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A GAzetA dos Municípios

A primeira reunião para 
criação do Banco de Ali-
mento Municipal acon-
teceu na última semana 
com as equipes das se-
cretarias de Desenvol-
vimento Social e Cida-
dania e de Agricultura, 
Pesca e Abastecimento. 
O banco é uma polí-
tica pública que está 
nas metas e objetivos
 do governo federal e 
da presidenta Dilma 
para combater a fome 
e a miséria no país. 
Aqui em Ubatuba, o 
programa vai funcionar 

O Centro de Práticas Inte-
grativas e Complementa-
res (CPIC) da Secretaria 
de Saúde e Assistência 
Social da Prefeitura de 
Pindamonhangaba atende 
mais de duas mil pessoas 
atualmente. Está locali-
zado na Rua Dr. Faus-
to Villas Boas, 44, Vila 
Bourghese. O atendimen-
to é realizado de segunda 
a sexta-feira, das 7h30 às 
17 horas. Qualquer mu-
nícipe pode procurar o 
local para conhecer os 
trabalhos desenvolvidos.
O CPIC oferece ativida-

como mecanismo de re-
gulamentação e controle 
alimentar e como instru-
mento de saúde publica 
no combate a obesidade, 
orientando para que nossa 
população tenha uma ali-
mentação correta e saudável. 
A iniciativa também irá 
funcionar como supor-
te para atender as en-
tidades que executam 
serviços de atendi-
mento à população. 
Além disso, o banco 
vai fortalecer a integra-
ção do governo muni-
cipal com as instâncias 

des como acolhimento em 
saúde integral, acolhimen-
to homeopático, atendi-
mento médico homeopá-
tico, a roda de estudos de 
plantas, o grupo de apoio 
à revitalização e reedu-
cação alimentar, cozinha 
saudável, práticas cor-
porais, arteterapia e 
terapia comunitária. 
A unidade conta com 
dois médicos homeopa-
tas e uma equipe multi-
disciplinar, com profis-
sionais especializados 
em práticas integrativas. 
Programe-se para co-

estadual e federal, com 
as instituições locais e 
com a iniciativa privada. 
Através do combate a 
fome, organizará a distri-
buição de alimentos para 
famílias que se encontram 
em situação de vulnera-
bilidade no município. 
Nesta sexta-feira, dia 27 
de junho, está agendada 
uma reunião com Arnol-
do Campos, secretário 
nacional de Segurança 
Alimentar. O objetivo 
do encontro é pactuar as 
ações de segurança ali-
mentar no município.

nhecer os trabalhos
A população está convi-
dada a conhecer e parti-
cipar de várias atividades 
oferecidas. A terapia co-
munitária, por exemplo, 
é promovida todas as ter-
ças-feiras, das 9h30 às 
10h30. A roda de estudos 
de plantas (REP) acontece 
uma vez por mês no audi-
tório da Cati, na avenida 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, 1.181, às 14 ho-
ras. A próxima será 30 de 
junho e o público obterá 
informações sobre o Den-
te de Leão e Mil Folhas. 

Prefeitura de Ubatuba 
trabalha para criação
do Banco de Alimento

Municipal

Em Pinda, CPIC atende 
mais de duas mil

pessoas atualmente

Pinda lança novas 
ações para combate

à dengue

A Prefeitura realizou ontem 
(24), às 14h, no auditório 
de seu prédio central, uma 
reunião para apresentar as 
novas ações de combate 
à dengue neste segundo 
semestre de 2014 e tam-
bém para o ano de 2015.
A organização da reu-
nião é das secretarias de 
Saúde e Assistência So-
cial e também de Gover-

no e Integração, e contou 
com a presença de todas 
as outras secretarias da 
prefeitura, bem como re-
presentantes de vários 
órgãos de toda a cidade.
Ainda assim, as ações para 
eliminar possíveis cria-
douros do Aedes aegypti 
continuam. A equipe de 
Controle de Vetores per-
corre toda a cidade fazendo 

bloqueios e nebulizações. 
De acordo com os dados 
publicados no Sistema de 
Informações de Agravo e 
Notificações (Sinan), atua-
lizados em 23 de junho, a 
cidade registrou 3049 no-
tificações e deste número 
2541 são autóctones,  30 
importados e 478 foram 
descartados.Ações sim-
ples e diárias fazem com 
que o mosquito não en-
contro ambiente propício 
para proliferar. Caso tenha 
vasos de plantas com pra-
tinhos elimine a água que 
pode ficar parada neste re-
cipiente, coloque areia ou 
fure-os, tampe a caixa d´á-
gua, feche bem os sacos 
de lixo e os mantenha lon-
ge do alcance de animais, 
troque a água dos animais 
de estimação diariamente 
e lave o recipiente, remo-
va as folhas da calhas, etc.

