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A GAzetA dos Municípios

Secretários municipais 
defenderam na Câmara 
de Taubaté uma espécie 
de orçamento social para 
2015, com base no pro-
grama de governo do pre-
feito Ortiz Junior (PSDB), 
durante audiência pública 
realizada dia 23 para deba-
ter o projeto de LDO (Lei 
de Diretrizes Orçamentá-
rias) para o próximo ano.
“Dentro da filosofia de 
governo, vamos avançar 
bastante em projetos so-
ciais”, disse o secretário 
de Esportes, Claudio Bra-
zão “Macaé”. A pasta pre-
vê R$ 18 milhões de orça-
mento para 2015, grande 
parte para funcionamento 
de Núcleos de Esporte e 
Lazer – R$ 10 milhões. 
Ele citou que em 2013 
havia 1.500 pessoas ins-
critas nesses projetos, e a 
projeção é alcançar 7.000 
até o final do mandato.
Secretária de Desenvolvi-
mento e Inclusão Social, 
Marilda Prado anunciou 

a instalação de mais uma 
unidade do Cras (Centro 
de Referência de Assistên-
cia Social) no município 
e a união de duas unida-
des sociais que recebem 
crianças, uma localizada 
na avenida Pedro Perrelli, 
outra na Chácara do Vis-
conde, com objetivo de 
otimizar o atendimento e 
garantir o direito da crian-
ça estar junto à família e re-
ceber atendimento social.
Com foco na geração de 
empregos, a Secretaria de 
Desenvolvimento e Ino-
vação anunciou incentivos 
para que empresas como 
Alston, Sikorsky, Oralis, 
Aerobras, Simi, Cirúrgi-
ca Central, entre outras, 
expandam e produção e
 absorvam a mão de obra 
em formação pela Fa-
tec (Faculdade de Tec-
nologia). O anúncio foi 
feito pelo gerente do 
Grupo Executivo Indus-
trial, Gutemberg Ramos.
Na área de habitação, a 

meta é estender a bairros, 
como Hércules Masson, 
Mourisco e Fonte Imacu-
lada, a reforma das casas 
construídas pela Prefeitu-
ra, conforme anunciou o 
diretor do Departamento 
de Habitação, Alexandre 
Ferri, além de ampliar o 
programa de regularização 
de conjuntos habitacionais.
Orçamento enxuto
Se por um lado a meta da 
administração é prover o 
social, por outro é enxugar 
custos. Esse foi o argu-
mento usado pela secre-
tária de Finanças, Odila 
Sanches, e pelo diretor da 
Secretaria de Segurança, 
Marcos Ortiz, para justi-
ficar a redução de custos 
com a folha de pagamento. 
Ambos justificaram que 
outras ações valorizam 
o funcionalismo, como 
o plano de carreira dos 
servidores e o plano de 
carreira específico dos 
guardas civis, que es-
tão em elaboração.

Orçamento social
é meta da Prefeitura de 

Taubaté para 2015

IRA se apresentará no
Sesc Taubaté

O Sesc Taubaté será um 
dos primeiros palcos a re-
ceber a banda IRA - Tour 
Núcleo Base em seu re-
torno, depois de uma pau-

sa de 7 anos na carreira. 
O show acontecerá no 
dia 17 de julho e não vão 
faltar clássicos no reper-
tório. A venda online co-

meçará no dia 1º de ju-
lho. Confira os valores e 
informações completas 
no portal >> http://bit.
ly / IRAnoSescTaubaté

A Prefeitura está realizan-
do diversas melhorias no 
Parque da Cidade, locali-
zado às margens do anel 
viário. Nesta semana, está 
sendo construída a pista 

de caminhada na área in-
terna do local, com piso 
intertravado, utilizando 
bloquetes, contendo duas 
áreas de descanso, com 
cobertura e bancos. Em 

seguida, será feita a ilumi-
nação dessas novas pistas. 
Existe, também, um 
projeto para a constru-
ção de pista de skate 
na entrada do Parque.

