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A GAzetA dos Municípios

Batalhão “Borba Gato” 
festeja 68 anos de

instalação em Pinda

Câmara de Pinda reabre
votação sobre ruídos

urbanos e perturbação
do sossego público

Taubaté realiza 2ª Oficina
de Educação Ambiental

O 2º Batalhão de Engenha-
ria de Combate de Pinda-
monhangaba - “Batalhão 
Borba Gato” comemora 68 
anos de atividades. A sole-
nidade comemorativa foi 
promovida na manhã desta 
quinta-feira (22) na Praça 
João de Faria Fialho (Lar-
go do Quartel) e contou di-
versas autoridades civis e 
militares e grande público.
 A celebração teve a frente 
o comandante da unidade 
Coronel Maurício Máxi-
mo de Andrade e a pre-
sença ilustre do Coman-
dante Militar do Sudeste 
General  Ryuzo Ykeda.
 Durante o evento, foram 
homenageadas várias per-
sonalidades do município 
com o diploma “Amigos 
do Batalhão” pelo apoio 
efetivo recebido pela uni-

Ordem do Dia
 18ª Sessão Ordinária do 
ano de 2014, a realizar-se 
no Palácio Legislativo “Dr. 
Geraldo José Rodrigues 
Alckmin”, no próximo dia 
26 de maio de 2014, se-
gunda-feira, às 18 horas.
Matérias de Dcus-
são e Votação
I. Projeto de Lei n° 13/2014, 
do Vereador Roderley 

A Secretaria de Meio Am-
biente de Taubaté, em 
parceria com a Linhas de 
Taubaté Transmissora de 
Energia e a Biodinâmi-
ca Rio, realiza no próxi-
mo dia 26 de maio, se-
gunda-feira, a 2ª Oficina 
de Educação Ambiental.
Esta oficina tem como ob-
jetivo concluir os projetos 
elaborados por cada muni-
cípio interceptado pela LT 
na 1ª Oficina de Educação 
Ambiental, realizada no 

dade militar, direta ou 
indiretamente, por meio 
dessas pessoas. Em outra 
cerimônia, recrutas que 
incorporaram o efetivo 
de 2014 receberam a boi-
na em momento festivo 
e junto dos familiares. 
 Ten Cel Maurício Máxi-
mo de Andrade“Desejo 
dirigir-me aos nossos re-
crutas: A boina que rece-
beram hoje é o reconhe-
cimento pelas etapas de 
instrução já cumpridas. No 
entanto, os desafios conti-
nuam. Que a lembrança 
desta data traga força para 
que vocês superem os 
obstáculos...”, disse o co-
mandante da guarnição fe-
deral aos novos soldados.
Durante a semana, a popu-
lação poderá visitar na pra-
ça a exposição de viaturas 

Miotto, que “Dispõe sobre
 ruídos urbanos e pro-
teção do bem estar e do 
sossego público no âm-
bito do Município de 
P i n d a m o n h a n g a b a ” .
II. Projeto de Lei n° 
43/2014, do Vereador 
Professor Eric de Olivei-
ra, que “Altera a Lei n° 
5.612/2014, substituindo 
os termos “deficientes fí-

ano passado, e estruturar 
as ações necessárias para a 
viabilização desses proje-
tos. O evento acontece das 
13h às 17h, na Sala Verde 
– Centro de Referência em 
Educação Ambiental, lo-
calizada no SEDES, à Av. 
Amador Bueno da Veiga, 
220, no Jardim Jaraguá. 
A oficina é
 extensiva às lideranças 
comunitárias, aos repre-
sentantes do Poder Públi-
co Municipal, sociedade 

e equipamentos do bata-
lhão, que contam um pou-
co das atividades e presen-
ças históricas sempre que 
necessária intervenções 
dos militares engenheiros.
 68 anos de história
 O 2º Batalhão de Enge-
nharia de Combate teve 
sua origem no antigo 2º 
Batalhão de Engenheiros 
que se instalou no municí-
pio de Cáceres – MT, em 
1908, e transferido para 
São Paulo no ano seguinte 
com a denominação de 2º 
Batalhão de Engenharia. 
 Criado pelo Decreto Re-
servado nº 21.134-A, de 15 
de Maio de 1946, foi insta-
lado em Pindamonhangaba 
nas instalações do antigo 
mercado municipal, onde 
está atualmente, na Praça 
Padre João de faria Fialho.