Escola Municipal do 
Bairro Fonte

Imaculada em Taubaté 
é Reinaugurada

A EMEI Maria Benedita 
dos Santos, no bairro Fon-
te Imaculada, acaba de ser 

reinaugurada. Atualmente, 
a escola atende 147 alunos.
 As reformas fazem parte de 

um plano de reestruturação 
pelo conforto e segurança 
da criançada matriculada.
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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 origem da palavra manjedoura

Segundo o mestre Dionísio da Silva, manjedoura deve vir do italiano “manglatola”, 
cocho onde se põe comida para os animais. Por ter derivado de manjar (comer), que 
tem formas semelhantes no francês “manger” e do italiano “mangiare”. No latim que 
deu origem ao português, ao francês e ao italiano, há o verbo “manducare”, que sig-
nifica mastigar. A manjedoura, portanto, é o lugar (douro) onde os animais comem 
(manjar). É importante também observar o sufixo (douro), que aparece em palavras 
como ancoradouro (lugar onde o navio ancora, põe âncora para atracar), babadouro 
(tipo de protetor onde as crianças babam) e bebedouro (onde se bebe água). É muito 
freqüente ouvirmos “bebedor”, em vez de “bebedouro”. Ora “bebedor” é aquele que 
bebe e não o lugar. Por fim, é interessante lembrar que o sufixo “douro” é variante de 
“doiro”, isso significa que as formas “ancoradoiro” e “bebedoiro” também existem. E 
para “bebedoiro”, o dicionário Aurélio também registra as formas “bebedoiro” e “ba-
bador”. Existem ainda o sinônimo “babeiro”.
***
A busca por uma aparência jovem sempre preocupou homes e mulheres e hoje, tem 
sido tema de pesquisas constantes dos dermatologistas. Apesar das rugas serem algo 
que mais cedo ou mais tarde surgirão em nossa pele, devido a fatores orgânicos como 
a perda da elasticidade natural que ocorre com o envelhecimento, agentes externos são 
as principais causas de sua formação. A exposição demasiada ao Sol é a maior vilã do 
envelhecimento precoce. Para qualquer tipo de pele é necessário utilizar bloqueador 
solar com fator 15 no mínimo. Outros hábitos que provoca rugas é o fumo. A fumaça 
tende a obstruir os poros e a danificar a pele com produtos químicos. A posição de 
dormir também influencia a beleza facial. O ideal é repousar de barriga para cima, 
evitando o contato do rosto com o travesseiro.

Humor 
Uma solteirona descobriu que uma amiga ficou grávida com apenas uma oração que 
fez na Igreja de uma cidade próxima. Dias depois, a solteirona foi a essa Igreja e disse 
ao padre:
- Bom dia, padre.
- Bom dia, minha filha. Em que posso ajudá-la?
- Sabe padre, eu soube que uma amiga minha veio aqui há uma semana e ficou grávida 
só com uma Ave Maria. É verdade padre?
- Não minha filha, não foi com uma Ave Maria, foi com um padre nosso, mas ele já foi 
transferido desta Igreja.
***
O psiquiatra pergunta à loira:
- Você costuma escutar vozes sem saber quem está falando ou de onde vêm?
- Sim, costumo.
- E quando é que isso acontece?
- Só quando eu atendo o telefone!
***
Uma noite durante o jantar, minha irmã reclamou por ter que comer as sobras da re-
feição anterior. Meu pai disse que ela deveria orar para mostrar gratidão. Ela então, 
obedecendo, abaixou a cabeça e disse:
- Obrigado Senhor, por esta comida... de novo.
***
O sujeito era tão exagerado que dizia que seu acre de terra era uma fazenda. Sua vaca 
deitada e o rabo sobrava para o quintal do vizinho. Uma manhã ele me falou que havia 
perdido uma vaca na noite anterior. Eu perguntei como foi aconteceu e ele me respon-
deu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
Aí eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitar a carne?
E ele responde:
- E o bicho da goiaba deixou?

