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A GAzetA dos Municípios

Transplante - 56% das
famílias brasileiras autorizam 

doação de órgãos

O ministro da Saúde, Ar-
thur Chioro, lançou em 
Brasília nesta semana 
nova campanha publici-
tária visando estimular a 
doação de órgãos. A cam-
panha tem o slogan “Seja 
doador de órgãos e avise 
sua família. Sua família é 
a sua voz”, e trabalha com 

foco na sensibilização das 
famílias sobre a importân-
cia da autorização para a 
retirada de órgãos, após 
a confirmação de óbito 
por uma equipe médica.
Com essa iniciativa, o Mi-
nistério da Saúde quer au-
mentar a adesão das famí-
lias brasileiras à doação de 

órgãos no país. De acordo 
com Arthur Chioro, 56% 
das famílias entrevista-
das em situações de morte 
encefálica aceitam e au-
torizam a retirada de ór-
gãos para a doação. Para 
o ministério, esse percen-
tual pode ser ainda maior, 
permitindo a realização 
de mais transplantes. Por 
região, o percentual de 
aceitação das famílias foi 
de 68,7% no Norte, 55,9% 
no Centro-Oeste, 58,2% 
no Sul, 54,3% no Sudes-
te e 52,2% no Nordeste.
O Brasil é o país latino
-americano com maior 
percentual de aceitação 
familiar, ficando acima 
da Argentina (52,8%), 
Uruguai (52,6%) e Chile 
(51,1%). * Com informa-
ções da Agência Saúde

Pinda replanta 2800 
mudas no bairro Vitória 

Park

A equipe do Departamen-
to de Licenciamento Am-
biental  (DLA ) da Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
realizou no último final 
de semana o replantio de 
2800 mudas nativas na 
área verde do Loteamen-
to Vitória Park, região 
próxima à Via Dutra e ao 

Jardim Eloyna. A área ha-
via sido destruída por um 
incêndio no início do ano.
No local, a equipe do DLA 
procedeu a reabertura das 
covas, nova adubação e 
calagem, além da utili-
zação de gel para manter 
a umidade das plantas.
Aproveitando, a  muni-

cipalidade pede a cola-
boração da população 
para que denuncie  even-
tuais focos de incêndio 
ao plantão da Defesa Ci-
vil, pelo número 199.
Mudas foram plantadas 
em toda a área destruída 
por incêndio * Com in-
formações da Prefeitura

Prefeitura de Taubaté anuncia 
implantação de mais dois PEVs

A Secretaria de Serviços 
Públicos, responsável pela 
limpeza urbana do muni-
cípio, irá inaugurar hoje 
26, sexta-feira, a partir das 
14h30, mais dois Pontos de 
Entrega Voluntária (PEV). 
O objetivo é ofertar à po-
pulação um espaço ade-
quado ao despejo de entu-
lho, sobras de materiais da 
construção civil, mobília, 
eletrodomésticos, além 
de restos de poda, galhos 
e outros dejetos verdes e 
lixo eletrônico como bate-
rias, pilhas e lâmpadas flu-
orescentes. Os PEVs não 

recebem lixo domiciliar. A 
implantação destes pontos 
faz parte do Plano Muni-
cipal de Gestão de Resí-
duos Sólidos e atendem a 
uma determinação da Lei 
Federal nº 7.146/2006,e 
pretende evitar o despe-
jo de resíduos de forma 
irregular em áreas impró-
prias da cidade. A Prefei-
tura Municipal de Taubaté 
investiu R$ 743.000,00 
para a implantação de 06 
PEVs, que atenderão a 
população de forma gra-
tuita, recebendo até 1m³ 
de resíduos. Os pontos 

convivem harmonicamen-
te com espaços urbanos, 
não exalando mau chei-
ro e não emitindo ruídos, 
ou seja, não causa trans-
torno aos moradores de 
áreas próximas. Serviço: 
Inauguração do Ponto de 
Entrega Voluntária (PEV)
14h30: Inauguração do 
PEV Jardim Santa Helena
Endereço: Rua Jaime Do-
mingues da Silva, nº 457
16h30: Inauguração do 
PEV Parque Aeroporto En-
dereço: Avenida São Fran-
cisco das Chagas, n° 209 
(antiga Avenida Timbó).

