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A GAzetA dos Municípios

Tremembé instala
novos pontos de

ônibus mais modernos 
e seguros

Caraguá abre
inscrições abertas para 

3º Festival de Viola
Caipira

Maestro João Carlos Martins 
e Filarmônica Bachiana do 
Sesi-SP se apresentam em

Campos do Jordão

A Prefeitura de Tremembé, 
por meio de uma parceria 
com a ABC Transportes, 
iniciou a implantação de 
novos pontos de ônibus na 
cidade. Inicialmente fo-
ram instalados 15 pontos 
em locais estratégicos e 
de maior fluxo de pessoas 
nas Avenidas Luiz Gonza-
ga das Neves, 7 de Janeiro 
(Jd. Santana) e Rodovia 
Álvaro B. Lima Neto, al-
tura dos bairros São Vi-

Violeiros e duplas e trios 
caipiras de toda a região 
estão convidados pela 
Fundação Educacional e 
Cultural de Caraguatatuba 
- Fundacc para a realiza-
ção do 3º Festival de Viola 
Caipira de Caraguatatuba 
“Viola de Ouro”. Podem se 
inscrever duplas ou trios, 
que utilizem os seguintes 
instrumentos: viola caipi-
ra, violão e/ou acordeom, 
sendo imprescindível a 
utilização de pelo menos 
um instrumento de corda. 
O evento está programado 
para o dia 30/8 (sábado), 
a partir das 17h, na Pra-

O maestro João Carlos 
Martins e a Filarmônica 
Bachiana Sesi-SP se apre-
senta no próximo sábado 
(26), a partir das 17h30, 
em Campos do Jordão. O 
evento será realizado no 
Tênis Clube, no centro de 
Capivari, e tem o patrocí-
nio da Comgás, através da 
Lei Rouanet - Lei Federal 
de Incentivo à Cultura.
A entrada para a apresen-
tação é gratuita, porém os 
lugares são limitados. Os 
interessados devem pro-
curar a coordenação do 
evento no Tênis Clube de 
Campos do Jordão, que 
fica à Av. Dr. Paulo Ribas, 
76 no Centro de Capiva-

cente de Paula e Guedes.
O objetivo é aumentar a 
segurança e o conforto dos 
usuários do transporte pú-
blico coletivo de Tremem-
bé. Segundo a Secretaria 
de Administração, já existe 
parceria para novas ins-
talações em vários bair-
ros do município. Além 
de bonitos e moder-
nos, os novos pontos 
possuem fácil acessibi-
lidade e levam mais se-

ça Dr. Cândido Motta, no 
Centro. Os três primeiros 
colocados receberão prê-
mios em dinheiro no valor 
de R$ 2 mil, R$ 1 mil e R$ 
800, respectivamente. De 
acordo com a Fundaac, o 
festival contará também 
com a apresentação da 
Orquestra de Viola Caipi-
ra “Estrela de Ouro” e da 
dupla Clayton e Dennis. 
Para se inscrever - As ins-
crições devem ser realiza-
das pelos interessados ou 
pelo representante legal 
munido de procuração 
com firma reconhecida, 
junto com a ficha de ins-

ri nos dias 24, 25 e 26 de 
julho a partir das 9h para 
retirada dos ingressos. 
João Carlos Martins é con-
siderado um dos maiores 
intérpretes de Bach do 
século XX e ocupa um 
lugar ímpar no cenário 
musical brasileiro. Pau-
listano, iniciou os estudos 
em piano aos oito anos e 
aos 13 iniciou carreira no 
Brasil. Aos 18, foi para o 
exterior, onde teve após 
três anos, lotação esgota-
da em todos os concertos 
que realizou no Carne-
gie Hall, em Nova York.
Em 2002, por problemas 
físicos, abandonou os pal-
cos como pianista, mas 

gurança a pedestres e 
passageiros. As novas
 instalações têm agra-
dado munícipes e usu-
ários do transporte pú-
blico, inclusive pelo 
seu designer moderno.
“Vamos continuar traba-
lhando diariamente para 
atender os usuários do 
transporte público com 
qualidade, conforto e se-
gurança”, concluiu o pre-
feito Marcelo Vaqueli.