sicos” e “portadores de 
deficiência” por “pes-
soas com deficiência”.
P i n d a m o n h a n g a b a , 
21 de maio de 2014. 
V e r e a d o r
 Ricardo Piorino
P r e s i d e n t e
Pronunciamentos Pes-
soais: conforme inscri-
ção dos Senhores Vere-
adores no livro próprio.

civil organizada, segmen-
tos de ensino formal, e, em 
especial, aos proprietários 
e moradores de imóveis 
situados nas proprieda-
des do entorno da Linha 
de Transmissão 500KV 
Taubaté-Nova Iguaçu, no 
município de Taubaté.
Maiores informações e 
contatos podem ser fei-
tos com Soraya Sadala 
(sorayasadala@gmail .
com) e Anderson Vitorino 
(avitorinorj@gmail.com).

Alstom Taubaté inaugura 
seu primeiro Centro Global
de Tecnologia Hidrelétrica

A Alstom inaugurou em 
Taubaté seu primeiro Cen-
tro Global de Tecnologia 
Hidrelétrica na América 
Latina, em Taubaté, com 
a presença do vice presi-
dente sênior de operações 
Hydro Mundial Jacques 
Hardelay, o presidente 
da Alstom Brasil Mar-
cos Costa e autoridades 
locais.O novo centro é 
uma importante extensão 
da atual unidade indus-
trial hidrelétrica da cida-
de, que conta atualmente 
com quase 2 mil funcio-
nários. O CTG represen-
ta um investimento de 8 
milhões de Euro, com 15 
funcionários dedicados 
exclusivamente ao Centro.

A Alstom apoiará, com 
este Centro, a crescente 
necessidade de geração 
de energia do Brasil, de-
senvolvendo tecnologia 
Kaplan, para usinas hi-
drelétricas de baixa que-
da, entre 15 e 60 metros. 
Estas plantas são capazes 
de se adaptar a variação 
de vazão do rio, permi-
tindo assim, a produção 
de energia durante todo o 
ano, tanto em períodos de 
enchentes e seca. O Bra-
sil responde por 45% do 
futuro mercado Kaplan 
mundial para no-
vas centrais elétricas.
O Centro de Tecnologia
Este Centro aproveitará 
a expertise de fabricação 

existente do grupo, e as 
instalações industriais lo-
cais de Taubaté. Ele con-
tará com uma plataforma 
de testes para modelos de 
turbinas dentro do estado 
da arte. Jacques Hardelay 
disse que “a Inauguração 
do GTC representa um 
importante marco para o 
desenvolvimento da Als-
tom no país e no merca-
do de renováveis. Ele nos 
beneficiará por propiciar 
um retorno de experiência 
de especialistas e enge-
nheiros de P&D altamente 
qualificados, localizados
 perto dos nossos clien-
tes e por melhorar con-
tinuamente os produ-
tos que projetamos”.
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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.

EXPEDIENTEPrefeitura de Taubaté anuncia 
nova data para reunião do

projeto Bairro a Bairro
A reunião do projeto Bair-
ro a Bairro foi alterada. 
Inicialmente o evento 
aconteceria no próximo 
dia 30 de maio, mas como 
a cidade será sede da reu-
nião do Codivap (Consor-
cio de Desenvolvimen-
to Integrado do Vale do 
Paraíba, Litoral Norte e 
Serra da Mantiqueira), a 
Prefeitura mudou a data 
da reunião para o dia 06 
de junho, sexta-feira, evi-
tando, assim, possível 
atraso no inicio dos aten-
dimentos aos munícipes.
A reunião acontecerá 
EMEF Emilio Amadei 
Beringhs, localizada à Es-
trada Amacio Mazzaropi, 
691 – Marlene Miranda, e 
irá atender a população da 
região do bairro do Marle-
ne Miranda e adjacências.
Visando acompanhar as 