Prefeitura de Pinda
inicia construção de 
pista de caminhada

no Parque da Cidade

Melhoria no transporte 
público de Taubaté pode 

sair do papel

A prefeitura promete tirar 
do papel o pacote de me-
lhorias no transporte pú-
blico de Taubaté, com a 
criação de mais linhas de 
ônibus e reestruturação 
das já existentes, alteração 
de itinerários e horários.
À Câmara, o Executivo 
prometeu que o pacote, 
anunciado inicialmente 
no mês de abril de 2013, 
vai ser colocado em prá-
tica.  “Todo sistema de 
transporte público de pas-
sageiros deste município 
passará por remodelações, 
entre as quais: reestrutu-
ração de linhas existentes, 
criação de linhas e mais 
horários de atendimento e 
central de reclamações”, 
diz mensagem encaminha-
da ao Legislativo pelo pre-
feito Ortiz Junior (PSDB).
O prazo não foi infor-
mado. “O novo modelo 
operacional do sistema 
de transporte público está 
sendo concluído e será di-
vulgado no momento per-
tinente”, disse a prefeitura.
Este mês, o governo vai 

receber um estudo que vai 
embasar o projeto do novo 
sistema de transporte.
O sistema é alvo de críti-
cas por parte de passagei-
ros, que apontam a falta de 
linhas e a falta de horários 
(o que gera longa espera 
nos pontos) como as prin-
cipais falhas do de trans-
porte público.  O sistema, 
operado pela ABC Trans-
portes desde 1974, conta 
hoje com frota de 108 ôni-
bus em 17 linhas. O va-
lor da tarifa é de R$ 2,70.
pacote/ Em abril de 2013, 
a prefeitura anunciou 
que implantaria medidas 
para melhorar o trans-
porte coletivo, como no-
vas linhas e alterações 
em itinerários e horá-
rios. A ideia era que
 implantar o pacote em 
maio. Mas, à época, a en-
tão diretora de trânsito 
Dolores Moreno Pino, a 
Lola, hoje secretária de 
Mobilidade Urbana, dis-
se que afirmou que o pa-
cote estava ‘congelado’.
Segundo a prefeitura, a 

intenção era fazer as mo-
dificações em dezembro, 
quando uma nova licitação 
para o setor seria realiza-
da. No entanto, a proposta 
de uma nova licitação foi 
descartada.  “A concepção 
de um novo sistema de 
transporte público aconte-
cerá, isso independe da li-
citação, da ABC, o que for. 
As mudanças serão apre-
sentadas em dezembro”, 
disse Lola, em junho do 
ano passado.Questiona-
do pelo Legislativo sobre 
uma ampliação para linhas 
no bairro São Gonçalo, o 
chefe do Executivo afir-
mou que há a possibilidade 
de melhorias antes da im-
plantação do pacote, con-
firmando que os benefícios 
serão aplicados. “Efetu-
aremos visita técnica ao 
bairro em questão para 
verificarmos tecnica-
mente a possibilidade de 
atendimento, até que se 
conclua os trabalhos su-
prarreferenciados”, afir-
mou o prefeito Ortiz Ju-
nior (PSDB) à Câmara.
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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.

Dersa interdita,
temporariamente, acesso
a Paraibuna pelo km 34 da

Rodovia dos Tamoios

Audiência Pública do
Instituto Federal acontece 

na Câmara de Ubatuba

O Dersa informa que 
o km 34 da Rodo-
via dos Tamoios, no
 acesso à Rua Taubaté (tre-
vo do Bairro Chororão), 
será bloqueado a partir 
desta quarta-feira (25). A 

A Audiência Pública 
de apresentação do Ins-
tituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tec-
nologia de São Paulo 
acontece nesta sexta-feira, 
dia 27 de junho, no plená-
rio da Câmara Municipal. 
O objetivo do encontro 
é apresentar o IFSP à so-
ciedade, definir o eixo 
tecnológico e o curso 

interdição acontecerá por 
uma semana para que o 
Consórcio Construtor exe-
cute correções geométricas 
no local, melhorando as
 condições da via.
Durante esse período, 

(técnico/superior) a ser 
implantado na cidade a 
partir de 2015. 
Desde abril deste ano, o 
IFSP já oferece cursos de 
extensão no município, 
ministrados pela equipe 
do Pronatec, nas depen-
dências da E.M Tancre-
do de Almeida Neves.
Recentemente, a câmara 
aprovou a utilização das 

os moradores e usu-
ários terão de utilizar 
o acesso na pista sul
 pelo km 32 e o retor-
no no km 39. Informa-
ções pelos telefones: (12) 
3978-1856 ou 3978-1768.

dependências E.M Padre 
José de Anchieta para re-
ceber as aulas do IFSP e a 
prefeitura se comprometeu 
a construir um novo pré-
dio para a escola. Serviço
Audiência Públi-
ca do Instituto Federal
Sexta-feira, dia 27 
de junho de 2014
Câmara Municipal
19 horas / 22:30 horas