crição preenchida, um CD 
com a música concorrente 
gravada e uma cópia digi-
tada impressa da letra na 
íntegra, constando o título 
da música e o nome do(s) 
autor(es). Serão aceitas 
inscrições realizadas via 
correio. O edital, regula-
mento e a ficha de inscri-
ção estão disponíveis no 
site www.fundacc.com.
br. A lista com as duplas 
e trios selecionados será 
divulgada no dia 22/8, no 
quadro de avisos gerais na 
sede da Fundacc e no site. 
Mais informações 
(12) 3897.5661.

voltou a fazer sucesso no 
mundo da música após 
iniciar os estudos como 
regente, apresentando-se 
com sucesso em Londres, 
Paris e Bruxelas. Fundou 
a Bachiana Filarmônica 
e desenvolveu trabalho 
com adolescentes através 
de sua Bachiana Jovem. 
O fruto de mais uma ação 
de sucesso foi a Fundação 
Bachiana, que alia arte e 
sustentabilidade. Ambas 
as orquestras foram uni-
ficadas formando a Filar-
mônica Bachiana Sesi-SP, 
a primeira orquestra bra-
sileira a se apresentar no 
Carnegie Hall em 2007 e 
posteriormente em 2008.
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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

Visite a Exposição
100 anos da Estação 

Ferroviária de Tremembé

São Sebastião é o
primeiro porto brasileiro 

de zona costeira a ter
plano de área para
acidentes com óleo

O Porto de São Sebastião 
é pioneiro entre os portos 
brasileiros costeiros a ter 
Plano de Área para aci-
dentes com óleo no mar. 
O documento foi aprova-
do e assinado pelos órgãos 
ambientais (Cetesb e Iba-
ma), no dia 17 de junho, e 
contém as informações e 
medidas a serem tomadas 
em caso de acidentes com 
derramamento de óleo na 
área do porto organizado, 
que inclui, além do porto 
público, o Terminal Aqua-
viário da TRANSPETRO 
e o Sistema de Travessia 
São Sebastião/Ilhabela 
da DERSA - Desenvol-
vimento Rodoviário S.A.
 A obtenção do Plano de 
Área do Porto Organiza-
do de São Sebastião (PA 
POSS) atende o Decreto 
Federal 4.871/2003, alte-
rado pelo Decreto Federal 
8.127/2013. O documen-
to consolida os Planos de 
Emergência Individuais 
(PEIs), também apro-

vados pelos órgãos am-
bientais, das três instala-
ções que funcionam no 
Canal de São Sebastião.
 A iniciativa de reunir o 
planejamento das três em-
presas sob coordenação 
dos órgãos ambientais e 
Marinha do Brasil, partiu 
da Companhia Docas de 
São Sebastião. “Somos o 
segundo porto em qualida-
de ambiental do país, bus-
car ações para a prevenção 
e para soluções rápidas 
para equacionar inciden-
tes que colocam em risco 
o meio ambiente é nossa 
prioridade. Por isso, soma-
mos esforços com a DER-
SA e a TRANSPETRO e 
triplicamos a capacidade 
de resposta a vazamentos 
de óleo no mar na região”, 
esclarece Casemiro Tercio 
de Carvalho, presiden-
te da Companhia Docas.
 A aprovação do documen-
to é resultado de investi-
mentos na área de segu-
rança ambiental realizados 

no Porto, que criou em 
2013 o Centro de Aten-
dimento a Emergências 
do Porto de São Sebas-
tião (Ceate), formado por 
uma equipe técnica de 11 
profissionais capacitados 
nas áreas de Aspectos Le-
gais da Gestão Ambiental, 
Gerenciamento de Crises 
Ambientais, Brigada de 
Incêndio, Emergências 
com Produtos Perigo-
sos e Primeiros Socorros.
 A base do Ceate fica den-
tro do porto e possui equi-
pamentos como barreiras 
rígidas para contenção de 
vazamentos, sistema de 
bombeamento com moto 
bombas para recolhimen-
to do óleo, tanques para 
armazenamento do pro-
duto, embarcações (botes 
e barcos). Além disso, o 
Centro dispõe de cilindros 
de ar, sinalizadores náu-
ticos, rádios VHF, GPS, 
respiradores e flutuadores, 
além dos equipamentos 
de proteção individual.

