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Caçapava promove
audiência para debater 

Novo Plano de
Mobilidade Urbana

A primeira de uma série 
de três audiências pú-
blicas será promovida 
nesta semana para a dis-
cussão do Novo Plano 
de Mobilidade Urbana 
- Caçapava Sustentável. 
O encontro terá início 
às 19h30, no salão paro-
quial da Igreja do Senhor 
Bom Jesus e visa debater 
o futuro da cidade e seu 
crescimento nas próxi-
mas décadas. O prefeito 
Henrique Rinco de Caça-
pava e sua equipe estarão 
recebendo os cidadãos 

interessados no desenvol-
vimento do município. 
As audiências são exi-
gidas pelo Ministério da 
Mobilidade Urbana e são 
os fóruns para que a po-
pulação possa dar sua 
opinião sobre um gran-
de projeto de mobilidade 
urbana que o município 
pretende empreender, 
com vistas a dar quali-
dade ao sistema viário, 
pontos e trajetos de ônibus 
urbanos, ciclovias e ou-
tros assuntos ligados.Rin-
co esteve em dezembro 

último, em Brasília para 
tentar obter recursos da 
ordem de R$ 500 milhões 
do governo federal para 
a execução de um grande 
plano de mobilidade urba-
na elaborado na atual ad-
ministração, que pretende 
planejar o sistema viário 
“pelos próximos 50 anos”, 
já visualizando um gran-
de desenvolvimento de 
Caçapava para esse pe-
ríodo. Para concretizar o 
plano, várias providências 
são exigidas, entre elas 
as audiências públicas.

Atriz Elizabeth Savalla 
Visita Prefeitura para 
Apresentar Projeto
“Teatro De Graça

Na Praça”

Na última quinta-feira 
(20), o prefeito Marcelo 
Vaqueli, acompanhado 
pela primeira-dama e pre-
sidente do Fundo Social de 
Solidariedade, Andréa Va-
queli, recebeu no gabinete 
da Prefeitura a visita da 
consagrada atriz Elizabeth 
Savalla (Tetê Para-choque 
da novela Amor a Vida).
Durante o encontro, a 

atriz apresentou o projeto 
“Teatro de Graça na Pra-
ça”, cuja proposta é de 
encenação do espetáculo 
“A.M.A.D.A.S” – Asso-
ciação de Mulheres que 
Acordam Despencadas. 
Conforme o prefeito Mar-
celo Vaqueli, “a vinda da 
turnê pode vir a fazer parte 
do calendário cultural do 
município, mas ainda será 

avaliada pela Prefeitura”, 
explicou.A peça, que tem a 
participação de Elizabeth 
Savalla, coloca em discus-
são as pressões sofridas por 
uma mulher de meia-idade 
moderna, em uma socie-
dade materialista e super-
ficial. A turnê do espetá-
culo passará por cidades 
do interior de São Paulo 
nos meses de abril e maio.

Prefeito de Redenção 
da Serra trabalha para
gerar um futuro melhor 

às crianças e
adolescentes
redencenses

2014 o ano em que o país 
para, onde os olhares se 
fixam para o futebol, data 
em que as ruas e casas fi-
cam mais verdes e ama-
relas, é o ano em que o 
coração do brasileiro bate 
mais forte. Um fato histó-
rico, momentos nos quais 
torcemos e gritamos pelo 
mesmo motivo. E, nesse 
contexto de força, união, 
luta pelo mesmo objetivo 
que o povo redencense 
ganhou mais “um campe-
onato”. Nesta quarta-feira 
(19), em uma solenidade 
na Câmara Municipal da 
cidade o prefeito assi-
nou mais um convênio. 
O prefeito e o Presiden-
te do Sesi-SP e da Fe-
deração das Indústrias 
do Estado de São Paulo 
(FIESP), Paulo Skaf, as-
sinaram o convênio Atle-
ta do Futuro. O Programa 
beneficiará 200 crianças 
e adolescentes do muni-
cípio, visando aprimorar 
e orientar os participantes 
com temas relacionados à 
saúde, consumo, meio am-
biente, cultura entre ou-
tros. O programa é dividi-
do em três fases, as quais 
os alunos poderão não só 

