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A GAzetA dos Municípios

Confira a programação 
de Aniversário de

Campos do Jordão

Monteiro Lobato
promove Festa de
Aniversário de 134 

anos

Dolores Russo de
Tremembé recebe título 

No dia 29 de abril Campos 
do Jordão comemora seu 
aniversário de 140 anos.
E para celebrar esta data, 
a cidade programou uma 
série de shows que irão 
agitar o público na serra.
Com entrada gratuita, 
os shows acontecem no 
Campo de Futebol em 
Vila Abernéssia. A retira-
da de ingressos acontece 
no local a partir das 15h.

A cidade de Monteiro Lo-
bato completa no mês de 
abril 134 anos de funda-
ção. Para festejar a data, 
a Prefeitura Municipal 
promove diversas ações 
para comunidade e visi-
tantes. Na programação 
do evento constam shows 
musicais, desfile cívi-
co e atividades culturais.
Música: Nos dias 25, 26 
e 27 (sexta-feira, sábado 
e domingo), a Praça Co-
mendador recebe shows 
musicais. Entre as atra-
ções, o cantor Beto Mi, a 
Banda Filhos da Terra, a 
Orquestra Paulistana de 
Viola Caipira, a Dupla Lu-
cas e Cesar, o cantor Deo 

A cidadã Dolores Russo, 
empresária e jornalista 
de Tremembé recebeu da 
Academia Valeparaiba-
na de Letras e Artes o tí-
tulo de Comendadora da 
Ordem de Monteiro Loba-
to. Dolores Russo recebeu 
o título por sua dedicação 
através de seus trabalhos 
voltados ao incentivo e a 
cultura de forma ampla. 
O reconhecimento de 
figuras importantes 

Entre as atrações principais 
do evento estão os artistas 
Jota Quest, Maria Cecília 
e Rodolfo, Só pra Contra-
riar e Juninho de Campos, 
que irão levantar o público 
durante as comemorações.
O evento tem início as 18h 
e contará com participa-
ções especiais de banda 
Nalu, Léo e Danil, Renan 
e Andrea, Sedução há Mil 
e Rafael Viola e Dinelson.

Lopes, a Banda Municipal 
de Concerto, entre outras 
atrações. As apresenta-
ções musicais ocorrem na 
Praça Comendador Freire.
As atividades são reali-
zadas pela Prefeitura de 
Monteiro Lobato. Infor-
mações podem ser ob-
tidas pelo telefone: (12) 
3979-1314. Confira a 
programação comple-
ta: Dia 25 - Sexta-feira
16h: Inauguração da Escola 
de Moda   Bairro do Souza
19h: Espaço para talentos 
da cidade:  Mc Mateu-
zinho e Mc Felipe Galo
20h: Beto Mi & Banda
23h: Banda Filhos da Terra
Local: Praça de Baixo

de Tremembé tem ul-
trapassado fronteiras, 
são artistas, esportis-
tas, políticos, escritores, 
enfim gente que destaca 
o nome da cidade, mos-
trando que apesar dos pe-
sares a cidade ainda pode 
resgatar seu prestígio 
frente à opinião pública. 
O evento aconteceu no dia 
05 de abril no prédio da 
Câmara Municipal de 
Taubaté na presença de re-

P r o g r a m e - s e
27 de abril
Jota Quest, às 22 horas 
28 de abril:
Juninho de Cam-
pos, às 20 horas
Maria Cecília e Ro-
dolfo, às 22 horas
29 de abril
Só pra Contrariar, com Ale-
xandre Pires, às 22 horas.
Local: Campo de Fu-
tebol da Abernéssia. 