Mensagens

Eu mando é prepotência.
Eu fiz é indigesto.
Eu quero é recusa.
Eu não posso é indiferença.
Eu dei ordem é desamor.
E ainda, o tom das palavras pode melhorar ou piorar essas condições.
***
A idade de ser feliz

Existe somente uma idade prá gente ser feliz. Somente uma época da vida de cada 
pessoa em que é possível sonhar, fazer planos e ter energia bastante para realizá-la, a 
despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Uma só idade prá gente se encantar com 
a vida e viver, apaixonadamente e desfrutar tudo com toda intensidade sem medo nem 
culpa de sentir prazer. Faze dourada em que a gente pode criar e recriar a vida à nossa 
própria imagem e semelhança e vestir-se com todas as cores e experimentar todos os 
sabores. Tempo de entusiasmo e coragem em que todo desafio é mais um convite à 
luta que a gente enfrenta com toda disposição de tentar algo novo, de novo e de novo e 
quantas vezes for preciso. Essa idade tão fugas na vida da gente chama-se “presente”, 
também conhecido como “agora” ou “já” e tem a duração do instante que passa.
***
Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza as distorções da mente, cons-
ciente e inconsciente. Pratique a meditação e a visualização. A observação desprendi-
da, a percepção pacífica, experimentando uma sensação de amor desprendido e a da 
generosidade amorosa. Cultive esse estado e conheça os seus pensamentos, as suas 
preocupações e fantasias e dê-se conta de que você pode ter misturado tudo. As gene-
rosidades nos impedem de ver o que é único e individual.

Pensamentos

Espere pela noite prá saber se o seu dia foi bom.
Todo progresso da ciência é resultado de audácia e imaginação.
Não rezo pelos políticos, apenas os observo e rezo pelo meu país. 
Briga o mar com a praia e quem sofre é o caramujo.
Quem tem telhado de vidro não atira pedras no vizinho.
Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.
Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem verter.
A amizade é um amor que nunca morre.

Marco Civil da Internet
começa a valer

PAT de Caraguá comunica
novas vagas de emprego

O Marco Civil da Inter-
net entra em vigor a partir 
desta segunda-feira. Após 
passar pela aprovação do 
Senado, a lei foi sancio-
nada pela presidente Dil-
ma Rousseff e publicada 
no dia 24 de abril último.
Espécie de constitui-
ção, a aprovação da Lei 
12.965/14 traz um con-
junto de regras para o 
uso da internet em todo 
o Brasil, onde estabele-
ce direitos e deveres de 
usuários e de provedores 
de internet. Dilma disse 
que outros pontos da lei 
vão precisar de regula-
mentação, e isso será dis-
cutido com a sociedade.
A neutralidade de rede 

O Posto de Atendimento ao 
Trabalhador de Caraguata-
tuba comunica nesta ter-
ça-feira (24) nova lista de 
oportunidades de trabalho. 
O interessado deve compa-
recer ao PAT e apresentar 
os documentos pessoais 
(RG, CPF, CTPS e PIS).
 Para ocupar as vagas, o 
candidato deve preencher 
alguns requisitos como  
experiência e escolari-
dade, entre outros. A lis-
ta pode sofrer variação e 
não mais estar disponível 

beneficiará os usuários. 
Ela garante que o tráfe-
go tenha a qualidade e 
velocidade, independen-
temente do tipo de nave-
gação. A operadora não 
poderá diminuir a velo-
cidade de conexão. A lei 
vai proteger o tratamen-
to igual a todo conteúdo 
que trafega pela internet. 
Quanto à privacidade dos 
usuários, eis outro ponto 
importante.  O Marco Civil 
estabelece que  informa-
ções pessoais e registros 
de acesso só poderão ser 
vendidos com autorização 
do usuário. Na atualidade, 
as preferências e gostos 
pessoais do internauta é 
vendida livremente pe-