Mesa de Debate: Panora-
ma das Políticas e Ações 
Culturais em Taubaté: 
“Que pé que tamo!?”.
O Prosa no Museu em sua 
6ª edição tratará sobre o 
Panorama das Políticas e 
Ações Culturais em Tauba-
té: “Que pé que tamo!?”.
A Declaração Universal 
de Diversidade Cultural 
da UNESCO, de 2001, 
afirma que “cultura é um 
conjunto distinto de ele-
mentos espirituais, mate-
riais, intelectuais e emo-
cionais de uma sociedade 
ou de um grupo social. Ela 
abarca também os estilos 
de vida, modos de convi-
vência, sistemas de valo-
res, tradições e crenças”.
Para prosearmos sobre a 
situação da cultura em nos-
sa cidade, o 6º encontro de 
Prosa no Museu promove-
rá um debate e irá trazer 

alguns nomes da cidade 
de Taubaté que irão com-
por a mesa: Claudio Mar-
ques (Secretário de Turis-
mo e Cultura de Taubaté), 
Lani Goeldi (Curado-
ra de Arte e Gestora 
Cultural), Jairo Pereira 
(Delegado Suplente da 
3ª Conferência de Cul-
tura de Taubaté), Felipe 
Rezende (IFI) (Mestran-
do em Planejamento Re-
gional, com pesquisa em 
Economia Criativa e De-
senvolvimento Socioeco-
nômico), Claudia Mello 
(Jornalista da TV Cidade), 
com mediação de Josi-
nára Ribeiro de Alencar 
(Programa Rede Social e 
Desenvolvimento Lo-
cal no Senac Taubaté).
No evento será promo-
vido o “Arraiá Solidá-
rio do Prosa no Museu”, 
cuja renda será revertida

 para a Associação para 
Síndrome de Down de 
Taubaté (ASSID). Lem-
bramos também que 
continuam sendo arre-
cadas doações para a 
Campanha do Agasalho.
O Prosa no Museu é um 
projeto independente e 
tem como principal obje-
tivo propiciar um espaço 
de diálogo e reflexão so-
bre questões contemporâ-
neas através do encontro 
entre o público em geral 
e atores sociais que apre-
sentem diversas áreas do 
conhecimento, experiên-
cias e visões de mundo.
Esta edição acontece-
rá excepcionalmente dia 
27, (sexta-feira) às 19 
horas no Museu da Imi-
gração Italiana de Qui-
ririm, na Av. Líbero In-
diani, 550, Quiririm, 
Taubaté-SP. Evento gratuito.

6ª Edição Prosa no
Museu em Taubaté
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Sesc Taubaté promove
semana de prevenção de

quedas em pessoas idosas

São Paulo coloca mais
de 1.500 policiais na

porta das escolas

Aluno da Unitau realiza
pesquisa sobre incentivos

fiscais em Taubaté

A partir do dia 24, o Sesc 
Taubaté está promovendo 
atividades especiais du-
rante a Semana de Preven-
ção de Quedas em Pessoas 
Idosas. Com o tema Olhe 
por onde anda, o objetivo 
central da ação é a pre-
venção e manutenção da 
saúde da terceira idade.
No dia 24, aconteceu, nos 
centros de convivência da 
terceira idade de Cruzeiro 
e Guaratinguetá, a Pales-
tra Olhe por onde anda e 
o circuito de habilidades, 
ministrados por instru-
tor de atividade física do 
Sesc, com instruções teóri-
cas e praticas para avalia-
ção e orientação de medi-
das preventivas de quedas. 
Na CCTI de Cruzeiro, a 
atividade será às 10h, e na 
CCTI Terra das Garças, em 
Guaratinguetá, às 14h30.
Na quarta-feira, dia 25, 
às 15h, ocorre no Sesc 
Taubaté um bate-papo 
com orientações preven-
tivas e levantamento de 

Em ação inédita, poli-
ciais militares aumenta-
rão a segurança na porta 
das unidades; programa 
dá continuidade a ações 
de prevenção já em an-
damento nas escolas
Na volta às aulas, alunos, 
pais e professores da rede 
estadual de São Paulo 
contarão com um reforço 
da segurança na porta das 
escolas, com a presença 
de 1.550 policiais milita-
res. A ação reforça política 
do governo do Estado de 
inibir e prevenir conflitos 
desenvolvidas pelo Sis-