Dia 26 - Sábado  
10h: Desfile Cívico
13h: Inauguração do CRAS
13h30 às 16h: Atividades 
de lazer na Praça de Baixo 
- Apresentação de escolas 
e projetos do município    
20h: Orquestra Paulis-
tana de Viola Caipira
23h: Dupla Lucas e César 
Local: Praça de Baixo
Dia 27 - Domingo
13h: Dupla José Ju-
nior e Gabriel
14h30: Dupla Zé Au-
gusto e Gilson Soares
16h: Show Deo Lo-
pes -  O Sambeiro
20h: Banda de Concer-
to de Monteiro Lobato
Local: Praça de Baixo

presentantes de outras en-
tidades culturais, inclusive 
do Rio de Janeiro, de outras 
cidades do Vale do Paraiba, 
da TV Cidade e de grande 
público. Na ocasião o es-
critor e ator Alberto Maz-
za (Memorial do Desem-
pregado) que participou de 
varias apresentações artís-
ticas do teatro e do cinema 
(Filme Tapete Ver-
melho) recebeu o tí-
tulo de Comendador.

Metade dos contribuintes
ainda não enviou declaração 

de renda ao Fisco
A uma semana do fim do 
prazo, quase metade dos 
contribuintes ainda não 
enviou a Declaração do 
Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF). Segundo 
a Receita Federal, cerca 
de 14 milhões de contri-
buintes entregaram o do-
cumento até as 17h de on-
tem, dia 23, equivalentes a 
51,8% dos 27 milhões de 
declarações que o Fisco 
espera receber este ano.
O prazo para entrega vai 
até o próximo dia 30. O 
programa gerador está dis-
ponível na página da Re-
ceita Federal na internet 
desde 26 de fevereiro, mas 
a transmissão dos formulá-
rios começou em 6 de mar-
ço, assim como a liberação 
do aplicativo que permite 

o preenchimento da decla-
ração em tablets e smar-
tphones. Os contribuintes 
com certificação digital ou 
representantes com procu-
ração eletrônica recebem, 
pela primeira vez, a decla-
ração pré-preenchida. Por 
meio do Centro Virtual de 
Atendimento da Receita 
(e-CAC), eles têm aces-
so ao documento preen-
chido com antecedência 
pelo Fisco e só precisam 
confirmar as informações 
para enviar a declaração.
As regras para o preen-
chimento da declaração 
foram divulgadas em 21 
de fevereiro no Diário 
Oficial da União. Como 
nos outros anos, o contri-
buinte que enviar a decla-
ração no início do prazo 

deverá receber a restitui-
ção nos primeiros lotes, 
a menos que haja incon-
sistência, erro ou omis-
são no preenchimento.
Também terão prioridade 
no recebimento das res-
tituições os contribuin-
tes com mais de 60 anos, 
conforme previsto no Es-
tatuto do Idoso, além de 
pessoas com doença gra-
ve ou deficiência física 
ou mental. O contribuinte 
pode tirar dúvidas sobre 
o Imposto de Renda pela 
internet. Está disponível 
no canal da Receita Fede-
ral no Youtube um vídeo 
com explicações sobre as 
novidades da declaração 
deste ano e com dicas para 
evitar erros no preenchi-
mento das informações.
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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:
A claustrofobia é um tipo de pânico que envolve apenas pessoas quando têm que per-
manecer em lugares fechados. Tais como elevadores, aviões e túneis, mesmo por pou-
co tempo e que não tenham ameaças de perigo. A mente e o organismo são invadidos 
por uma angústia e uma ansiedade incontroláveis, provocando diversas reações na 
parte física, como o aumento dos batimentos cardíacos, excesso de suor e medo in-
tenso. É bastante comum em qualquer idade, sexo, raça ou condição social e podem 
ser inúmeras as causas do problema. Porém, estudos já comprovaram que existe um 
fator genético, pois 70% dos portadores dessa fobia possuem parentes com o mesmo 
problema. As pessoas que sabem que sofrem da claustrofobia devem evitar estar em 
locais onde possam ser desencadeados esses distúrbios.
***
Você sabe como surgiu a idéia de que derramar sal dá azar? Uma das razões é que o 
sal já foi muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo tem sua crença a respeito 
do assunto. Segundo uma antiga superstição norueguesa, a pessoa estaria condenada a 
derramar quantas lágrimas que fossem necessárias para dispensar o sal derramado, já 
os antigos alemães, franceses e americanos acreditavam que o ato de derramar sal esta-
ria associado a manifestações do demônio. Estes últimos criaram um costume de jogar 
sal por cima do ombro esquerdo, pois julgavam estar atingindo o diabo nos olhos.
***
A primeira mulher a atravessar o Oceano Atlântico pilotando um avião foi a norte-a-
mericana Amélia Earhart. Foi também a primeira a voar nos Estados Unidos de costa 
a costa. Amélia Earhart desapareceu no Oceano Pacífico, em 1937, quando tentava ser 
também a primeira a completar uma volta em redor da Terra, circulando o Equador.