desde que atinja o limi-
te de encaminhamentos, 
ou caso de encerramen-
to pelos empregadores 
que as disponibilizaram.
 O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211.
 Confira: Agente educa-
cional, ajudante de padei-
ro, atendente de lancho-
nete, auxiliar contábil, 
auxiliar de manutenção 
predial, babá, borracheiro, 
cozinheiro de restauran-

las empresas.Os registros 
de conexão dos usuários 
deverão ser protegidos 
pelos provedores duran-
te um ano, sob total sigi-
lo e em ambiente seguro. 
As operadoras pode-
rão continuar livremente 
a venda de planos com 
velocidades diferentes, 
exemplo: 1 Mbps, 5 Mps, 
10 Mbps,  50 Mbps ou 
100 Mpbs. Mas não pode 
condicionar a venda do 
pacote ao conteúdo que 
o internauta vai acessar. 
A lei também garante a 
não suspensão da cone-
xão à internet, salvo por 
débito, e a manutenção 
da qualidade contrata-
da da conexão à internet.

te, empregado domésti-
co arrumador, esteticista, 
farmacêutico, instalador 
de alarmes residenciais, 
marceneiro, mecânico 
de auto em geral, moto-
boy, oficial de serviços 
diversos na manutenção 
de edificações, pedreiro, 
promotor de vendas, re-
cepcionista de hotel, ser-
vente de obras, supervisor 
de vigilantes, tosador, tra-
balhador na fabricação de 
artefatos de cimento, téc-
nico em nutrição e vigia.

Prefeitura de Taubaté Informa



Tremembé realiza audiência 
pública para discutir

melhorias no município

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé convida a popu-
lação para AUDIÊNCIA 
PÚBLICA que irá discu-
tir melhorias e soluções 
para os problemas refe-

rentes a SEGURANÇA 
PÚBLICA no município.
Na ocasião, a Coronel 
Eliane Nikoluk Scha-
chetti estará presen-
te para discutir e ouvir 
os munícipes presentes.

Dia: 30/06 (Segunda-feira)
Horário: 19 horas
Local: Câmara Munici-
pal de Tremembé (Rua 
Bom Jesus, 145 – Centro)
Aguardamos a pre-
sença de todos!
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Confira vagas de emprego 
do PAT de Ilhabela

Em Ilhabela, o Posto de 
Atendimento ao Traba-
lhador (PAT) de Ilhabela 
oferece novas vagas de 
emprego. A lista do PAT 
foi divulgada neste fi-
nal de semana e oferece 
oportunidades em vários 
e diferente segmentos.
Vale lembrar que aA de-
cisão das contratações é 
responsabilidade dos em-
pregadores. O preenchi-
mento das vagas depende 
algumas exigências e os 
encaminhamentos são re-
alizados de acordo com 
os perfis e níveis de esco-
laridade dos candidatos.

 As vagas podem ser pre-
enchidas, canceladas 
ou alteradas diariamen-
te. Os interessados de-
vem comparecer à sede 
do PAT, na Rua Prefei-
to Mariano Procópio de 
Araújo Carvalho, nº 128, 
Perequê, com CPF, RG, 
carteira de trabalho 
e cartão do cidadão.
 Confira as vagas: Aju-
dante de cozinha; Aten-
dente de balcão; Aten-
dente de lanchonete; 
Auxiliar de escritório; 
Auxiliar de manutenção 
predial; Barman; Cama-
reira de hotel; Caseiro; 

Confeiteiro; Cozinheiro 
de Restaurante; Criador de 
Peixes; Cumim; Emprega-
do doméstico nos serviços 
gerais; Forneiro; Garçom; 
Jardineiro; Motorista de 
caminhão; Motorista de 
ônibus urbano; Oficial 
de serviços gerais na ma-
nutenção; Operador de 
maquinas (dedetizador); 
Operador de motonivela-
dora; Operador de retro-
escavadeira; Panfleteiro; 
Pedreiro; Pizzaiolo; Ta-
peceiro de móveis; Ven-
dedor no comércio de 
mercadorias; Vendedor 
pracista; e Vidraceiro.