Pindamonhangaba realiza
Festival da Primavera em

setembro
Pindamonhangaba reali-
za o 11º Festival da Pri-
mavera entre os dias 26 e 
28 de setembro, um dos 
mais famosos eventos 
gastronômicos da Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba. O festival é um 
dos principais atrativos 
turísticos da cidade e foi 
idealizado para divulgar 
o Núcleo Turístico do Ri-
beirão Grande. A abertura 
será realizada hoje 26 de 
setembro, às 18h30, com 
a Banda César Barbosa e 
Cia. No sábado e no do-
mingo, o Festival será rea-
lizado a partir do meio-dia. 
Durante o período, restau-
rantes dos núcleos turís-
ticos do Ribeirão Grande 
e do Piracuama terão es-
tandes no local para a co-

mercialização de petiscos 
e pratos típicos da região, 
além do famoso bolinho 
de mandioca com recheios 
variados, que será servido 
por todos os estandes. O 
festival é essencialmen-
te gastronômico, cercado 
das belas naturais da Serra 
da Mantiqueira, o que se 
torna um atrativo a mais 
para a visitação. Além 
da gastronomia, o evento 
contará também com atra-
ções culturais e artísticas, 
como shows e apresenta-
ções de grupos de cidades 
integrantes do Codivap 
Turismo, como São José 
dos Campos e Lagoinha.
A organização do Fes-
tival da Primavera é da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 

Secretaria de Governo e 
do Departamento de Tu-
rismo, contando com par-
ceiros de toda a adminis-
tração municipal, dentre 
eles, os núcleos turísticos 
do Ribeirão Grande e do 
Piracuama. Esse evento 
também integra o calen-
dário de atrações turísticas 
do Circuito Turístico da 
Mantiqueira. O Festival da 
Primavera será realizado 
no campo de futebol do 
bairro, ao lado do Restau-
rante do Edmundo, que 
fica no km 17 da Estrada 
Jesus Antônio de Miranda, 
conhecida também como 
Estrada do Ribeirão Gran-
de. A entrada é gratuita. 
* Com informa-
ções da Prefeitura de 
P i n d a m o n h a n g a b a

Secretaria de Saúde
lança Campanha Alerta
Xô Dengue em Taubaté

A Secretaria de Saúde de 
Taubaté está implantando 
o “Alerta Xô Dengue”, 
mais uma ferramenta que 
será usada como estratégia 
educativa de conscientiza-
ção e prevenção da den-
gue no município, ainda 
na Campanha Xô Dengue 
2015. Esse alerta deverá 
acontecer semanalmente, 
sempre às terças-feiras, já 
que a Dengue é conside-
rada um dos mais impor-
tantes problemas de saúde 
pública dos últimos anos, 
segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS). 
Na Campanha Alerta Xô 
Dengue todos podem par-
ticipar como um compro-
misso público de contri-
buir com a divulgação do 
alerta, tornando-se um 
agente de disseminação do 
combate à dengue, todas 
às terças-feiras, por alguns 
minutos, mostrando a im-
portância da conscientiza-
ção e prevenção, checando 
sua casa, seu local de tra-
balho, sua rua, sua escola 
alertando sua família, seus 
amigos e seu vizinho so-

bre os prováveis focos de 
proliferação do mosquito 
e, se positivo, comunicar 
imediatamente a equipe 
do CAS (Controle de ani-
mais Sinantrópicos) para 
verificação do local, pelo 
telefone (12) 3635-4091 e/
ou pelo site: www.taubate.
sp.gov.br/dengue. Tradi-
cionalmente, o combate 
ao vetor baseava-se nas 
propostas de erradicação 
vertical, na qual a partici-
pação comunitária não era 
considerada fundamental 
para a vigilância da doen-
ça. No entanto, com o de-
senvolvimento das ações 
de prevenção à doença, 
tornou-se evidente a ne-
cessidade de atuação da 
população no controle da 
dengue, já que muitas das 
ações efetivas dependem 
da participação de cada 
um, por meio de ações 
como: - Manter a caixa
-d’água fechada, - Virar de 
cabeça para baixo garrafas, 
baldes e vasos, - Colocar o 
lixo em sacos plásticos e 
fechar sempre as lixeiras,
- Guardar pneus em lo-

cais cobertos ou entre-
gá-los quando em de-
suso ao cata-treco ou 
serviço de limpeza urbana,
- Ver ralos,
- Colocar areia nos 
pratos dos vasos,
- Não jogar lixo em terre-
nos baldios ou nas ruas,
- Não deixar água acu-
mulada da chuva,
- Lavar semanalmente 
por dentro com escovas 
e sabão os tanques usa-
dos para armazenar água,
- Remover folhas, galhos 
e tudo que possa impedir a 
água de correr pelas calhas,
- Se você tiver vasos de 
plantas aquáticas, trocar a 
água e lavar o vaso princi-
palmente por dentro com 
escova, água e sabão pelo 
menos 1 vez por semana. 
Esta medida visa não só 
mobilizar, mas criar uma 
grande parceria permanen-
te entre o poder público e 
a população no combate 
à dengue, agindo efetiva-
mente na prevenção para 
eliminar os criadouros, 
evitar a reprodução e pro-
liferação do mosquito. 
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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 
Avenida Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas 
- Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Gal-
vao de França (Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almei-
da Gil, 19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro 
Alves Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça 
Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Se-
nhora de Natividade e Panificadora Pão Zico - 
Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - 
Banca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jor-
nais 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 Joaquim Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de 
jornal da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Aran-
tes. Av. 9 de Julho, 25 (em frente ao bradesco) 
Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cida-
de e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epami-
nondas - Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e 
repartições públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue 
e no Itaguá.