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.
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Pinda Telecentros 
oferecem 400 vagas 

para cursos gratuitos

Os interessados em apro-
veitar uma das 400 vagas 
dos cursos oferecidos pe-
los Telecentros, projeto 
do Fundo Social de Soli-
dariedade, poderão pro-
curar os Telecentros mais 
próximos de casa para se 
matricular. As oportunida-
des são para informática 
básica, rotinas administra-
tivas, marketing pessoal, 
edição de imagens, edi-
ção de vídeo e hardware.
Para fazer um dos cursos 
é preciso apresentar o RG 
e comprovante de endere-
ço. Quem desejar fazer a 
pré-inscrição dos cursos 
via internet poderá utilizar 
a página do Telecentro na 

rede social, basta acessar 
www.facebook.com/pro-
jetotelecentropinda e en-
viar uma mensagem com 
os dados pessoais, como 
nome completo, endereço 
e o curso que deseja fazer.
Os cursos têm duração 
de 160 horas e são de-
senvolvidos em três me-
ses. Todos os alunos 
receberão certificados. 
As unidades dos Telecen-
tros estão instaladas nos 
bairros Feital, Castolira, 
Araretama, Cícero Prado, 
Jardim Regina, Campi-
nas, Vila Rica, praça Emí-
lio Ribas – São Benedito, 
e no Centro Comunitá-
rio do Ribeirão Grande.

Fussta promove a
2ª Festa Julina Solidária

em Taubaté
Com a finalidade de arre-
cadar recursos destinados 
às entidades sociais do 
município, o Fussta (Fun-
do Social de Solidariedade 
de Taubaté), em parceria 
com a Secretaria de Turis-
mo e Cultura, realiza no 
próximo final de semana, 
dias 26 e 27 de julho, a “2ª 
Festa Julina Solidária”. O 
evento acontece na Pra-
ça Coronel Vitoriano, em 
frente ao Centro Cultural, 
no sábado das 16h às 22h, 
e no domingo das 16h às 
21h. Das entidades filan-
trópicas que farão parte 
desta festa já está confir-

mada a presença da Casa 
São Francisco de Idoso, 
Fundação Dom Couto, Lar 
Irmã Amália, Obra Social 
Vila Aparecida, Instituto 
São Rafael, Apae, Rotary 
Clube de Taubaté, Projeto 
Hapet, Associação Bene-
ficente Madre Tereza de 
Calcutá e Aparte. Essas en-
tidades montarão barracas 
de quentão, vinho quente, 
caldinho, cachorro quen-
te, pastel, doces, bolinho 
caipira, bebidas, churras-
quinho, pão com linguiça, 
churros, crepe e pipoca.
O Ametra e a Escola do 
Trabalho estarão com 

um estande de artesana-
to expondo as peças pro-
duzidas pelos próprios 
alunos durante as aulas.
Confira a programação:
26 de julho - sábado
16h - Abertura
17h - Show com Mar-
cos Henrique e Banda
20h - Seletiva da “Rai-
nha dos Tropeiros 2014”
22h – Encerramento
27 de julho - Domingo
16h - Abertura
18h - Apresentação 
do Lar Irmã Amália
19h - Dupla Dou-
glas e Vinícius
21h - Encerramento
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Programação da Festa 
do Senhor Bom Jesus 

de Tremembé

Programação Família da 
Festa do Senhor Bom
Jesus em Tremembé
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Iluminação 
dentro de 