Escola do Trabalho de 
Taubaté oferece 1.390

vagas para cursos
As inscrições para cursos 
profissionalizantes da Es-
cola Municipal do Traba-
lho em Taubaté continuam 
abertas. No total, são 1.390 
vagas para diversos cur-
sos com grande aceitação 
no mercado de trabalho.
Entre os cursos disponí-
veis estão: Auxiliar de Pa-
deiro, Capitonê, Crochê, 
Decoupagè, Patch Apli-
que, Bordado Hardanger, 
Macramê, Trançado em 
Fitas, Pedreiro, Unhas 
Artísticas, Manicure, Pe-
dicure, Encanador, Eletri-
cista Instalador, Costura 
Industrial, Excel Básico, 
Digitação, Corte e Cos-
tura, Patchwork, Inglês 
Básico, Alemão Básico, 
Francês Básico, Espanhol 
Básico, Informática Bá-
sica, Pintura em Tecidos, 
Pintura em Tela, Infor-
mática (Melhor Idade), 
Automação Pneumática, 
Costura Artesanal, Funi-
leiro de Brilho, Artesana-
to em Feltro, Cachecóis 
em Tricô, Mont. e Manu-
tenção de Computadores, 
Pintura de Autos, Desig-
ner de Sobrancelhas, Pat-
chcolagem e Maquiagem.
Dos cursos ministrados 

na Escola do Trabalho, 
dez cursos têm certifi-
cação pelo Senai: Auxi-
liar Padeiro, Eletricista
 Instalador, Pedreiro, Cos-
tura Industrial , Excel 
Básico, Informática bá-
sica, Funileiro de Brilho, 
Informática para Melhor 
Idade, Montagem e Ma-
nutenção de Computa-
dores e Pintura de Autos.
As inscrições podem ser 
feitas em uma das unida-
des da Escola do Traba-
lho mediante apresentação 
das cópias do RG, CPF, 
comprovante de ende-
reço e de escolaridade. 
O candidato deve ter idade 
mínima de 16 anos e pos-
suir o Ensino Fundamental.
As vagas são pre-
enchidas por ordem 
de chegada até que 
finalize o limite de número 
de alunos por sala. Portan-
to, se até o início das aulas 
houver vagas, o interes-
sado ainda poderá fazer 
sua inscrição. Quanto 
ao início das aulas, cada
 curso tem uma data es-
pecífica, há cursos que 
iniciam no final do 
mês de junho e outros 
no mês de julho. Mais infor-

mações podem ser obtidas 
diretamente nas escolas.
Veja endereço das Esco-
las do Trabalho onde os 
cursos estão disponíveis:
PRÉDIO I
Endereço: Av. Monte Cas-
telo, 15 – Jabuticabeiras
Horário: das 8h às 22h
Tel: 3625-5068
PRÉDIO II
Endereço: Av. Marechal 
Arthur da Costa e Sil-
va, 1555 – Jabuticabeiras
Horário: das 8h às 22h
Tel: 3622-1170
PRÉDIO III
Endereço: Pra-
ça do Cristo Reden-
tor, 17 – Alto do Cristo
Horário: das 13h às 22h
Tel: 3631-5433
PRÉDIO V
Endereço: Rua Firmo Men-
des Castilho, 750 – Cecap
Horário: das 13h às 22h
Tel: 3686-1421
PRÉDIO VI
Endereço: Rua Edmundo 
Morewood, 551 – Estiva
Horário: das 8h às 22h
Tel: 3629-7008
PRÉDIO VIII
Endereço: Av. Santa Cruz 
do Areão, s/n. - Areão
Horário: das 13h às 22h
Tel: 3624-7144