EXPEDIENTE
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Tremembé: Começa implantação 
do sistema de esgoto no

Maracaibo e região

Começou a implantação 
da rede de esgoto nos bair-
ros Maracaibo, Alberto 
Ronconi, Poço Grande, 
Flor do Campo e Aterrado. 
O prefeito acompanhou de 
perto junto com o encar-
regado da Sabesp de Tre-
membé Edmar Carneiro a 
chegada dos materiais que 
em breve proporcionarão 
muitos benefícios para 
a população da região.
Após 35 anos de promes-
sas não cumpridas, o pre-
feito Marcelo Vaqueli com 
muito empenho e dedica-
ção e com apenas 1 ano e 
9 meses de administração 
provou que é possível re-
alizar grandes obras em 
nosso município, tendo 
em vista que desde o iní-
cio de seu mandato nunca 
abandonou os moradores 
daquela região, sempre 
levando melhorias como 
o caminhão limpa fossa, 
limpeza de valetas, manu-
tenção de ruas e avenidas, 
cursos profissionalizantes 
do Senai gratuitos, novos 

pontos de iluminação pú-
blica, calçamento e térmi-
no da reforma da quadra 
poliesportiva do Centro 
Educacional entre outras.
“Chegou ao fim essa men-
talidade de que era im-
possível a implantação 
do esgoto nesses bairros, 
provamos e trabalhamos 
arduamente antes mesmo 
de assumirmos a admi-
nistração do município 
para levar esse benefício 
tão sonhado e esperado 
a mais de 35 anos para a 
população dessa região. 
Contamos com um apoio 
imenso do Governador 
Geraldo Alckmin e dos de-
putados Samuel Moreira e 
Padre Afonso Lobato para 
a realização dessa grande 
obra. Foi uma promessa 
de campanha que gra-
ças a Deus conseguimos 
cumprir” – comemorou o 
prefeito Marcelo Vaqueli.
“Um marco HISTÓRI-
CO para Tremembé. Pa-
rabéns Vaqueli” – assim 
classificou Alexandre Vi-

lela, apresentador do pro-
grama Radar Noticioso 
da Rede Metropolitana.
O objetivo das obras de 
implantação das redes de 
esgoto é coletar os esgo-
tos produzidos nas resi-
dências e direcioná-los 
a Estação de Tratamento 
de Esgoto do município, 
para que os esgotos não 
sejam despejados nos cór-
regos e rios, promovendo 
a melhoria da qualidade 
de vida dos moradores 
e diminuindo os custos 
despendidos pelo municí-
pio e o Estado com saúde 
pública em função de do-
enças causadas por água 
contaminada. ”A cada R$ 
1 investido em saneamen-
to economiza-se R$ 4 em 
Saúde” salientou Vaqueli.
“Estávamos desacredi-
tados na política, mas o 
prefeito Marcelo Vaque-
li nos mostrou que basta 
ter vontade de trabalhar 
e correr atrás que a cida-
de melhora” – afirmou 
Ana Maria C. Silva, mo-
radora do Maracaibo.
“Sempre acreditei no Va-
queli, ele nasceu aqui e sabe 
das dificuldades e necessi-
dades do bairro. Estamos 
muito felizes pois como 
ele dizia em campanha,  a 
região do Maracaibo seria 
a menina dos olhos e hoje 
ele provou que estava fa-
lando sério” – comentou 
Sebastião F. Marcondes, 
morador do Poço Grande.

Flor do Vale de
Tremembé recebe

melhorias no asfalto e
galerias de águas pluviais

O mau uso das bocas de 
lobo ou bueiros, como são 
popularmente conhecidos 
pelas pessoas, acaba ge-
rando diversos transtor-
nos, principalmente nos 
dias de chuva. A sujeira 
encontrada na tubulação, 
além de entupir as galerias 
pluviais – que servem para 
levar as águas da chuva 
até os rios e mananciais – 
é danosa e muito prejudi-
cial ao meio ambiente. A 
Administração Municipal, 
por meio da Secretaria de 
Obras, está realizando o 
trabalho de desentupimen-