Humor
Haja capim

Na aula de medicina, o professor se dirige ao aluno e pergunta:
- Quantos rins nós temos?
- Quatro! Responde o aluno.
- Quatro? Replica o professor, arrogante, daqueles que sentem prazer em tripudiar sobe 
os erros dos alunos. Traga um feixe de capim, pois temos um asno na sala! Ordena o 
professor ao seu auxiliar.
- E para mim um cafezinho! Replicou o aluno ao auxiliar do professor.
O professor ficou ainda mais irado e expulsou o aluno da sala. O aluno era, entretanto, 
o humorista Aparício Torelly Aporelly (1896/1971), mais conhecido como o “Barão 
de Itararé”. Ao sair da sala, o aluno ainda teve a audácia de corrigir o furioso mestre:
- O senhor me perguntou quantos rins nós temos. Nós temos quatro, dois meus e dois 
seus. Nós é uma expressão usada para o plural. Tenha um bom apetite e delicie-se com 
o capim.
“A vida exige muito mais compreensão do que conhecimento! As vezes as pessoas, por 
terem um pouco mais de conhecimento, ou acreditam que têm, se acham no direito de 
subestimar os outros”.
***
Um cara chega feliz no bar, gritando:
- Minha sogra voltou prá casa! Minha sogra voltou prá casa!
Então um amigo encosta nele e pergunta:
- Meu amigo, isso não é uma notícia ruim?
- Não é não! Minha sogra voltou prá casa de saúde!
***
Quando voltei da pescaria com um balde cheio de peixes, meu vizinho perguntou:
- Você pescou todos esses peixes?
- Não! Estes são os peixes suicidas que se afogaram no meu balde.

Mensagens:
Mexa-se como uma criança: a atividade física é um grande fator de promoção da qua-
lidade e da duração da vida. Ande, pratique alongamento, dance. Não pare.
Coma como um índio: evite produtos industrializados. Coma menos gordura. Abuse 
das frutas, legumes e verduras. Use pouco sal e reduza o consumo de açúcar.
Durma como um gato: descanse o suficiente, espreguice-se ao acordar. Trate bem o 
seu corpo.
Tenha a paciência de um camelo: seja disciplinado. Mantenha seu compromisso de 
envelhecer com saúde. Trace objetivos e tarefas, mantendo seus sonhos vivos.
Tenha a alegria de um golfinho: valorize as coisas boas que a vida nos dá.
Seja independente como um pássaro.
Não dependa de ninguém para o seu bem estar.
Tenha a solidariedade de um cão.
Faça-se necessário. Seja independente. Mantenha-se fiel as causas sociais.
Mantenha sua crença na vida, no amor e na fraternidade.
***
Caminhe... Uma coisa é você achar que está no caminho certo, outra é achar que o seu 
caminho é o único. Nunca podemos julgar a vida dos outros, porque cada um sabe a 
sua própria dor e de suas renúncias.
***
Se ouvisse a voz do vento e soubesses cantar com ele, sua vida assumiria a dimensão 
do infinito... Quando a gente ama é capaz de sentir as coisas que não sentíamos e dar 
vida ao que não tem sinal de vida. Quando o infinito começa a crescer dentro de nós, 
a hora de acreditar que o amor existe. Por esse amor! Faça de sua vida uma partida 
de futebol, chute as tristezas, drible as alegrias e marque um gol e eu da arquibancada 
estarei torcendo por você.