apenas participar, mas en-
tender e compreender so-
bre diversas modalidades. 
Na primeira etapa as 
crianças de 6 a 8 anos, 
desenvolveram ativida-
des relacionadas a quali-
dade de vida, interação e 
socialização, por meio de 
jogos e brincadeiras lú-
dicas. Na segunda etapa 
de 8 a 10 anos, passam a 
conhecer diversas moda-
lidades, e de 11 a 17 anos 
os alunos optam por uma 
modalidade com treinos e 
técnicas específicas. To-
das as etapas são acompa-
nhadas por profissionais.
Estavam presentes na so-
lenidade o prefeito da ci-
dade, o presidente do Se-
si-SP, Paulo Skaf, o diretor 
de Esporte e Qualidade de 
vida do Sesi-SP, Alexan-
dre Plugh, a diretora do 
Sesi-Taubaté Roberta Bor-
rego, os secretários de Es-
porte, Cultura e Educação 
do município, a primeira 
dama Lourdes Morais, os 
vereadores Daniel Pereira, 
Marcos Joel, Paçoquinha e 
Toninho Careca, os alunos 
da escolinha de atletismo 
redencense e convidados.
Durante a solenidade o 

Presidente do Sesi-SP, o 
prefeito da cidade, o se-
cretário de Esporte de 
Redenção da Serra, João 
Carlos Elisiário e alguns 
alunos do atletismo en-
saiaram alguns passos 
da marcha atlética. Se-
gundo Skaf o programa 
é uma grande oportuni-
dade para que crianças e 
jovens pratiquem espor-
tes gratuitamente e de-
senvolvam valores que 
levarão para a vida toda.
“Estou muito feliz com 
mais este passo que todo 
povo redencense conquis-
tou hoje. Assinamos um 
convênio relacionado ao 
futebol e atletismo, e pelo 
que tudo indica vamos 
conquistar mais. O resulta-
do desta vitória foi traçado 
em uma viagem que reali-
zei até Brasília . Estamos 
mostrando um novo go-
verno, que luta e visa pelo 
bem de todo povo reden-
cense.” disse o prefeito.
Informações contato@
redencaodaserra.sp.gov.
br ou através do telefo-
ne (12) 3676-1282. Vi-
site nossa página no fa-
cebook www.facebook.
com/municipioredencao .
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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

Curiosidades

As frutas como todos sabem, são boas para a saúde, elimina toxinas e revigora as for-
ças do corpo. Porém, em alguns casos, as frutas dão trabalho para serem consumidas, 
principalmente por causa de suas cascas e sementes. A solução para isso é simples: o 
suco. Além de ser de fácil consumo, o suco pode reunir os nutrientes de várias frutas. 
Sabores combinados comumente, como laranja e mamão, abacaxi e hortelã e uva e 
morango são facilmente encontrados e fazem muito bem à saúde. Pesquisas informam 
que é mais eficiente adicionar sucos do que frutas às dietas. Experimente substituir os 
refrigerantes por sucos, mas lembre-se de lavar muito bem as frutas e usar sempre água 
mineral filtrada, ingerir o suco logo que prepará-lo também é muito importante. Evite 
adoçar os sucos e, se o fizer, prefira o mel ou açúcar mascavo, pois eles são muito mais 
saudáveis do que o açúcar refinado.
***
O açaí ganha cada vez mais o gosto dos brasileiros. Primeiro por ser refrescante, depois 
por ser nutritivo. Saiba que o açaí também fortalece os músculos e previne câimbras, 
além de combater o estresse e o desgaste físico. A forma mais recomendada de consu-
mo do açaí é em vitaminas.  Pode ser com banana e laranja, com morango picado, com 
melancia e mel ou com guaraná. Em todas essas vitaminas, o ideal é adicionar água e 
bater no liquidificador. Se for adoçar, utilize açúcar mascavo ou mel e nunca guarde a 
vitamina, ela deve ser consumida imediatamente.