casa: saiba 
como

utilizá-la de 
forma

eficiente
No período de inverno, 
os dias tendem a ser mais 
curtos e, com isso, as lâm-
padas passam mais tem-
po acesas dentro de casa. 
Para utilizar a iluminação 
artificial de forma mais efi-
ciente, a EDP fornece di-
cas simples que podem ser 
adotadas no dia a dia e que 
fazem a diferença na fatura 
de energia do final do mês.  
Desde o início do mês de 
julho, as lâmpadas incan-
descentes de 60 watts dei-
xaram de ser fabricadas no 
Brasil. Trata-se de uma nor-
ma que segue um padrão 
mundial e visa à utilização 
eficiente da energia elétri-
ca. A estimativa é que até 
2016 todas as lâmpadas in-
candescentes deixem de ser 
comercializadas no país.
Dentro de casa, alguns 
hábitos sustentáveis já po-
dem ser adotados. A subs-
tituição das lâmpadas pode 
ocorrer de forma gradativa. 
Primeiramente, o morador 
pode escolher um cômodo 
em que a iluminação é mais 
utilizada para trocar a lâm-
pada incandescente pela 
fluorescente compacta ou 
LED. Para quem costuma 
deixar a entrada da residên-
cia iluminada durante toda 
a noite, esse pode ser o pri-
meiro local a receber uma 
lâmpada mais eficiente.
Os modelos incandescen-
tes e fluorescentes utilizam 
diferentes tecnologias para 
converter a energia em 
luz. A incandescente gasta 
mais eletricidade para pro-
duzir a mesma quantidade 
de luz que uma fluores-
cente – isso ocorre porque 
apenas 5% da energia con-
sumida vira luz e os outros 
95% perdem-se em calor.
“Na hora da compra, o 
consumidor paga até dez 
vezes mais pela lâmpa-
da fluorescente compac-
ta, mas com certeza há 
retorno do investimento 
no médio prazo na econo-
mia de energia”, explica 
o relações institucionais 
da EDP, Marcos Scarpa.
“A fluorescente, dependen-
do da potência, chega a ser 
seis vezes mais eficiente. 
Portanto, a lâmpada fluo-
rescente de 15 watts pode 
substituir a incandescente 
de 60 watts, gerando uma 
economia de 75% de ener-
gia elétrica”, acrescenta.
Scarpa lembra ainda que 
equipamentos eficientes 
são mais exigentes em re-
lação à rede elétrica que os 
abastece. “Por isso, manter 
a fiação interna em equilí-
brio é essencial”, destaca.
A pintura das paredes e teto 
também pode auxiliar na 
reflexão das lâmpadas. O 
ideal é utilizar cores claras 
na pintura. As luminárias 
devem ser escolhidas de 
forma que otimizem a lu-
minância e, para obtenção 
desse efeito, as transparen-
tes são as mais indicadas. 
Sempre que possível, ja-
nelas, persianas e cortinas 
precisam favorecer o apro-
veitamento da luz solar.
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Estudantes de São Paulo
realizam trabalho voluntário 

na Escola do Bairro do
Comércio em Paraibuna

m grupo de alunas do Clu-
be Gaivotas de São Paulo 
está em Paraibuna, neste 
período de férias escola-
res, para promover ativi-
dades gratuitas às crianças, 
adolescentes e senhoras 
dos Bairros do Comér-
cio, Teles e Vila Amélia. 
O projeto denominado 
“Promoção Social Rural” 
acontece na EMEIEF Ota-
cília Domingues (Bair-

ro do Comércio) e segue 
durante esta semana, até 
a próxima sexta-feira 
(24), das 14h00 às 17h00.
Dentre as atividades ofe-
recidas ao público, estão: 
teatro, gincana, palestras 
educativas, artesanato, 
oficina de pintura, ma-
nicure, atividades recre-
ativas e culturais, festa 
julina, entre outras ações.
Também foi montado um 

bazar da pechincha com 
roupas e sapatos doados 
pelas próprias alunas vo-
luntárias. A renda dos pro-
dutos será revertida para a 
Escola do Bairro do Co-
mércio. “Realizamos esse 
projeto há 03 anos, em 
Paraibuna. É um trabalho 
gratificante, pois ajudar 
ao próximo sempre faz 
bem”, diz Márcia Mendes, 
coordenadora do grupo.
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Taubaté: CadÚnico
irá atender em novo

endereço

Músicos de Taubaté 
recebem 1º Trompete

da OSESP

Fussta promove a
2ª Festa Julina

Solidária em Taubaté

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento e In-
clusão Social (SEDIS), 
informa que o CadÚni-
co (Cadastro do Sistema 
Único) será transferido da 
sede da Administração e 
passará a atender, a partir 
do dia 28, no Prédio do 
Relógio (CTI), no andar 
térreo. O serviço será in-