Pensamentos:
Nossos fracassos, às vezes, são mais frutíferos que nossos êxitos.
A palavra futuro é uma palavra sem decadência.
Quem tem olhos fundos começa a chorar mais cedo.
Procure ser feliz, porque não sabes o dia de amanhã.
Nunca pense no futuro, ele sempre chega rápido demais.
Pessoas de espírito jovem nunca envelhecem.
A ausência aumenta o amor e a presença o fortalece.
A natureza dando-nos as lágrimas prova que nos criou sensíveis.
Os erros são proveitosos quando nos educam.
Todos nascemos loucos, mas alguns continuam sempre assim.
Seja fiel nas pequenas coisas porque é nelas que mora o sua força.
A audácia cresce com o medo dos outros.
Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
Ninguém consegue usar máscaras por muito tempo.
Um amor pobre é aquele que se pode medir.
Onde a luz bate mais forte a sombra é mais escura.
O verdadeiro nome do amor é cativeiro.

Nova espécie de anfíbio
recebe nome de

pesquisador da Unitau
Uma nova espécie de sapo, 
a Proceratophrys itamari, 
encontrada em Campos 
do Jordão e Passa Quatro 
(MG), foi identificada. O 
nome do animal é uma 
homenagem ao professor 
da Unitau Prof. Dr. Itamar 
Alves Martins, que pes-
quisa anfíbios há 15 anos.
O trabalho científico que 
resultou na identificação 
do animal (o anfíbio é 
conhecido popularmente 
como sapinho de chifre, 
em alusão à membrana 
sobre seus olhos), teve, 
entre suas fontes de pes-
quisa, o banco de informa-
ções do professor Itamar, 
que já atuou em diversos 
projetos, entre eles um 
de identificação das es-
pécies do Parque Estadu-
al de Campos do Jordão.
A pesquisa identificou, 
além da espécie P. itama-

ri, outras três – anterior-
mente, acreditava-se que 
os sapos de chifre perten-
ciam a uma única espé-
cie. O trabalho científico 
foi realizado pelos pes-
quisadores Sarah Mângia 
(Universidade Federal de 
Viçosa – UFV), Diego J. 
Santana (UFV), Carlos 
Alberto Gonçalves Cruz 
(Universidade Federal do 
Rio de Janeiro – UFRJ) e 
Renato Neves Feio (UFV).
O estudo foi publicado, 
em março, no Boletim 
do Museu Nacional do 
Rio de Janeiro – último 
passo do processo de re-
conhecimento da nova 
espécie. “A descoberta 
é uma contribuição para 
a ciência e para a pre-
servação das espécies”, 
disse o professor Itamar.
Um dos fatores levados 
em consideração para a 

elaboração da lista de ani-
mais ameaçados de extin-
ção é a sua distribuição 
na natureza. Assim, uma 
espécie não considera-
da ameaçada pode passar 
para o estado de atenção, 
por exemplo, se identifi-
cado que existem poucos 
exemplares da espécie.
“O fato de ter sido home-
nageado com a atribuição 
do meu nome a uma espé-
cie de anfíbio é uma honra 
e também demonstra que 
meus estudos estão sendo 
reconhecidos pela comuni-
dade científica e produzin-
do resultados importantes 
para o conhecimento des-
tes animais do Vale do Pa-
raíba e da Serra da Manti-
queira”, avaliou o docente.
Ao longo da carreira, Ita-
mar já descobriu três espé-
cies de anfíbios, também 
encontrados na região.

Sebrae-SP e Prefeitura
inauguram Poupatempo do 

Empreendedor em Tremembé
Objetivo da iniciativa é 
facilitar o processo de 
abertura de empresas e 
formalização de negócios
O local, que vai funcio-
nar na Rua Doutor Mon-
teiro, no Centro, tem o 
objetivo de orientar os 
empreendedores, simpli-
ficando os procedimentos 
de registro de empresas 
e trazendo facilidades 
que prometem desburo-
cratizar os processos de 
abertura de uma empresa.
A criação do espaço pro-
move um dos requisitos 
básicos da implementação 
da Lei Geral das Micro e 
Pequenas Empresas, que 
tem como objetivo ofere-
cer um tratamento dife-
renciado aos proprietários 
de micro e pequenas em-
presas para promover o 
desenvolvimento local e 
ampliar a competitividade.
A intenção do Poupatem-
po do Empreendedor é 
reunir micro e pequenos 