Humor

Um turista parou para abastecer à beira da estrada e foi abordado pelo funcionário do 
posto:
- O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em diante, aqueles 
que chegarem vão pagar o preço novo.
Entusiasmado, o turista manda encher o tanque e, depois de pagar pergunta:
- E prá quanto vai súber o combustível?
E o funcionário explica:
- Não subiu não senhor, o preço baixou em dez por cento!
***
O sujeito chega no balcão da Cia. Aérea para fazer o chik-in, deposita duas malas enor-
mes na esteira e diz:
- Quero que esta mala vá para Recife e esta outra para Manaus.
- Isso não é possível, além do mais a sua passagem é para Brasília.
- Como não é possível! Pois foi exatamente isso que vocês fizeram no mês passado!
***
Quando as loiras se encontram:
- Nossa, você está ótima! Tão magra! Eu adorei esse seu corte de cabelo, curto muito 
fashion! O que é que você tem feito?
- Quimioterapia...
- Há... Que bom! Em qual Universidade?
***
A professora pergunta:
- Artur, que nome se dá a uma pessoa que continua falando, falando, mesmo quando os 
outros não estão interessados?
- Professora...
***
O rapaz bate na porta de uma residência e assim que o dono atende, ele diz:
- O senhor poderia doar alguma coisa para o lar dos velhinhos?
- É claro que posso! Espere só um pouquinho que eu vou buscar a minha sogra...

Mensagens

Podemos passar a vida inteira presos a uma história infeliz, lamentando a própria sorte, 
no entanto, também é possível nos libertar e viver a nossa vida podendo escolher. Os 
pensamentos e as emoções só permanecem se os escolhemos. Eles não têm vida pró-
pria,entretanto, o controle da mente e do coração precisa ser aprendido. Não tem nada 
a ver com repreensão do sentimento ou lembranças. Isso está relacionado à aceitação 
de acontecimentos como parte da vida, lembrando que até Jesus, aqui na Terra, teve seu 
calvário para depois, ressuscitar.
***
Em tempo difíceis, em que os resultados dos nossos esforços raramente são imediatos, 
é comum sermos tomados por dúvidas e por incertezas. A rotina, o trabalho e os proje-
tos, de repente parecem absolutamente sem sentido. Diante disso, é difícil enxergar al-
guma chance de sucesso. Assim só é possível pensar em um novo e repetindo o mesmo 
roteiro de dedicação e sacrifício. Surge uma sensação de profunda inutilidade.Pode ser 
que ele seja um aviso para se corrigir a rota, mas também pode ser apenas um desânimo 
passageiro. Observe com paciência e reveja seus conceitos.
***
Um rei mandou reunir um grupo de sábios para decidir qual era a parte mais importan-
te do corpo. O endocrinologista afirmou que eram as glândulas, porque regulavam as 
funções, o cardiologista disse que era o coração, pois sem ele as glândulas não funcio-
navam, já o nutricionista garantiu que era o estômago, uma vez que sem alimentos o 
coração não tinha forças para trabalhar. Porém, o mais sábio de todos, ouvia tudo em 
silêncio. Como não chegaram a nenhum acordo, quiseram saber exatamente a sua opi-
nião. “Todas essas partes são fundamentais para a vida”, disse o mais sábio de todos. 
“Se faltar uma delas o corpo morre. Entretanto, a parte mais importante que existe, é 
o canal imaginário que liga o ouvido a língua. Se esse canal imaginário estiver com 
problemas, o homem passa a dizer coisas que não ouviu e, então, não apenas o corpo 
morre, mas a sua alma é condenada para sempre!”

Pensamentos

Há heróis para o bem e para o mal.
Crescemos toda vez que cumprimos uma obrigação.
Esquecem-se a infidelidade, mas não as perdoam.
Viver nos corações que deixamos para trás não é morrer.
Fraqueza e crueldade são coisas que andam sempre juntas.
Não aprendemos para a escola, mas aprendemos para a vida.
A distância não é nada, só o primeiro passo que é difícil.
A auto-estima não é tudo, mas sem ela não sobra nada.
Seja o centro de apoio para os fracos, estimulando-os a fé. 
Grandeza e honestidade não são meios, mas são fins.
Para um coração valente nada é impossível.
Creio que para compreender é preciso compreender para crer.
A grande coragem para mim é a prudência.
Eu penso que em nossa vida é útil nunca se exceder em nada.
O sucesso e o amor preferem os corajosos.
É tão fácil enganar, quanto é difícil desenganar os homens.
O impossível em geral é o que não se tentou.