necessidades da popula-
ção que mora nas regiões 
atendidas, os portões se-
rão abertos às 13h para 
o cadastramento e orga-
nização do atendimento. 
Para participar é preciso 
comparecer ao local do 
evento até às 22h, quando 
os portões serão fechados
 para finalizar o servi-
ço. Para falar com o pre-
feito, as senhas serão 
distribuídas até às 20h.
O projeto Bairro a Bairro 
faz parte do Orçamento 
Cidadão, inserido no Plano 
de Governo da administra-
ção municipal, permitindo 
que os moradores apre-
sentem as necessidades
 de seus bairros para que 
sejam realizadas de for-
ma direcionada, com a 
destinação de parte do 
orçamento do municí-

pio para essas ações.
Todas as Secretarias Mu-
nicipais estarão presentes, 
objetivando um atendi-
mento personalizado e 
possibilitando uma maior 
agilidade na solução das 
solicitações. É impor-
tante que cada morador 
apresente solicitações 
globais, visando a me-
lhoria em geral do 
local onde reside.
S e r v i ç o
Reunião do proje-
to Bairro a Bairro
Data: 06 de ju-
nho - sexta-feira
Horário: a partir das 
13h – Fechamen-
to dos portões às 22h
Local: EMEF Emi-
lio Amadei Beringhs
Endereço: Estrada Ama-
cio Mazzaropi, 691 
– Marlene Miranda

3° Semana do Café em
Lorena conta com a

Martins Café

No próximo dia 24 de maio, 
Mariano Martins, sócio da 
marca Martins Café estará 
presente na 3º Semana do 
Café, evento que acontece 
em Lorena durante todos 
os finais de semanas do 
mês com palestras e ativi-
dades. Junto com a cafe-
óloga Eliana Relvas, e as 
jornalistas Mariana Pro-
ença e Kelly Stein, parti-
cipará de discussão em 
torno do tema “Café fer-
mentado: o que é isso?”. 
O encontro acontecerá no 
Malerba Café, às 10:30h. 
A entrada é gratuita.
Pelo terceiro ano consecu-
tivo o evento reúne, de 03 
de maio a 25 de maio, ca-
feicultores, baristas, jorna-
listas, degustadores, escri-
tores e amantes do café.  A 
3° Semana do café de Lo-
rena também traz nomes 
como Isabela Raposeiras, 
Lucas Salomão, Ana Luiza 
Martins, Ensei Neto, Ma-
riana Proença, Hugo Wolf, 
Luciano Salomão, Andres-
son Ramos e outros pro-
fissionais do mercado. A 
ideia original do encontro 
era celebrar o Dia Interna-
cional do Café com uma 
semana de evento, mas 
acabou transformando-se 
em um mês de atividades.
Fermentação dos 
grãos do Martins Café
Depois de um longo 
processo de pesquisa o 
Martins Café e Fazenda 

Santa Margarida apresen-
taram no final de 2013 
seus primeiros microlo-
tes em fermentação dos 
grãos resultando em cafés 
de acidez diferenciadas.
Acid Lover e Velvet Tou-
ch foram os nomes esco-
lhidos para batizar os no-
vos microlotes. Os grãos 
possuem predominância 
de ácidos fosfórico e lác-
tico, extremamente cobi-
çados no café e que atual-
mente só são encontrados 
em teores tão altos nos 
produtos fora do Brasil. 
Combinações desses áci-
dos e diferentes processa-
mentos são o que confere 
características muito pe-
culiares a cada um deles.
Serviço: Evento: 3° Se-
mana do Café. Local: Ma-
lerba Café - Rua Tenente 
Argemiro Pereira Marcon-
des, 7, Lorena – SP. Data: 
24 de maio às 10h30. In-
formações: https://www.
facebook.com/semanado-
cafelorena. Sobre o Mar-
tins Café: Da idéia de três 
jovens amigos de criar um 
café inovador com uma 
linguagem mais bem hu-
morada, nasceu o Martins 
Café. A marca foi criada 
por Mariano Martins, Ma-
íra Lopes e Fabíola Filinto 
e chega ao mercado como 
um produto diferenciado, 
contemplando as técni-
cas modernas de cultivo 
e torra de café, mas man-