Abono do PIS e do Pasep 
começa a ser pago a

partir de julho
O Diário Oficial da União 
publicou nesta segunda-
feira (23) o cronograma 
de pagamento do abono do 
Programa de Integração 
Social (PIS) e do Progra-
ma de Formação do Patri-
mônio do Servidor Públi-
co (Pasep). Terão direito a 
receber qualquer trabalha-
dor com carteira assinada 
que recebe até dois salá-
rios mínimos e que estão 
cadastrados no Pis/Pasep 
há pelo menos cinco anos.
 Todos os empregados da 
iniciativa privada que ani-
versariam nos meses de 
julho, agosto e setembro 
começam a receber o PIS 
mês que vem, nos dias 
15, 22 e 31 de julho, res-
pectivamente. O segundo 
lote será para os nascidos 
em outubro, novembro e 
dezembro, que receberão 

em 14, 21 e 28 de agosto.
 Na etapa seguinte, o di-
nheiro extra será pago para 
nascidos em janeiro, feve-
reiro e março, nos dias16, 
23 e 30 de setembro. O 
quarto lote, para quem 
faz aniversário em abril, 
maio e junho, será pago 
em 14, 21 e 31 de outubro. 
 O abono equivale a um 
salário mínimo, vigen-
te no dia da retirada,
 que poderá ser saca-
do nas agências da Cai-
xa Econômica Federal.
 Os correntistas da Caixa 
terão uma vantagem. O be-
nefício será depositado na 
conta-corrente em 15 de 
julho (para os nascidos em 
julho, agosto e setembro), 
14 de agosto (nascidos em
 outubro, novembro e de-
zembro), 16 de setem-
bro (nascidos em janei-

ro, fevereiro e março) e 
14 de outubro (nascidos 
em abril, maio e junho).
 O  Pasep é pago apenas 
para servidores concursa-
dos, que poderão sacar o 
benefício  nas agências do 
Banco do Brasil. O paga-
mento será feito em 15 de 
julho para os beneficiários 
com final de inscrição 0 e 
1, 14 de agosto (finais 2 e 
3), 16 de setembro (finais 4 
e 5) e 14 de outubro (finais 
6, 7, 8 e 9). Os clientes do 
banco terão o benefício de-
positado automaticamente.
 Para sacar, o trabalha-
dor deve apresentar car-
teira de identidade, car-
teira de trabalho ou o 
cartão do PIS/Pasep.
 Vale ressaltar que, quem 
não retirar o dinhei-
ro até 30 de junho de 
2015 perde o benefício.
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Crianças, jovens, adultos e 
a melhor idade poderá par-
ticipar da Corrida Pinda 
2014, um evento comemo-
rativo aos 309 anos do mu-
nicípio. A competição está 
marcada para o dia 06 de 
julho e as largadas aconte-
cerão na Praça João de Fa-
ria Fialho, largo do quar-
tel, a partir das 9 horas. 
As inscrições já iniciaram 
e são gratuitas, e os inte-
ressados em garantir uma 
das seis mil vagas deverão 
acessar o site www.pin-

damonhangaba.sp.gov.br.
As provas serão de 200 
metros, 600 metros, 1 
km, corrida de 4 km, de 
10 km e caminhada. A 
Corrida Pinda 2014 será 
promovida pela Liga Co-
neleste de Atletismo, por 
meio de parceria entre a 
Prefeitura e empresa Te-
naris, com o apoio da Lei 
de Incentivo ao Espor-
te, do Governo Federal.
Todos os atletas rece-
berão camisetas e a no-
vidade deste ano é que 

elas serão com mangas. 
A retirada dos kits aconte-
cerá no dia 5 de julho, das 
8 às 18 horas, no ginásio 
Juca Moreira.Os órgãos 
de imprensa que dese-
jarem fazer a cobertura 
do evento deverão fazer 
o cadastro prévio. Basta 
acessar o site oficial do 
município até o dia 27, cli-
car no banner da corrida, 
no botão Fale Conosco, e 
enviar o nome de até dois 
profissionais, as funções e 
a denominação do veículo.

Pinda oferece seis mil 
vagas para prova de 

atletismo

42ª Romaria dos
Cavaleiros de São Luiz 

do Paraitinga

Alckmin vem ao Vale 
para entregar obras em 

Pindamonhangaba e 
São José dos Campos

O governador Geraldo 
Alckmin (PSDB) esteve 
nesta sexta-feira (20) em 
Pindamonhangaba e São 
José dos Campos, onde 
inaugurou duas obras. Em 
Pinda, Alckmin fez a en-
trega de um novo bloco 
pedagógico da Faculdade 
de Tecnologia do Estado 
(Fatec). Em São José, fo-
ram entregues a estação de 
tratamento de esgoto do 
Lavapés, e 93 apartamen-
tos no bairro do Putim.
São José dos Campos – O 
governo do Estado investiu 
cerca de R$ 37,5 milhões 
na estação de tratamen-
to de esgoto do Lavapés, 
região norte da cidade. 