empresários e interessa-
dos em abrir um negócio, 
com o propósito de pro-
mover conhecimento e 
experiências, favorecendo 
assim a competitividade 
dos negócios da região em 
parceria com contabilistas 
e consultores do Sebrae
-SP. O local também tem 
apoio do Banco do Povo.
Para o prefei-
to de Tremembé, 
Marcelo Vaqueli, a inau-
guração do Poupatempo 
do Empreendedor re-
presenta a concretização 
de uma importante eta-
pa do desenvolvimen-
to econômico da cidade.
“O espaço proporcionará 
aos pequenos empreende-
dores um atendimento a al-
tura de suas necessidades, 
por meio de um processo 
moderno, eficiente e muito 
mais célere. Tudo isso com 
a preciosa colaboração 
do Sebrae-SP, a quem ex-
ternamos o nosso sincero 

agradecimento”, afirmou.
O gerente do Escritó-
rio Regional do Sebra-
e-SP em São José dos 
Campos, José Fabio Tau 
Junior, ressaltou os be-
nefícios do Poupatempo 
para as micro e peque-
nas empresas da cidade.
“É de fundamental im-
portância à criação de 
um espaço único de aten-
dimento onde o empre-
endedor de Tremembé 
possa regularizar suas 
atividades e ter acesso 
facilitado à informação, 
orientação e qualificação, 
estimulando a formaliza-
ção e o desenvolvimento 
sustentável dos pequenos 
negócios, resultando em 
geração de emprego e dis-
tribuição de renda”, disse.
O Poupatempo do Em-
preendedor de Tre-
membé funcionará de 
segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h, na Rua Dou-
tor Monteiro, 260, Centro.
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Aluna da Unitau pesquisa uso de
algas em vazamentos de petróleo

Um estudo detalhado de 
algas que possam auxiliar 
a conter vazamentos de 
petróleo e metais pesados 
é realizado pela aluna Ni-
coly Milhardo Lourenço, 
do 3º ano de Engenharia 
Ambiental e Sanitária da 
Universidade de Taubaté.
O projeto, “Algas bioin-
dicadoras de poluição 
hídrica por hidrocarbo-
netos e metais pesados 
na praia do Porto Grande 
em São Sebastião (SP)”, 
foi aprovado para uma 
apresentação oral no II 
Simpósio de Recursos Hí-
dricos do Vale do Paraíba 
(ITA), que acontecerá en-
tre os dias 21 e 23 de maio, 
em São José dos Campos.
Nascida e residente em 
São Sebastião, a alu-
na conhece amplamente 

o local escolhido como 
estudo e relata que essa 
proximidade despertou 
seu interesse em verificar 
a possibilidade de algas 
atuarem como espécie fi-
torremediadora de águas 
poluídas, ou seja, auxilia-
rem a conter vazamentos.
“Quero verificar se elas 
conseguem conter vaza-
mentos de petróleo. Que 
elas podem absorver pe-
tróleo e metais pesados, 
isso já é comprovado, 
agora quero ver se essa es-
pécie, que ainda vou iden-
tificar, pode estar contendo 
vazamentos de petróleo, o 
que seria uma coisa fan-
tástica”, conta Nicoly.
Em sua pesquisa, a estu-
dante conta com orienta-
ções da Profa. Dra. Con-
ceição Rivoli (Unitau) e 

do Prof. Daniel Jung (FA-
TEC de São Sebastião). 
“Esses projetos são impor-
tantes porque o aluno vi-
vencia novas experiências, 
aprende durante o proces-
so de produzir, de ter dú-
vidas, de pesquisar e de 
obter novas descobertas. 
Com essa, vivencia está 
construindo seu co-
nhecimento”, comen-
ta a Profa Conceição.
A aluna faz parte do Pro-
grama de Iniciação Cien-
tífica (PIC) da Unitau. 
O resultado final da pes-
quisa, além de ser apre-
sentado no Simpósio, será 
apresentado na semana 
de Iniciação Científica da 
Universidade, com o intui-
to de divulgar os resultados 
obtidos para a comunidade 
científica e acadêmica.