tendo o sabor do passado. 
Para isso, o trio escolheu 
robôs para estamparem a 
identidade visual da mar-
ca. Segundo eles, estas 
figuras unificam os dois 
pólos opostos: passado e 
do futuro. O Martins Café 
é produzido na Fazenda 
Santa Margarida, em São 
Manuel – SP, proprieda-
de da família de Mariano 
há seis gerações. O lega-
do da família Martins foi 
transformado em um café 
inovador, valorizando uma 
matéria prima de qualida-
de com técnicas e tecno-
logia, da plantação à em-
balagem. O Martins Café 
é certificado como espe-
cial – classificação acima 
do gourmet para cafés no 
Brasil. Ele é livre de de-
feitos, fully washed (pro-
cesso de pós-colheita mais 
utilizado na Colômbia e 
América Central) e sem 
adstringência. O perfil de 
torra do café foi desenvol-
vido exclusivamente para 
destacar as qualidades do 
grão. Por isso, possui no-
tas aromáticas de mela-
do de cana, avelã e frutas 
amarelas, além de uma 
acidez agradável. É encor-
pado e apresenta finaliza-
ção longa e doce. Sobre 
Mariano Martins: Forma-
do em Administração Pú-
blica na Fundação Getulio 
Vargas (FGV-EAESP), 
Mariano trabalhou sempre 
com análise de informação 
transformando dados em 
estratégia. Tudo começou 
na ICTS Consultoria, onde 
entrou como estagiário e 
depois foi efetivado. De 
lá foi para o departamen-
to de estratégia comercial 
da Telefonica. No Uni-
banco, ele construia indi-
cadores de performance 
para a operação de varejo 
do banco até perceber que 
poderia aplicar análise de 
dados nas plantas. Este foi 
o ponto de mutação. Ago-
ra, ele é o responsável por 
todo pé de café produzido 
na Fazenda Santa Marga-
rida – de onde realmente 
é e não pretende mais sair.

Professores da rede
pública de Pinda

participam de capacitação 
promovida pela Novelis

Professores da rede públi-
ca de Pindamonhangaba 
participaram nesta sema-
na da aula inaugural do 
projeto “Formação Con-
tinuada de Professores da 
Rede Pública de Ensino 
em Esporte Educacional”. 
A ação é promovida pela 
Novelis, em parceria com 
a Secretaria da Educa-
ção e o Instituto Esporte 
e Educação (IEE), presi-
dido pela ex-atleta olím-
pica de vôlei Ana Moser. 
O projeto tem como ob-
jetivo aprimorar as técni-
cas pedagógicas para 60 
professores e gestores de 
escolas públicas de Pinda-
monhangaba e incentivar 
os alunos com aulas teó-
ricas e práticas. No eixo 
principal estão o Esporte 
Educacional e os princí-
pios de Inclusão, Diver-
sidade, Construção Cole-
tiva, Educação Integral e 
Autonomia. Serão cinco 

módulos presenciais, com 
16 horas de duração cada 
um, que ocorrerão entre 
maio e novembro condu-
zidos por dois educadores 
do Instituto com ampla ex-
periência na temática e em 
trabalhos realizados por 
todo o País. A ideia é pro-
porcionar acesso a méto-
dos e estratégias que per-
mitam o desenvolvimento 
de planos de aula e ativida-
des mais dinâmicas e atra-
tivas. A cerimônia contou 
com a presença de autori-
dades municipais, como 
o prefeito Vito Ardito e a 
secretária de educação, 
Bete Cursino, represen-
tantes do Instituto Esporte
 Educação e da Novelis. A 
empresa é patrocinadora 
da iniciativa por meio da 
Lei Federal de Incentivo 
ao Esporte. “Oferecemos  
para nossos educadores 
todas as ferramentas para 
que possam desenvolver 

um trabalho cada vez com 
mais qualidade para as 
nossas crianças. Essa par-
ceria com a Novelis vem 
ao encontro de nossa ma-
neira de entender a educa-
ção, não só como o ensino 
em sala de aula, mas, mui-
to mais que isso: a forma-
ção integral, em parceria 
com os pais e familiares, 
de cidadãos que definirão 
o futuro de nossa cidade e 
de nosso país”, analisou a 
secretária Beth Cursino.
As aulas desse primei-
ro módulo aconteceram 
nos dias 22 e 23 de maio, 
com palestras e discus-
sões sobre o cenário 
da educação e do espor-
te no Brasil; o profes-
sor como agente trans-
versal; as dimensões do 
esporte e os princípios 
do esporte educacional. 
Ao final da atividade, os 
participantes desenvol-
verão um plano de aula. 