58º Congresso Estadual 
de Municípios reúne

prefeitos, vereadores e 
agentes públicos em

Campos do Jordão (SP) 
Evento começou no dia 18 
e segue até o dia 22 de mar-
ço no Campos de Jordão 
Convention Center para 
promover a discussão so-
bre as principais questões 
que afetam o dia-a-dia das 
cidades. Mais de 4 mil con-
gressistas são esperados 
Já começou em Campos 
do Jordão (SP) a 58ª edi-
ção do Congresso Estadual 
de Municípios, promovido 
pela Associação Paulista 
de Municípios. O evento, 
que conta com a parceira 
da UVESP – União dos 
Vereadores de São Paulo, 
tem como tema “Munici-
palismo: os novos horizon-
tes da gestão política e ad-
ministrativa”. O objetivo é 
promover a discussão so-
bre as principais questões 
que afetam diretamente o 
dia a dia dos municípios.
Direcionado para Prefei-
tos, Vereadores e Agentes 
Públicos, o Congresso vai 
propor alternativas que 
atualizam e modernizam 
as administrações públicas 
na já tradicional exposi-
ção de produtos, serviços 
e tecnologias, destacando 
também a programação 
exclusiva voltada para os 

interesses das primeiras-
damas e presidentes dos 
fundos sociais de solida-
riedade. Uma das novida-
des que será apresentada 
como solução aos entes 
públicos é o Gestão Brasil, 
um programa de gestão 
pública 100% online para 
servidores públicos com 
o objetivo de melhorar os 
serviços oferecidos aos 
cidadãos, principalmente 
à população mais carente. 
A iniciativa é resultado 
de uma parceria entre a 
Escola de Negócios pa-
ranaense EBS - Estação 
Business School e da Fun-
dação Instituo Fernando 
Henrique Cardoso (iFHC).
O programa alia conheci-
mento e experiência em 
Gestão Pública com com-
petência e excelência em 
gestão empresarial. Os 
cursos atendem às exi-
gências surgidas nas duas 
últimas décadas, quando o 
ambiente socioeconômico 
brasileiro mudou signifi-
cativamente, exercendo 
crescente pressão sobre a 
Administração Pública.
Os governos, centrali-
zados e locais, precisam 
crescentemente aperfeiço-

ar sua capacidade geren-
cial, tornando-se capazes 
de elevar a qualidade dos 
serviços que oferecem à 
população, em especial 
aquela mais carente. Cada 
curso - Administração 
Estratégica e Administra-
ção Operacional - é com-
posto por 22 módulos, 
sendo 16 módulos de 
formação e seis módulos 
complementares. Os alu-
nos têm até 8 meses para 
completar as atividades.
Segundo Domingos Guer-
ra, vice presidente da 
EBS e coordenador do 
Gestão Brasil, os órgãos 
públicos que participa-
rem do congresso e con-
tratarem o programa de 
gestão pública online até 
dia 05 de abril, ganha-
rão um desconto adicio-
nal de 15% no valor total.
Vale lembrar que o Con-
gresso Estadual de Mu-
nicípios é a mais impor-
tante oportunidade para 
a classe política paulista 
trocar ideias, experiências 
e informações, além de 
buscar soluções, propos-
tas e iniciativas que con-
tribuam com a excelên-
cia da gestão municipal.
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Abertas até 11 de abril inscrições 
para o 7º Concurso Volkswagen

na Comunidade

FUNVIC lança Portal Mais
Educação com mais de 2 mil

cursos online

Rio diz que segurança hídrica 
do estado depende do Paraíba 

do Sul 

Até o dia 11 de abri estão 
abertas inscrições para a 7ª 
edição do concurso anual 
“Volkswagen na Comu-
nidade”. O evento é pro-
movido pela Fundação 
Volkswagen, que coordena 
os investimentos sociais 
da Volkswagen do Brasil 
há 34 anos. Serão R$ 400 
mil em prêmios para dez 
organizações sem fins lu-
crativos, valor que deverá 
ser investido em projetos 
de ação social, de acor-