PAT de Caraguá atualiza
vagas de emprego

disponíveis na cidade

Veja as vagas desta se-
mana do Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
de Caraguá (PAT). O in-
teressado deve apresentar 
os documentos pessoais.
Açougueiro, atendente de 
farmácia – balconista, au-
xiliar contábil, balconista 
de lanchonete, barman, ca-
mareiro de hotel, chapeiro, 
churrasqueiro, copeiro, 
costureira em geral, cozi-
nheiro geral, empregado 
doméstico arrumador, em-
pregado doméstico diaris-
ta, encarregado de cons-
trução civil, engenheiro 

mecânico, funileiro de 
veículos (reparação), gar-
çom, jardineiro, laminador 
de plástico, marceneiro, 
mecânico de bicicletas, 
montador de automóveis, 
motorista carreteiro, moto-
rista de caminhão, oficial 
de serviços gerais na ma-
nutenção de edificações, 
operador de caixa, padei-
ro, pizzaiolo, professor 
de educação física no en-
sino médio, recepcionista 
atendente, repositor - em 
supermercados, serralhei-
ro de alumínio, técnico de 
enfermagem, trabalhador 

na fabricação de artefatos 
de cimento, vendedor or-
çamentista, vendedor pra-
cista e vidraceiro. As vagas 
possuem perfis específicos 
com relação à experiência, 
escolaridade, entre outros, 
podendo sofrer variações e 
não estarem mais disponí-
veis se atingirem o limite 
máximo de encaminha-
mentos, ou ainda, em caso 
de encerramento pelos 
empregadores que as dis-
ponibilizaram. O PAT está 
localizado na Rua Tauba-
té, 520, bairro Sumaré. O 
telefone é (12) 3882-5211.

Inscrições abertas
18º Festival de
Música Junina

Inscrições abertas para o 
18º festival de música ju-
nina de São Luiz. Dias 13 

e 14/6 - São Luiz do Pa-
raitinga. Período de inscri-
ções: De 17/4 a 16/5/2014.

Mais informações no site 
da prefeitura: www.sao-
luizdoparaitinga.sp.gov.br
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Prefeitura de Tremembé 
realiza 1ª Caminhada 

do Programa Mais
Educação

Pinda Núcleo Turístico 
Piracuama é reativado

Pinda realiza melhorias 
em centro comunitário

Em Pinda, Bloco Pé na 
Cova promove evento 

festivo com fins
beneficentes

O Programa Mais Educa-
ção já é uma realidade de 
sucesso em nosso muni-
cípio e agora vem promo-
ver sua 1ª Caminhada por 
uma vida mais saudável. 
A caminhada acontecerá 
nesse sábado, dia 26 de 
Abril, na Praça Geraldo 
Costa (Praça da Estação), 
a partir das 8h30 e segui-
rá pelas ruas do Centro.
O evento tem o apoio da 
Prefeitura Municipal de 
Tremembé, da Secretaria 
de Saúde, Secretaria de 
Turismo, Esporte e Cultu-
ra, Secretaria de Ação So-

Pindamonhangaba reati-
vou, na última semana, o 
Núcleo Turístico do Pira-
cuama. A intenção do nú-
cleo turístico é integrar e 
dar voz aos empresários 
que desenvolvem a ativi-

As equipes da Subpre-
feitura de Moreira César 
estão trabalhando diaria-
mente em melhorias nos 