 Ubatuba e SENAI oferecem
curso de qualificação de

motores de barco
Prefeitura de Ubatu-
ba e SENAI oferecem 
curso de qualificação 
de motores de barco
Após o curso e aprova-
ção na prova prática alu-
nos estarão devidamente 
formados e aptos a atuar 
no mercado de trabalho
Iniciativa da Secretaria 
de Educação da Prefei-
tura de Ubatuba, em par-
ceria com o SENAI, o 
Curso de Qualificação 
de Motor de Popa 2 e 4 
tempos e de Motor Die-
sel Mairinizado começou
 nesta semana no Cen-
tro Náutico Uba 
Uba, praia do Itaguá.
O curso é uma exten-
são da primeira etapa, 
que aconteceu nos pri-

meiros meses de 2014, 
e contempla 16 alunos.
Instrutor do SENAI, An-
tonio Eduardo Rosendo 
dos Santos, conta que pela 
primeira vez uma cidade 
do Litoral Norte paulis-
ta recebe o curso, fun-
damental, segundo ele, 
para suprir a falta de mão 
de obra especializada.
“A prefeitura escutou a 
demanda da população, 
procurou o SENAI e jun-
tos conseguimos trazer a 
iniciativa para a cidade. 
Nosso objetivo princi-
pal é capacitar a mão de 
obra local”, disse Santos.
Ainda de acor-
do com o instrutor,
 após o curso 
e a aprovação na prova 

prática, os alunos esta-
rão devidamente forma-
dos e já podem atuar no 
mercado de trabalho.
“A primeira etapa do curso 
foi de iniciação. Já esta se-
gunda etapa é mais longa e 
deixa o profissional pron-
to para ingressar no mer-
cado”, explica Antonio.
No intervalo, durante o 
lanche, a reportagem con-
versou com os estudantes 
e os comentários foram 
praticamente os mesmos: 
“temos muito mercado 
na cidade e pouca mão 
de obra especializada. 
Neste contexto, o curso 
é fundamental e muito 
importante para ampliar 
nossas oportunidades”, 
afirmaram os alunos.
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Sebrae-SP recebe palestras da 
Câmara de Comércio Exterior do 

Vale do Paraíba
Escritório Regional de São 
José dos Campos sedia pa-
lestras sobre internacio-
nalização de negócios a 
partir do dia 29 de maio. 
O Escritório Regional do 
Sebrae-SP em São José 
dos Campos recebe a par-
tir do dia 29 de maio uma 
série de palestras gratuitas 
da Cacomex-VP (Câmara 
de Comércio Exterior do 
Vale do Paraíba). O objeti-
vo é oferecer informações 
sobre temas importantes 
para a internacionaliza-
ção das empresas, visando 
exportações. A primeira 
atividade será a palestra 
“Como Internacionalizar 
sua Empresa”, no dia 29, 
às 19h. No dia 3 de junho 
haverá palestra do consul-

Serviços acontecem em 
diversos trechos com 
o objetivo de aumen-
tar o conforto dos usu-
ários em suas viagens
 A CCR NovaDutra reali-
za, até sábado (24), obras 
de pavimentação em di-
versos trechos da Via Du-
tra na região do Vale do 
Paraíba. Os serviços con-
sistem na reconstituição 
da camada de superfície 
do pavimento e visam 
oferecer maior conforto 
e segurança aos motoris-
tas e passageiros que tra-
fegam pela rodovia. As 
obras acontecem entre as 
7h e 17h. As intervenções 

tor do Sebrae-SP, Gilberto 
Campião, sobre exporta-
ção. A programação in-
clui outras cinco palestras 
até o dia 10 de junho, nas 
quais serão abordados os 
temas comportamento nos 
negócios internacionais, 
logística internacional, 
tributação das operações 
aduaneiras, contratos in-
ternacionais e contratos de 
câmbio e financiamentos. 
Palestras Cacomex-VP. 
Dia 29/5 – 19h. Como In-
ternacionalizar sua Em-
presa - Palestrante: Luiz 
Ventricci. Dia 2/6 – 19h. 
Comportamento nos Ne-
gócios Internacionais - Pa-
lestrante: Alayde Santos. 
Dia 3/6 – 19h. Exporta-
ção Passo a Passo - Pales-