A FUNVIC (Fundação 
Universitária Vida Cris-
tã) lançou na manhã desta 
quinta-feira (20) o Portal 
FUNVIC Mais Educação, 
uma parceria da fundação 
com UNESCO e Cresça 
Brasil/UOL e que dispo-
nibilizará mais de 2 mil 
cursos online rápidos com 
preços acessíveis. O even-
to contou com a presença 
de Luís Otávio Palhari - 
presidente da FUNVIC, 
prefeito de Pinda Vito Ar-
dito, Denis Angel - repre-
sentante da Cresça Brasil/
UOL, deputado federal 
Nelson Marquezelli, de-
putado estadual Fernando 
Capez e outras autorida-
des políticas da cidade.
O programa atende todas 
as regiões do Brasil e ado-
ta uma didática totalmente 
online e de forma eficiente, 
atendendo as necessidades 
de diversas áreas como co-
mércio, indústria, varejo, 

A Secretaria Estadual do 
Ambiente do Rio de Janei-
ro informou, por meio de 
nota, que a transposição de 
águas do Rio Paraíba do 
Sul em São Paulo poderia 
comprometer a seguran-
ça hídrica fluminense. De 
acordo com a nota, o Rio 
é “fortemente dependente 
da Bacia do Rio Paraíba 
do Sul, responsável pelo 
abastecimento de mais de 

do com o regulamento do 
concurso. Em seu históri-
co, o “Volkswagen na Co-
munidade” já entregou 52 
prêmios, um total de R$ 
1,8 milhão que beneficiou 
diretamente 9.666 pesso-
as.  As inscrições para a 7ª 
edição do concurso anual 
“Volkswagen na Comuni-
dade” estarão abertas até 
o dia 11 de abril, por meio 
de seu site (www.funda-
caovw.com.br). Nesse pe-
ríodo, os colaboradores 

atacado, entre outros. Após 
concluir os cursos, o aluno 
receberá um certificado 
com a qualidade FUNVIC 
e dos parceiros.  “Os cur-
sos lançados agora foram 
avaliados de acordo com 
demanda de mercado e 
que tenham público neces-
sitando desse aprendizado. 
Futuramente, novos cur-
sos serão acrescentados, 
sempre após prévio estu-
do do mercado e conversa 
com representantes locais 
para preencher a necessi-
dade de cada cidade”, ex-
plicou Luís Otávio Palha-
ri, presidente da FUNVIC.
Na ocasião, o prefeito 
Vito Ardito afirmou que o 
projeto da Funvic é ótimo 
para a cidade e que estuda 
formas de melhorar a qua-
lidade de conexão e levar o 
ambiente online para todos 
os lugares de Pinda. “Es-
tamos estudando colocar 
cerca de 90 quilômetros de 

11 milhões de habitantes 
e pela sustentação de par-
cela expressiva da ativi-
dade econômica do Esta-
do”. A nota foi divulgada 
em resposta à intenção 
do governo de São Paulo 
de interligar a Bacia do 
Rio Paraíba do Sul, que
 nasce em São Pau-
lo, com o Sistema
 Cantareira, que abaste-
ce a Grande São Paulo e 

da Volkswagen do Brasil 
podem inscrever projetos 
sociais. Nas seis edições, 
foram inscritos 2.276 
projetos provenientes de 
20 Estados brasileiros. O 
“Volkswagen na Comuni-
dade” também incentiva 
o engajamento social dos 
colaboradores da Volkswa-
gen do Brasil, que são res-
ponsáveis por inscrever 
no concurso os projetos 
nos quais já desenvolvem 
trabalhos voluntários.

fibra ótica na cidade para 
tentar melhorar a quali-
dade de conexão, temos 
que nos adaptar ao mundo 
moderno para que assim 
possamos ser bem vistos 
pelas empresas de fora e, 
assim, conseguir  qualifi-
car os moradores e aumen-
tar os empregos”, disse. O 
FUNVIC Mais Educação 
disponibiliza três proje-
tos na área educacional, 
o Cresça Cidade - voltado 
para empresas e orgãos 
públicos, focando na ca-
pacitação da população e 
funcionários; o Mais Idio-
mas - levando uma forma 
ágil e prática de aprender 
inglês e espanhol com pre-
ços acessíveis; e o Aluno 
Empreendedor - programa 
para ajudar o estudante a 
custear os estudos. Mais 
informações dos projetos 
podem ser encontradas 
no endereço www.funvi-
cmaiseducacao.com.br.

que, pela escassez de chu-
vas, registra os piores ní-
veis dos últimos 40 anos. 
Para fazer a interliga-
ção, no entanto, é preciso
 aprovação da Agên-
cia Nacional de Águas 
(ANA) e da Agência Na-
cional de Energia Elétrica 
(Aneel), já que o Paraí-
ba do Sul corta três esta-
dos (Rio de Janeiro, São 
Paulo e Minas Gerais).