A política de desenvolvi-
mento econômico do mu-
nicípio de Taubaté desper-
tou o interesse do aluno 
Vinícius Nunes da Silva, 
graduado de Geografia da 
Unitau. Com orientação 
do Prof. Dr. Edson Trajano 
Vieira, do Instituto Básico 
de Humanidades (IBH), 
ele desenvolveu como 
Trabalho de Graduação 
Guerra Fiscal: as políti-
cas públicas de incentivo 
ao crescimento econômi-
co de Taubaté pós 1990. 
A pesquisa revela que, 
das 301 doações de áreas 
realizadas pelo poder pú-
blico, 134 não se concre-
tizaram como empreendi-
mentos (44,5% do total), 
e acabaram revogadas.
Nos últimos anos, o de-
senvolvimento da cidade 
se pautou basicamente 
nas doações de áreas e 
isenções fiscais. Para ob-
ter resultados, o aluno 
comparou dados socioe-
conômicos, como gera-
ção de emprego e valores 
adicionados na indústria. 
Muitos dos documentos 
necessários foram dispo-

causas e consequências 
de quedas em calçadas 
e caminhada pelos arre-
dores da unidade, para 
reconhecimento e alerta 
de situações de risco que 
as calçadas apresentam.
Já no dia 26, às 15h, a 
médica geriatra, Dra. Íris 
Salles, ministra a Pales-
tra Epidemia de fraturas 
em idosos, na qual ex-
plica que as quedas são 
as principais causas das 
fraturas ósseas e indica 
as medidas preventivas.
A queda de idosos con-
figura-se como um pro-
blema de saúde pública e 
cresce a cada ano no Bra-
sil. Cair não é normal e 
não faz parte do processo 
de envelhecimento, po-
rém, os idosos são os que 
mais sofrem com as con-
sequências desta questão.
A programação do 
Sesc Taubaté pretende 
estimular uma 
reflexão preventiva e de-
bater as causas e consequ-

tema de Proteção Escolar 
nas unidades paulistas. O 
governador Geraldo Al-
ckmin e os secretários da 
Educação e Segurança, 
Herman Voorwald e Fer-
nando Grella Vieira, anun-
ciaram a ação na manhã 
desta terça-feira.Inicial-
mente, os profissionais 
atuarão em 775 escolas da 
capital, região metropoli-
tana, Campinas e Baixa-
da Santista. A localização 
geográfica e os índices 
criminais do Estado foram 
os critérios para a escolha 
dessas primeiras unidades.

nibilizados pela Câmara 
de Vereadores de Taubaté, 
local em que ele estagiou.
De acordo com a pes-
quisa, o Município de 
Taubaté investe desde 
1992 em políticas de de-
senvolvimentos no setor 
industrial e de prestação 
de serviços. O principal 
instrumento utilizado é a 
concessão de isenções fis-
cais, além de doação de 
terrenos e do financiamen-
to da infraestrutura para 
instalação de novas plan-
tas industriais. O Poder 
Público doou 301 áreas 
a empresas, que queriam 
instalar-se no município 
e prometiam investimen-
tos e geração de emprego.
O aluno, que também foi 
bolsista voluntário do 
programa de Iniciação 
Científica da Unitau e es-
tagiário na Secretária das 
Comissões Permanentes 
da Câmara Municipal não 
se surpreendeu com os re-
sultados de seu estudo. “O 
meu trabalho na Câmara, 
além de ter contribuído 
com a minha pesquisa, 
permitia que eu visualizas-

ências da queda, a fim de 
que sejam adotadas novas 
posturas para reduzir o 
impacto representado por 
alterações de ordem psi-
cossocial e física na vida 
diária dos idosos. Serviço
Especial: Semana de 
Prevenção de Quedas 
em Pessoas Idosas – 
“Olhe por onde anda”
Dia 24
Palestra Olhe 
por onde anda e cir-
cuito de habilidades
Com instrutor de ati-
vidade física do Sesc
Ações Externas: CCTI 
Cruzeiro, às 10h / CCTI 
Terra das Garças – Gua-
ratinguetá, às 14h30
Bate-papo Olhe 
por onde anda
Com instrutor de ati-
vidade física do Sesc
Dia 25, às 15h.
Palestra Epidemia de 
fraturas em idosos
Com Dra. Íris Sal-
les – médica geriatra
Dia 26, às 15h.