são realizadas alternada-
mente nas faixas de rola-
mento para que o tráfego 
sempre flua por uma faixa.
 Os serviços de melhoria 
no pavimento da Via Du-
tra são realizados periodi-
camente em todos os tre-
chos da rodovia, conforme 
cronograma e acompanha-
mento da área de Obras 
da CCR NovaDutra.
 Confira os trechos onde 
são realizadas as obras de 
pavimento (serviços rea-
lizados até sábado e exe-
cutados nos trechos abai-
xo de maneira alternada):
 Pista sentido São Paulo
- Km 8 ao km 9, tre-

trante: Gilberto Campião
Dia 4/6 – 19h. Logísti-
ca Internacional - Pales-
trante: Antônio Berna
Dia 5/6 – 19h. Tributação 
das Operações Aduaneiras 
- Palestrante: João Marcelo
Dia 6/6 – 19h. Elabo-
rando Contratos Inter-
nacionais - Palestran-
te: Beatriz Saunders
Dia 10/6 – 19h. Con-
tratos de Câmbio e Fi-
nanciamentos - Pales-
trante: Honório Filho
Local: Escritório Regio-
nal do Sebrae-SP em São 
José dos Campos (Rua 
Humaitá, 227, Centro). 
Mais informações e inscri-
ções pelos telefones 3904-
4014 ou email cacomex-
vp@cacomexvp.com.br

cho de Queluz
- Km 11 ao km 15, 
trecho de Queluz
- Km 23 ao km 26, trecho 
entre Lavrinhas e Silveiras
- Km 68 ao km 70, 
trecho de Aparecida
 Pista sentido Rio de Janeiro
- Km 7 ao km 8, tre-
cho de Queluz
- Km 12 ao km 13, 
trecho de Queluz
- Km 23 ao km 25, 
trecho de Lavrinhas
- Km 34 ao km 39, tre-
cho de Cachoeira Paulista
- Km 69 ao km 70, 
trecho de Aparecida
- Km 77 ao km 80, 
trecho de Roseira

CCR NovaDutra realiza obras 
de pavimentação no trecho do
Vale do Paraíba da Via Dutra

Lei proíbe telefonemas
de cobrança em horários

impróprios

Caçapava e Tremembé
receberão postos do Acessa SP

8º Seminário de Ética da 
Unitau acontece dia 28

O governador Geraldo Al-
ckmin sancionou na quin-
ta-feira, dia 22, o Projeto 
de Lei nº 431/13, que re-
gula os horários para te-
lefonemas de cobrança ao 
consumidor endividado. A 
lei tem como base o artigo 
71 do Código de Defesa 
do Consumidor que, entre 
outras coisas, veda a utili-
zação, na cobrança de dí-

O governador Geraldo Al-
ckmin assinou na quinta-
feira (2) um convênio para 
ampliar o programa Aces-
sa São Paulo no estado. O 
investimento será de R$ 
930 mil e 16 cidades se-
rão beneficiadas, incluín-
do Caçapava e Tremembé.
O Acessa São Paulo é um 
programa de inclusão di-
gital do Governo do Es-
tado, coordenado pela 
Secretaria de Gestão Pú-
blica, que oferece para a 

O Comitê de Ética em 
pesquisa Robison Baro-
ni, da Unitau, realizará o 
8º Seminário de Ética em 
pesquisa, no auditório do 
Departamento de Enge-
nharia Civil da Unitau, 
no dia 28 de maio, às 8h.
Coordenado pela Profa. 
Dra. Maria Dolores Al-
ves Cocco, o objetivo do 
projeto é promover uma 
discussão sobre a relação 
dos princípios da bioéti-
ca e da comunicação dos 
participantes com a socie-
dade. “Queremos promo-
ver uma conversa com a 
comunidade científica que 
promove pesquisas com 

vidas, de qualquer proce-
dimento que interfira com 
o trabalho, descanso ou 
lazer do consumidor. Por 
isso, a lei estabelece que as 
ligações para cobrança de 
débitos devem ser realiza-
das de segunda a sexta fei-
ra, das 8 às 20 horas e aos 
sábados, das 8 às 14 horas, 
excetuando-se feriados, 
caso em que tais telefone-