Prefeitura regulamenta e
aumenta número de ranchos 

de pesca em Ubatuba
Ranchos regularizam pre-
sença dos pescadores arte-
sanais na área de Marinha, 
controlada pela Secretaria 
do Patrimônio da União
A Câmara de Ubatuba 
aprovou na última semana 
um projeto de lei enviado 
pelo gabinete do prefei-
to Mauricio (PT) que au-
toriza a regulamentação 
do número de ranchos 
de pesca nas praias uba-
tubenses e a notícia foi 
recebida com festa pelas 
comunidades pesqueiras.
Antes, cada praia poderia 
ter apenas um rancho co-
letivo, com cinco pescado-
res cada. Agora, as praias 
podem receber até três 
ranchos coletivos, com 
cinco pescadores cada.
Secretário de Agricultura, 
Pesca e Abastecimento, 
Maurici Romeu informa 
que os ranchos são im-
prescindíveis pois regu-
lamentam a presença dos 

pescadores artesanais na 
área de Marinha, con-
trolada pela Secretaria 
do Patrimônio da União.
“Essa lei chega para com-
plementar uma legislação 
de âmbito federal, con-
forme a portaria SPU 89 / 
2010, referente a prioriza-
ção da utilização de comu-
nidades tradicionais nas 
áreas da Marinha”, afirma 
Maurici. “Agora, ninguém 
mais tira as comunida-
des de lá”, comemora.
Já Milena Franceschi-
nelli, diretora da Secreta-
ria de Agricultura, Pesca e 
Abastecimento, conta que 
os ranchos representam 
a cultura local e mantém 
viva a tradição caiçara.
“Esses espaços são fun-
damentais para a sobre-
vivência das famílias e 
da atividade pesqueira 
artesanal no município. 
Com eles, garantimos 
a manutenção da cultu-

ra caiçara, aliada ao de-
senvolvimento susten-
tável”, comenta Milena.
“Uma vez regularizados, 
os ranchos e seus pes-
cadores precisam res-
peitar a legislação am-
biental e as normas de 
conduta vigentes”, explica.
Nascida e criada no bair-
ro do Ubatumirim, Dona 
Zita Pedra dos Santos, 
aos 64 anos, ainda vive da 
pesca artesanal e come-
mora a aprovação da lei.
“A gente nasceu e cres-
ceu por aqui e viveu a 
vida inteira da pesca. Te-
nho 64 anos e a pesca ar-
tesanal é - e sempre foi 
- a principal atividade de 
toda minha família. Sou 
de uma época em que ía-
mos a pé até Ubatuba.
 Fiquei muito satis-
feita com a notícia 
e feliz em saber que 
nossa tradição será preser-
vada”, avalia a pescadora.

Câmara de Taubaté
exige explicações sobre

falta de energia e
operação cata-treco

Sesc promove apresentação
esportiva com Fabiola Molina

Foram aprovados na ses-
são de Câmara, dois re-
querimentos de Alexandre 
Villela para que a EDP 
Bandeirante solucione o 
problema de falta de ener-
gia em dias de chuva e para 
que o prefeito de Taubaté 
promova a operação ca-
ta-treco no município, de 
forma que os moradores 
tenham onde descartar 
utensílios que não usam 
mais. Aprovados, os re-
querimentos serão enca-
minhados ao prefeito, que 
terá 15 para respondê-los, 
indicando as providências.
Alexandre Villela avaliou 
como inadmissível o tem-
po que uma empresa “do 
porte da Bandeirante” leva 
para restaurar a energia 
elétrica nos bairros e citou 
que há locais que ficaram 
até 32 horas sem energia, 
apesar de a empresa dar 