Os policiais vão trabalhar 
sempre em duplas e com 
turno de 8 horas. O prin-
cipal objetivo é minimizar 
os conflitos na porta e en-
torno e dar continuidade 
às ações preventivas já 
aplicadas, como a Ron-
da Escolar e o Programa 
Educacional de Resistên-
cia às Drogas (Proerd), e 
principalmente o Sistema 
de Proteção Escolar. Esse 
último, implantado na 
rede em 2009, promove 
estratégias para a melho-
ria das relações e segu-
rança do ambiente escolar.

se um esboço desses resul-
tados”. Para ele, a grande 
importância de sua pesqui-
sa deve-se ao fato de que, 
na promoção dessa políti-
ca, são utilizados dinheiro 
e bens públicos em favor 
de empresas privadas, o 
que torna relevante anali-
sar a eficácia dessa prática 
e seus retornos sociais e 
econômicos. “A pesquisa 
pode também contribuir na 
elaboração de políticas pú-
blicas mais eficazes”, diz.
Para o Prof. Edson Traja-
no, a importância da pes-
quisa se dá, principalmen-
te, porque ela resume a 
importância das atividades 
acadêmicas de universida-
des, principalmente a Uni-
tau. “Esse debate sobre 
incentivos fiscais é impor-
tante em um momento em 
que a Câmara aprovou um 
novo projeto de incentivo 
fiscal”, afirma o orienta-
dor. Ainda de acordo com 
o Professor, o resultado 
do trabalho demonstra 
como a pesquisa prática 
pode contribuir para uma 
reavaliação das políticas 
públicas no município.

CCR NovaDutra prossegue 
com obras de modernização 

de ponte no km 45 da Via 
Dutra, em Canas

A CCR NovaDutra iniciou 
nesta terça-feira (24/06), 
a nova fase de obras de 
modernização de ponte 
sobre o rio Canas, no km 
45 da Via Dutra, na pis-
ta sentido Rio de Janei-
ro. Nesta etapa, o tráfego 
flui pela faixa da esquer-
da, com a faixa da direita 
interditada para prosse-
guimento dos serviços.
 Para alertar os motoristas 

sobre a nova configuração 
no tráfego, a CCR Nova-
Dutra implantou sinaliza-
ção especial com placas. 
A Concessionária solicita 
aos motoristas que redo-
brem a atenção, respeitem 
a sinalização e reduzam 
a velocidade na passa-
gem pelo trecho em obras.
 Os serviços na ponte con-
sistem no reforço da es-
trutura e na implantação 

de acostamento. As obras 
têm previsão de término 
em agosto de 2014 e con-
tam com investimentos na 
ordem de R$ 2,1 milhões.
 As obras de alargamento 
e reforço da ponte fazem 
parte do Programa de Re-
forma e Alargamento de 
Pontes e Viadutos, que está 
sendo realizado pela CCR 
NovaDutra desde 1996, em 
vários pontos da rodovia.

Via Rápida Empresas
em Pindamonhangaba

A implantação de no-
vas empresas e forma-
lização de negócios 
contribui com 
o desenvolvimento 

do município e para fa-
cilitar a tramitação das 
obrigatoriedades le-
gais, profissionais da 
prefeitura reuniram-se 

para definirem as ações 
para aderir ao sistema 
Via Rápida Empresas, 
programa do Go-
verno Estadual.
Este programa permi-
te a realização de ser-
viços de pesquisa de 
viabilidade, registro 
empresarial, inscrições
 tributárias 
e licenciamento de ati-
vidades em um úni-
co atendimento.
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A Associação Comercial 
de Ubatuba- ACIU junta-
mente com a Associação 
dos Contabilistas realizou 
nesta terça-feira, 24, na en-
tidade, uma reunião com o 
secretário adjunto, Ander-
son Pires que representou 
o secretário Municipal de 
Fazenda, Tarcísio Abreu, 
para que apresentassem 
uma série de reivindica-
ções e debatessem sobre 
alguns problemas que os 
contadores vem enfrentan-
do para poderem efetuar 
seu trabalho no dia-a-dia.
A maior queixa dos con-
tadores é que estão encon-
trando muitas dificuldades 
(e até impossibilidade) em 
atender as necessidades 