Após cumprir a Quares-
ma, os integrantes do Blo-
co Pé na Cova iniciam 
neste sábado uma série 
de eventos que serão pro-
movidos ao longo do ano 
de 2014, já em preparati-
vos para o Carnaval 2015.
Neste sábado, das 20h 
às 24h, será realizado 
na Sede do Lions Clube 

cial e Secretaria de Meio 
Ambiente. Estará conosco 
também nesta caminha-
da o Setor de Trânsito, 
Policia Militar e Sabesp. 
Todos juntos caminhare-
mos pela Educação e por 
uma vida saudável. Ao fi-
nal da caminhada haverá 
apresentação de Capoeira, 
Ginástica, Hip-Hop, Per-
cussão e Violino, espetá-
culos apresentados pelos 
alunos do Mais Educação. 
Além de diversas exposi-
ções como grafite, Argila, 
ação contra Dengue e hor-
ta, todos também exibidos 

dade turística no bairro. 
Mais de 15 empreendimen-
tos foram representados na 
reunião, entre restaurantes, 
pousadas e a Estrada de 
Ferro Campos do Jordão. 
Atualmente, em Pin-

Centros Comunitários do 
Distrito. Os últimos a re-
ceberem reparos nas ins-
talações elétricas, hidráu-

de Pindamonhangaba o 
Evento “Conversa de Bo-
teco” onde serão servi-
das porções à vontade e a 
bebida à parte. Uma das 
metas para 2014 é o lado 
social. Em parceria com 
o Lions Clube de Pinda-
monhangaba, a diretoria 
do Pé na Cova promove 
a “Campanha da Fralda 

pelos alunos do Programa.
Teremos distribuição de 
mudas de arvores fru-
tíferas, doação de cães, 
aferição de pressão e 
outras ações que envol-
vam saúde e bem estar.
Todo evento será registra-
do pela equipe de Imprensa 
Mirim do Mais Educação.
Alunos, pais, professores 
comunitários, diretores, 
professores, coordena-
dores e toda comunidade 
de Tremembé são nossos 
convidados especiais. Ve-
nha fazer parte desta atitu-
de inteligente e saudável.

da, já está em funcio-
namento também o 
Núcleo Turístico do Ri-
beirão Grande que, en-
tre os principais even-
tos, realiza anualmente 
o Festival da Primavera.

licas, novas pinturas, por 
exemplo, foram os prédios 
dos bairros Jardim Re-
gina e Vale das Acácias.

Geriátrica”. Todos que 
adquiriram o ingresso são 
convidados a doarem um 
pacote de fraldas, e todo 
material arrecadado será 
destinado ao Lar de Ve-
lhos São Vicente de Paulo.
Parte do valor arrecadado 
também será destinado 
parte a aquisição de dois 
Quadros Brancos Magné-
ticos que serão doados ao 
Centro Catequético da Co-
munidade Nossa Senhora 
Aparecida, na Vila Prado.
“Esta parceria vem aque-
cer os trabalhos sociais 
realizados pelo Lions. 
São pessoas que vem so-
mar, e ajudas são sem-
pre bem vindas” dis-
se Marcos Moreira, 
presidente do Lions Clu-
be de Pindamonhangaba. 
“O Bloco Pé na Cova não 
quer ser apenas um bloco 
carnavalesco, e sim, mais 
um grupo de amigos volta-
dos a realização de um tra-
balho para o bem. Quere-
mos também vir mais forte 
e organizado no próximo 
Carnaval e para isso esta-
mos nos preparando desde 
já”, afirma Sergio Rezende, 
presidente da agremiação. 
Os diretores do bloco 
agradecem a todos que 
adquiriram seu convite 
e informam que os con-
vites já estão esgotados. 

Câmara de Taubaté
aprova benefícios a
instituições sociais

Dois projetos aprovados 
pelos vereadores de Tauba-
té, na sessão dia 22, conce-
dem benefícios a institui-
ções sociais do município 
– de autoria do prefeito, a 
concessão de subvenção 
social no valor de R$ 22,6 
mil à creche Amiguinho 

Feliz, e do vereador Diego 
Fonseca (PSDB), a decla-
ração de utilidade pública 
à Associação ProJudô, que 
permitirá a ela o recebi-
mento de verbas públicas.
As propostas foram apre-
ciadas em duas votações, 
com a convocação de ses-

são extraordinária pelo 
presidente Carlos Peixoto 
(PMDB), e seguem para 
sanção do prefeito. O pe-
dido de inclusão do proje-
to de subvenção, que não 
estava na pauta, foi feito 
pela vereadora Maria das 
Graças Oliveira (PSB).