O Sesc Taubaté reali-
za no dia 23, domingo, 
em Lorena, apresenta-
ção esportiva de nata-
ção com Fabiola Molina.
A partir das 10h, a meda-
lhista terá um encontro 
com o público, onde irá 
falar sobre sua carreira 
e principais conquistas, 

prazo de três horas para 
sanar o problema. Sobre 
o cata-treco, afirmou que 
o governo está fazendo 
“de maneira tímida”, ao 
contrário da administra-
ção anterior, que requi-
sitou ajuda do Exército 
para tirar lixo das ruas.
Para Pollyana Gama, am-
bos os requerimentos refle-
tem problemas diários le-
vados aos gabinetes. Sobre 
a operação cata-treco, pa-
rabenizou a sugestão: “Na 
Estiva, tem lugar que não 
há como transitar, de tanto 
entulho que tem. Colocam 
placa proibindo jogar, mas 
o entulho é jogado. Todos 
precisamos fazer a nossa 
parte, cuidar muito bem 
do que a gente desfaz.”
Douglas Carbonne ilus-
trou que o munícipe Fran-
cisco Borges tem pedido 
a troca do transformador 

além de demonstrar os 4 
estilos de natação – cos-
ta, craw, peito e borboleta.
O evento acontece no C. S. 
U. - Centro Social Urbano. 
Rua Doutor Alcides da 
Costa Vidigal, s/n, Nova 
Lorena-Lorena, e tem o 
apoio do Sindicato do Co-
mércio Varejista de Lorena.

do Jardim Canuto Borges 
há muito tempo, mas a 
Bandeirante não se mani-
festou. Segundo ele, se-
quer os postes de madeira 
estão sendo substituídos. 
Quanto ao lixo, frisou que 
há alguns carroceiros ir-
responsáveis, “que jogam 
lixo em qualquer local”, e 
sugeriu o aumento da mul-
ta para esses infratores.
Maria das Graças Olivei-
ra parabenizou Alexandre 
pelos requerimentos “que 
influenciam na qualida-
de de vida” da população 
taubateana. Atestou que 
no bairro Independên-
cia, onde mora, qualquer 
chuva é suficiente para 
interromper a energia. 
Sobre a operação cata-
treco, ressaltou o elevado 
número de doentes com 
dengue para justificar a 
necessidade do programa.

Fabiola Molina fez parte 
da seleção brasileira com 
participação nos Jogos 
Olímpicos de Londres, Pe-
quim e Sidney. Conquistou 
na sua carreira 67 títulos 
brasileiros, seis medalhas 
em Jogos Panamericanos 
e 14 medalhas de ouro em 
mundiais. Entrada franca.

Secretaria de Saúde de Tremembé 
realiza campanha contra

Tuberculose
A Secretaria de Saúde 
de Tremembé através da 
Vigilância Epidemioló-
gica realiza a partir desta 
segunda-feira (24) uma 
campanha para diagnosti-
car casos de tuberculose. 
A iniciativa, que continua 
até 29 de março, é realiza-
da em todas as unidades 
de saúde, das 8h às 17h, 
com o objetivo descobrir 
e tratar a doença preco-
cemente. Neste período, 
aqueles que apresentarem 
os sintomas ou tiverem 

dúvidas sobre a doença 
deverão procurar a unida-
de básica de saúde mais 
próxima de sua residência. 
Também realizam o aten-
dimento o Centro de Saú-
de (ao lado da Prefeitura).
De acordo com a Secre-
taria Municipal de Saúde, 
a tuberculose é transmi-
tida pelo ar e geralmente 
acomete os pulmões, mas 
pode afetar todo o corpo. 
A mais comum é a chama-
da tuberculose pulmonar. 
Os principais sintomas são 

tosse com ou sem escarro 
há mais de duas semanas, 
falta de apetite, perda de 
peso, cansaço, febre baixa 
(geralmente à tarde), suor 
noturno, hemoptise (es-
carro com sangue) e dor 
no peito. O diagnóstico 
da tuberculose é realizado 
por meio da coleta, aná-
lise do escarro e identifi-
cação do bacilo de Koch. 
Dessa forma, as amostras 
coletadas durante a cam-
panha são encaminhadas 
para análise laboratorial.
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Escola do trabalho de 
Taubaté abre 1500 vagas 