Uma semana antes da 
abertura oficial do “Ilha-
bela In Jazz” - 2º Festival 
Internacional de Jazz de 
Ilhabela, a produção do 
evento promoverá o “De-
gustação Sonora”, com 
bandas da cidade, no dias 
4 e 5 de julho, na Vila. Se-
rão duas noites de shows 
gratuitos. No dia 4 de ju-
lho (sexta-feira), o público 
receberá Helena Serena, 
Farofa Caiçara e Blues 
Etílicos. No dia 5 de julho 
(sábado) sobem ao palco 
Felipe Blues, Norma Nas-
cimento, Tom Cats e Clube
 do Balanço.
O “Ilhabela in Jazz” vai 

de seus clientes, por con-
ta de inúmeros problemas 
encontrados no novo sis-
tema da Prefeitura (Giss 
on line), morosidade e 
dificuldade nos procedi-
mentos de abertura e en-
cerramento de empresas, 
questões de alvará, atraso 
na entrega de certidões, 
vários casos de perda 
de documentos em pro-
cesso, além de exigirem 
quitação de débitos pen-
dentes, dentre várias ou-
tras questões específicas.
O presidente da Asso-
ciação dos Contabilistas, 
Walter dos Santos Ju-
nior, disse que os escri-
tórios de contabilidade 
devem ser vistos como 

de 10 a 12 de julho, sem-
pre a partir das 20h, com 
apresentações de gran-
des nomes do segmento. 
Os shows do “Ilhabela in 
Jazz” já estão confirma-
dos: Dia 10 - Pau Brasil, 
Naná Vasconcelos e Lui 
Coimbra, e James Carter 
(atração internacional); 
Dia 11 – Trio Curupi-
ra, Banda Mantiqueira e 
Yusa (atração internacio-
nal); e Dia 12 – Ulisses 
Rocha Trio, Gary Brown 
(atração internacional) 
e Funk Como Le Gusta. 
O evento tem a rea-
lização da Prefeitura 
de Ilhabela e Ministério 

parceiros da prefeitura. 
Após ouvir todas as rei-
vindicações, o secretário 
adjunto, Anderson Pires, 
afirmou que esta reunião 
foi o ponto inicial para co-
nhecer todas as dificulda-
des que os contadores vem 
enfrentando e assim tomar 
as medidas necessárias. 
Ele reconheceu que há uma 
morosidade nos processos, 
mas que uma boa parte já 
está sendo agilizada e que 
um pacote de novas me-
didas já começou. Pires 
disse ainda que em breve 
a prefeitura disponibiliza-
rá uma sala especifica para 
atender os contadores.
Uma nova reunião foi agen-
dada para o dia 16 de julho.

da Cultura, com patrocí-
nio da Caixa Econômica 
Federal e Transpetro, e 
a produção da Articular.
 Confira a programação:
 4 de julho – Sábado
20h30: Helena Se-
rena (jazz e soul)
22h30: Farofa Cai-
çara (samba e rock)
00h30: Blues Etí-
licos (blues)
 5 de julho - Domingo
19h: Felipe Blues (blues)
20h30: Norma Nasci-
mento  (MPB/Samba)
22h30: Tom Cats (Pop 
Rock Internacional)
00h30: Clube do Balanço 
(Sambalanço e Sambafunk)

Entidades aponta
problemas e pedem

soluções à prefeitura de 
Ubatuba

2º Festival Internacional 
de Jazz promove

“esquenta” com atrações
locais em Ilhabela

Venha Participar da
Caminhada Penitencial 

da Madre Carminha
em Taubaté

Redenção da Serra promove 
treinos no Estádio Municipal 

Para não perder tempo 
a Secretária de Esportes 
da cidade já está promo-
vendo treinos no Estádio 
Municipal, o mesmo Es-
tádio que foi reinaugura-
do nesse mês. O prefeito 
do município está traba-
lhando em parceria com 
o secretário, João Carlos 
Elisiário, para que além 
dos treinos de futebol e 
atletismo outras ativida-
des também possam der 
desenvolvidas no estádio.

Os treinos de futebol acon-
tecem todas as quartas e 
sextas-feiras no período da 
manhã e tarde. Os horários 
são das 8h ás 9h30 e das 
13h às 15h (Sub 15), das 
9h30 às 11h e das 15h às 
17h (acima dos 15 anos). 
Porém, no período de fé-
rias escolar os treinos estão 
sendo realizados ape-
nas na parte da tarde.
O professor e treinador 
Alex Brasil Rabelo, está 
feliz com a dedicação e 

força de vontade dos atle-
tas, e está ansioso para 
marcar o primeiro jogo 
em casa. As inscrições es-
tão abertas e são gratuitas,
 basta apenas compa-
recer na sede da Secre-
tária de Esportes da ci-
dade com o RG e CPF.
Informações, solicitações 
ou sugestões podem ser 
enviadas para o e-mail 
contato@redencaodaser-
ra.sp.gov.br ou através do 
telefone (12) 3676-1282.

Cata-treco e limpeza de
bairro em Taubaté