população acesso às novas 
tecnologias da informação 
e comunicação, em espe-
cial à internet. O Acessa 
SP conta com 773 postos.
“Estamos cada vez mais 
próximos de alcançar a co-
bertura de 100% do Estado 
de São Paulo, com os pos-
tos do programa. Temos 
recebido um grande apoio 
do Governo do Estado 
para cumprir nossa meta e 
contribuir ainda mais para 
a inclusão digital de todos 

seres humanos”, conta a 
Profa. Maria Dolores. O 
evento é aberto também 
para os alunos de qualquer 
área que pretendem se-
guir a carreira acadêmica.
A abertura do evento 
terá a participação do Dr. 
Max Grinberg, que dis-
cutirá sobre a bioética do 
pesquisador. Em segui-
da, o Professor Dr. José 
Roberto Cortelli discute 
aspectos éticos da pesqui-
sa. Outros temas, como, 
por exemplo, o processo 
de consentimento livre e 
esclarecido, os riscos e 
benefícios para a comu-
nidade, a legalidade das 

mas são vedados. Caberá à 
Fundação Procon-SP, ór-
gão vinculado à Secretaria 
da Justiça e da Defesa da 
Cidadania, realizar a fisca-
lização junto às empresas 
e receber eventuais recla-
mações dos consumidores 
por meio de seus canais de 
atendimento, disponíveis 
em www.procon.sp.gov.
br/categoria.asp?id=42.

os paulistas”, ressaltou o 
secretário de Gestão Pú-
blica, Waldemir Caputo.
Recentemente, o Pro-
grama recebeu o Prêmio 
“Acesso ao Conhecimento 
2013”, pela Fundação Bill 
& Melinda Gates, consi-
derado o Nobel da inclu-
são digital. O Acessa SP 
concorreu com outras 300 
candidaturas de 56 países.
Para saber mais so-
bre o programa, acesse: 
www.acessasp.sp.gov.br

pesquisas e a comunica-
ção entre pesquisador e a 
Instituição serão aborda-
dos ao longo do seminário.
As vagas são limi-
tadas e as inscrições 
devem ser feitas no site 
www.Unitau.br. Todos os 
participantes receberão 
certificado ao término do 
evento. O auditório do 
Departamento de Enge-
nharia Civil fica na Rua 
Expedicionário Ernesto 
Pereira, nº 99. A entra-
da será pelo portão dois.
Mais informações e a 
programação comple-
ta podem ser conferi-
das no site da Unitau.

Projeto Fraldas ajuda
dezenas de famílias

em Pinda
O Projeto Fraldas é desen-
volvido por meio da Assis-
tência Social da Prefeitura 
e atende dezenas de famí-
lias. Atualmente está em 
dois locais, na região do 
Alto Cardoso e também em 
Moreira César. A unidade 
do Distrito foi inaugurada 
recentemente e já conta 

com mais de 40 famílias 
que serão beneficiadas. 
Para ser beneficiado bas-
ta procurar o Cras mais 
próximo para obter in-
formações. Em Moreira 
César o projeto está ins-
talado ao lado do Pronto 
Atendimento e as fraldas 
são produzidas às terças e 

quintas-feiras. Na região 
do Alto Cardoso, o pro-
grama funciona na sede 
da Guarda Municipal e os 
trabalhos acontecem às 
segundas, quartas e sex-
tas-feiras. O horário de 
atendimento, em ambos 
os locais, é das 9 às 12 ho-
ras e das 14 às 17 horas.
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Festa cigana em come-
moração ao dia de san-
ta sara kali na casa de
 cultura prof. 

Quintino jr. Em 
novo endereço: av.
 Audra 284 continua-
ção da estrada velha 

taubaté x tremembé.Att
Fatima ortiz
(12) 3674-2502 / 
99228-99531Umena, no

São Luiz do Paraitinga
inaugura o Centro de

Capacitação Profissional 
Foi inaugurado o Centro 
de Capacitação Profis-
sional: Escola da Moda e 

Padaria Artesanal!Infor-
mações sobre os cursos:
Fundo Social

(12) 3671-1839 / 3671-2198
s o c i a l @ s a o l u i z d o -
p a r a i t i n g a . s p . g o v. b r

Festa Cigana em Tremembé