para diversos cursos

ANA estuda captar água 
do Rio Paraíba do Sul para 

o Sistema Cantareira

A Prefeitura de Tauba-
té abriu 1500 vagas para 
diversos cursos profis-
sionalizantes gratuitos 
que acontecerão ainda 
no primeiro semestre de 
2014. Os cursos são rea-
lizados nas oito unidades 
da Escola do Trabalho, 
que estão localizadas em 
pontos estratégicos do 
município. A intenção é 
oferecer melhor acesso 
aos moradores de bairros 
periféricos, para que pos-
sam frequentar as aulas 
próximo de sua residência.
No total são 23 cursos que 
têm a carga horária entre 
40 e 160 horas. Os interes-
sados podem se capacitar 
nos seguintes cursos: Au-
xiliar de Padeiro, Manicu-
re e Pedicure, Maquiagem, 

A Agência Nacional de 
Águas (ANA) estuda a 
alternativa de captação de 
água do Rio Paraíba do 
Sul para o abastecimen-
to do Sistema Cantareira. 
O anúncio veio hoje (19) 
pela ministra do Meio 
Ambiente, Izabella Tei-
xeira, após encontro ocor-
rido ontem em Brasília, 
entre o governador de São 
Paulo Geraldo Alckmin 
e a presidente da Repú-
blica Dilma Roussef. Na 
oportunidade, Alckmin 
pediu à presidente auto-
rização para utilizar água 

Excel Básico, Digitação, 
Informática Básica, Inicia-
ção à Informática (Melhor 
Idade), Word Avançado, 
Unhas Artísticas, Pedrei-
ro, Decoupagè e Pintura 
em Tela, Artesanato em 
Feltro e Crochê, Patchco-
lagem e Pintura em Teci-
dos, Costura Artesanal, 
Excel Básico, Automação 
Pneumática, Funilaria de 
Brilho, Manicure Artís-
tica, Tricologia Capilar 
com Aperfeiçoamento 
em Cortes, Designer de 
Sobrancelhas, Recursos 
Humanos, Logística e 
Auxiliar Administrativo.
Os cursos são ministrados 
nas Escolas do Trabalho 
do Areão, Jabuticabeiras, 
Santo Antônio, Gurilân-
dia, Estiva, Cecap e Alto 

do Paraíba do Sul com o 
propósito de minimizar 
a escassêz do sistema de 
abastecimento Cantareira. 
O rio Paraíba do 
Sul é interestadu-
al e banha três estados.
A ministra informou que a 
proposta faz parte de um 
plano do governo paulista 
para segurança de recursos 
hídricos para a macrome-
trópole de São Paulo. “Ele 
fez uma avaliação com 
a presidenta e mostrou a 
estratégia de trabalho. É 
uma obra que, no planeja-
mento deles, levaria de 12 

do Cristo. Ao final, os 
alunos que concluírem os 
cursos de Auxiliar de Pa-
deiro, Excel Básico, Word 
Avançado, Pedreiro e Fu-
nilaria de Brilho recebem 
certificação pelo SENAI. 
Os demais são certifica-
dos pela Escola do Traba-
lho. Todos os alunos saem 
preparados e qualifica-
dos para serem inseridos 
no mercado de trabalho.
Para se inscrever, o can-
didato deve procurar uma 
das unidades da Escola do 
Trabalho e apresentar a có-
pia da Carteira de Identi-
dade e comprovante de en-
dereço. É necessário ter 16 
anos completos e possuir 
o Ensino Fundamental.
Mais informações pelo 
telefone: 3622-1170.

a 14 meses para ser feita, 
então foi uma reunião de 
exposição sobre como São 
Paulo está olhando, estra-
tegicamente, pós-2014”, 
disse a ministra. Mesmo 
com as fortes chuvas que 
caíram na segunda-feira 
na Grande São Paulo São 
Paulo, o reservatório do 
Sistema Cantareira con-
tinuou baixando e atingiu 
nesta quarta-feira o seu 
menor volume: 14,7%. 
O sistema abastece cerca 
de 9 milhões de pessoas 
que moram na região me-
tropolitana de São Paulo. 