Serão beneficiados cer-
ca de 500 mil habitantes. 
De acordo com a Sabesp, 
na região norte, o esgo-
to coletado das residên-
cias passará de 91% para 
100%. Enquanto isso, 
o esgoto tratado, atual-
mente com o índice de 
89% saltará para 93%
 Também em São José 
dos Campos, Alckmin 
entregou as chaves de 93 
apartamento do conjunto 
Tom Jobim, no bairro Pu-
tim. O residencial terá no 
total 573 moradias com 
investimento total de R$ 
52 milhões, incluindo 186 
apartamento entregue no 
Alto de Santana, em 2013.

Pindamonhangaba - Os 
investimentos na Fatec 
de Pinda foram em torno 
de R$ 3,6 milhões nesta 
ampliação. O novo bloco 
tem duas salas de aulas, 
sete laboratórios (automa-
ção; informática; física; 
eletricidade e eletrônica; 
mecânica dos fluídos; pro-
cessos; e usinagem), bi-
blioteca e auditório com 
capacidade para 120 pesso-
as, entre outros ambientes.
A Fatec tem atualmente 
1.100 alunos em cinco cur-
sos voltados para a área de 
metalurgia. A escola ocupa 
uma área de 4.800 m² e está 
situada entre a cidade e o 
distrito de Moreira César.

Nova unidade do
Banco do Povo paulista 

em Tremembé

Estado oferece a me-
nor taxa de juros do 
país aos empreende-
dores: 0,35% ao mês
Em mais uma parceria en-
tre a Prefeitura Municipal 
e o Governo do Estado, 
foi inaugurado na manhã 
desta segunda feira, (23) 
a unidade Tremembé do 
Banco do Povo Paulista 
(BPP), maior programa es-
tadual de microcrédito do 
país, na Rua Doutor Mon-
teiro, 280 – Centro (Anexo 
ao Rosado Supermerca-
dos). Os empreendedores 
da cidade terão linha de 
crédito inicial à disposição 
no valor de R$ 300 mil.
Na ocasião estiveram 
presentes o Prefeito Mu-
nicipal Marcelo Vaque-
li, a Presidente do Fundo 
Social e Primeira dama 
Andrea Vaqueli, o diretor 

executivo do BPP Antô-
nio Mendonça, o Secretá-
rio Adjunto da Secretaria 
do Emprego e Relações 
do Trabalho Eufrozi-
no Pereira, o Gestor do 
BPP de Tremembé Mar-
co Queiroz, Secretários 
Municipais e Vereadores.
Gerenciado pela Secreta-
ria do Emprego e Relações 
do Trabalho (SERT), o 
BPP atende pessoas físicas 
e jurídicas, desde que não 
ultrapassem faturamento 
de R$ 30 mil mensais. As 
linhas de crédito ofereci-
das variam entre R$ 200 
e R$ 20 mil, enquanto o 
prazo de pagamento é de 
até 36 meses. “O nosso 
grande diferencial é a taxa 
de juros de 0,35% men-
sais, a menor de todo o 
mercado financeiro”, afir-
ma o secretário adjunto da 

SERT, Eufrozino Pereira.
Para o diretor-executivo 
do BPP, Antonio Mendon-
ça, o atendimento prestado 
aos clientes pelos agen-
tes de crédito também é 
fundamental para o bom 
desempenho do progra-
ma. “Sem o agente, que 
conhece bem a econo-
mia local e que também 
acompanha o tomador do 
empréstimo, não teríamos 
tanto sucesso”, garante.
O Banco foi lançado em 
outubro de 1999 e, desde 
então, emprestou R$ 1,33 
bilhão para cerca de 350 
mil famílias. O progra-
ma favorece a geração de 
emprego e o aquecimen-
to das economias locais 
por meio da promoção 
de atividades produtivas.
Mais informações pelo 
telefone: (12) 3672-5734


