Cesar Silva, Presidente & 
CEO da Embraer Aviação 
Comercial. “A ICBC Le-
asing tem se expandido 
rapidamente nos últimos 
anos para se tornar uma 
das principais empresas 
de leasing de aeronaves 
do mundo. O forte apelo 
dos E-Jets junto às com-
panhias aéreas de todo 
o mundo foi um fator 
decisivo para a aquisi-
ção dos E2 pela ICBC”.
Estabelecida em 
2007 como uma 
subsidiária integral do 
Industrial and Com-
mercial Bank of China, 
um dos maiores bancos 
do mundo, a ICBC Le-
asing é proprietária e 
gerencia uma frota de 
aproximadamente 380 
aeronaves. Em junho 
de 2012, a ICBC Lea-
sing adquiriu 10 jatos 
executivos Legacy 650, 

sendo cinco opções, se-
guindo um Memorando 
de Entendimento assina-
do em abril daquele ano.
“Estamos satisfeitos em 
fazer parte do programa 
E-Jets E2 e ampliar ainda 
mais nossa parceria com 
a Embraer”, disse Cong 
Lin, CEO da ICBC Lea-
sing. “Adicionar os E-Jets 
E2 ao nosso portfólio vai 
diversificar nossos recur-
sos, fortalecer a nossa li-
derança no mercado de 
leasing e nos apoiar na 
expansão do mercado de 
leasing de aviação regio-
nal. Estamos confiantes 
que esses novos jatos tra-
rão grandes benefícios 
para os nossos clientes.”
O programa E-Jets E2 
reforça o comprometi-
mento da Embraer em 
investir continuamen-
te na linha de jatos co-
merciais da Empresa e 
manter sua estabeleci-
da liderança de merca-
do no segmento de 70 a 
130 assentos. Motores de 
última geração, em con-
junto com novas asas ae-
rodinamicamente avan-
çadas, controles de voo 
totalmente fly-by-wire e 
avanços em outros sis-
temas resultarão em me-
lhorias significativas no 
consumo de combustível, 
custos de manutenção, 
emissões e ruído externo.

Evento realizado pelo 
Sebrae-SP e parceiros 
do APL de Leite e Deri-
vados da Microrregião 
de Taubaté será no dia 
23 de julho na Comevap
O Sebrae-SP e os parceiros 
do APL (Arranjo Produti-
vo Local) de Leite e Deri-
vados da Microrregião de 
Taubaté promovem no dia 
23 de julho o workshop 
“Direitos e Deveres dos
 Empregados e do 
Empregador Rural”.
O evento, que é gratuito e 
tem vagas limitadas, ocor-
re no auditório da Come-
vap (Cooperativa de Lati-
cínios do Médio Vale do 
Paraíba), em Taubaté, a 
partir das 18h.
Na ocasião, a consultora 
jurídica do Sebrae-SP Ta-
tiana Sapla fará palestra 
que abordará temas como 
meios de contratação, re-
muneração, jornada de 
trabalho, férias, licenças e 
os deveres do emprega-
do e do empregador ru-

ral. Em seguida, os par-
ticipantes participarão 
de rodada de per-
guntas e respostas.
O grupo gestor do APL é 
formado por representan-
tes técnicos da Comevap, 
CATI (Coordenadoria de 
Assistência Técnica In-
tegral), Coordenadoria 
de Defesa Agropecuária 
do Estado, Prefeitura de 
Taubaté, Sindicato Ru-
ral de Taubaté, Sebra-
e-SP e Universidade de 
Taubaté (Departamento 
de Ciências Agrá-
rias - DCA/Unitau).
O Sebrae-SP atua no APL 
com consultorias aos pro-
dutores rurais sobre gestão 
empresarial, qualidade do 
leite e questões de regula-
rização ambiental, além de 
trazer informações sobre
 acesso a mercado e pro-
mover missões empre-
sariais para conhecer 
trabalhos desenvolvi-
dos em outras regiões.
Já na Cooperativa, o gru-

po gestor do APL vem 
trabalhando em assun-
tos como a importân-
cia do pequeno produtor 
conhecer as políticas 
públicas - como a De-
claração de Aptidão ao 
Pronaf (DAP), por exem-
plo - a sucessão familiar 
rural e a importância da 
mulher no agronegócio.
Para Jardel
 José Busarello, consul-
tor em agronegócios do 
Sebrae-SP, essas ações 
em conjunto com as en-
tidades têm trazido re-
sultados imensuráveis.
 “A união de entidades 
com fortes raízes no cam-
po, que se reúnem, traçam 
metas e discutem os de-
safios da cadeia regional, 
tem escrito uma nova pá-
gina no Vale do Paraíba. 
Todos têm ciência que 
unidos os resultados se-
rão mais sólidos, a médio 
e longo prazo”, destaca.
Outro resultado
 da união das entidades é 
a programação para o se-
gundo semestre deste ano, 
que contará com o 1º En-
contro de Empreendedo-
ras do Agronegócio, com 
um dia de campo abordan-
do a nutrição na pecuária 
de leite como tema prin-
cipal, além de encontros 
sobre políticas públicas.
Informações e ins-
crições pelo telefo-
ne (12) 3625-8800

Workshop em Taubaté
aborda direitos e

deveres trabalhistas
no Agronegócio