Numa iniciativa da Pre-
feitura Municipal, os mú-
sicos de Taubaté puderam 
vivenciar uma aula dife-
rente na tarde desta segun-
da-feira, 21 de julho, com 
a presença do 1º Trompe-
te da OSESP – Orquestra 
Sinfônica do Estado de 
São Paulo, Flávio Gabriel.
O trompetista esteve no 
Centro Cultural durante a 
tarde desta segunda-feira, 
21 de julho, quando re-
cebeu alunos da FAMU-
TA, da Orquestra Jovem, 
Banda Sinfônica e demais 
fanfarras da cidade inte-
ressados em aprender um 
pouco mais com Flávio, 
considerado um dos mais 
destacados trompetistas 
de sua geração e também 
professor do 45º Festival 
de Inverno de Campos do 
Jordão, que acontece na 
cidade vizinha até o pró-
ximo dia 03 de agosto.
Com apenas 34 anos, Flá-
vio Gabriel iniciou seus 
estudos aos 11 anos de 
idade na Banda Lyra de 
Mauá-SP, sendo bacharel 
em Música pela Universi-
dade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro-UNIRIO. 

Com a finalidade de arre-
cadar recursos destinados 
às entidades sociais do 
município, o Fussta (Fun-
do Social de Solidariedade 
de Taubaté), em parceria 
com a Secretaria de Turis-
mo e Cultura, realiza no 
próximo final de semana, 
dias 26 e 27 de julho, a “2ª 
Festa Julina Solidária”. O 
evento acontece na Pra-
ça Coronel Vitoriano, em 
frente ao Centro Cultural, 
no sábado das 16h às 22h, 
e no domingo das 16h às 
21h. Das entidades filan-
trópicas que farão parte 
desta festa já está confir-
mada a presença da Casa 
São Francisco de Idoso, 
Fundação Dom Couto, Lar 
Irmã Amália, Obra Social 
Vila Aparecida, Instituto 
São Rafael, Apae, Rotary 
Clube de Taubaté, Projeto 
Hapet, Associação Bene-
ficente Madre Tereza de 

terrompido de 21 a 25 de 
julho para a realização da 
mudança de arquivos, do-
cumentos e mobiliário.
A transferência de prédio 
será para que as instala-
ções sejam mais adequa-
das ao atendimento de 
munícipes beneficiários 
dos programas assisten-
ciais do Governo Federal. 
Lembrando que o CadÚni-

Em 2010 conquistou o 2º 
prêmio no Concurso In-
ternacional de Música Pri-
mavera de Praga, inédito 
na história do trompete no 
Brasil e considerado um 
dos mais difíceis do mun-
do. Foi ainda o principal 
trompetista da Orquestra 
Sinfônica de Porto Alegre 
entre 2004 e 2009, sendo 
ainda membro da Orques-
tra Jovem das Américas 
entre 2005 e 2007, quan-
do participou de turnês 
pela América Latina, EUA 
e Europa, tendo atuado 
ainda nas gravações dos 
DVDs “Legacy” e Mes-
sa da Réquiem de Verdi, 
este último sob a direção 
de Plácido Domingos. Em 
2007 atuou também como 
principal trompetista da 
Orquestra Juvenil Simon 
Bolivar no festival Villa
-Lobos em Caracas, na Ve-
nezuela, entre outros fei-
tos de um currículo ainda 
mais extenso e importante.
Flávio Gabriel recebeu 
aos alunos de música de 
Taubaté no Teatro do Cen-
tro Cultural, numa ati-
vidade gratuita e aberta 
a todos os interessados.

Calcutá e Aparte. Essas 
entidades montarão bar-
racas de quentão, vinho 
quente, caldinho, cachor-
ro quente, pastel, doces, 
bolinho caipira, bebidas, 
churrasquinho, pão com 
linguiça, churros, crepe e 
pipoca. O Ametra e a Es-
cola do Trabalho estarão 
com um estande de arte-
sanato expondo as peças 
produzidas pelos próprios 
alunos durante as aulas.
Confira a programa-
ção: 26 de julho - sábado
16h - Abertura 17h - Show 
com Marcos Henrique e 
Banda 20h - Seletiva da 
“Rainha dos Tropeiros 
2014” 22h – Encerramento
27 de julho - Domingo
16h - Abertura
18h - Apresentação 
do Lar Irmã Amália
19h - Dupla Dou-
glas e Vinícius
21h - Encerramento

co gera ao usuário o NIS 
(Número e Identificação 
Social) que permite ao in-
teressado se inscrever em 
diversos programas so-
ciais do governo, como por 
exemplo, o Bolsa Família 
e o Benefício de Progres-
são Continuada (BPC).
Serviço: Novo endereço 
do CadÚnico: Rua dos 
Operários, nº 11 (térreo)