to das galerias pluviais, um 
trabalho permanente que 
conta com uma equipe es-
pecífica para esses reparos.
A Prefeitura está traba-
lhando diariamente para 
resolver esse problema, 
mas a ajuda dos muníci-
pes é fundamental para 
manter a cidade limpa. 
“Pedimos que as pessoas 
fiscalizem e denunciem 
algum problema que en-
volva as galerias pluviais, 
mas também denunciem 
se avistarem alguém jo-
gando algo indevido nos 
bueiros. O poder público 

procura fazer a parte dele, 
mas precisamos da partici-
pação dos cidadãos”, expõe 
o Secretário de Obras Pú-
blicas e Serviços Urbanos 
Matheus Otani Pereira.
Outra melhoria que está 
sendo realizada na Flor 
do Vale é a Operação Ta-
pa-Buracos que contempla 
trechos que se encontram 
com o asfalto comprome-
tido, dificultando a mo-
bilidade urbana.  A meta 
é melhorar trechos com-
prometidos do asfalto, 
consequentemente melho-
rando também o tráfego.
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Polo Regional da Beleza abre 
inscrições para cursos de
qualificação em Taubaté

O Fundo Social de So-
lidariedade de Taubaté 
(FUSSTA) está com ins-
crições abertas para os 
cursos de qualificação 
profissional na área de es-
tética. Denominado Polo 
Regional da Beleza, o pro-
jeto atende à população 
carente com o objetivo 
de gerar renda à família.
No total, estão sendo ofe-
recidas 227 vagas que 
contemplam os cursos 
de Depilação, Designer 
de Sobrancelhas, Mani-
cure e Pedicure, Unhas 
Artísticas, Assistente de 

Cabeleireiro, Penteado, 
Maquiagem e Maquia-
gem Artística. As aulas 
acontecem nos períodos 
da manhã, tarde, e noite.
Aqueles que ainda não ti-
veram a oportunidade de 
participar do projeto po-
derão fazer sua inscrição 
na próxima terça-feira, dia 
30 de setembro. Aqueles 
que já foram alunos do 
Polo da Beleza, poderão 
se inscrever na quarta-
feira, dia 1 de outubro. O 
horário de atendimento ao 
público nesses dois dias 
será das 8h30 às 11h30, 

e das 13h30 às 16h30.
Para fazer a matrícula, o 
candidato deve apresen-
tar cópias da Carteira de 
Identidade, CPF, e com-
provante de residência. 
A idade mínima para fre-
quentar o curso é 18 anos.
Essa é a 6ª turma que se for-
ma pelo Polo Regional da 
Beleza, que desde dezem-
bro de 2013 vem formando 
profissionais para atuarem 
no mercado de trabalho.
Serviço: Endereço: Cen-
tro Cultural, Praça Coro-
nel Vitoriano,1 - Centro
Telefone: (12) 3633-5671.

Sesc promove minicurso sobre 
produção cultural no país

No segundo mês do pro-
grama Diálogos Sesc em 
Circuito, o Sesc Taubaté 
realiza, 25 de setembro, 
às 19h, o minicurso A Pro-
dução Cultural no Brasil: 
Panorama histórico, Leis 
de Incentivo à Cultura e 
Reflexões Político-Cul-
turais, com Inti Queiroz, 
produtora cultural, lin-
guista, filóloga e pesquisa-
dora de políticas culturais.
Destinado a artistas, pro-
dutores culturais, pesqui-
sadores, jornalistas e de-
mais interessados, o curso 
trará um amplo panorama 
sobre a esfera das políti-

cas culturais, abordando 
os processos históricos, 
as leis de incentivo à cul-
tura e reflexões político-
culturais. As inscrições 
devem ser feitas anteci-
padamente na Central de 
Atendimento pelo telefone 
(12) 3634-4000. As vagas 
são gratuitas e limitadas.
O programa Diálogos Sesc 
em Circuito tem o intuito 
de articular saberes acer-
ca de temas transversais 
e emergentes ligados à 
gestão e mediação cultu-
rais nas unidades do Sesc. 
Essa iniciativa compreen-
de um espaço de escuta e 

diálogo por meio de es-
tudo, análise e apreensão 
das realidades locais para 
o desenvolvimento cole-
tivo de suas ações junta-
mente com os agentes de 
nossa região. Serviço: Di-
álogos Sesc em Circuito
M i n i c u r s o
A Produção Cultural no 
Brasil: Panorama his-
tórico, Leis de Incen-
tivo à Cultura e Refle-
xões Político-Culturais
Com Inti Queiroz, pro-
dutora cultural, linguista, 
filóloga e pesquisado-
ra de políticas culturais.
Dias 24 e 25, às 19h.

Pinda: Creche José Ildefonso
Machado comemora 10 ano

A creche escola municipal 
José Ildefonso Machado, 
do Laerte Assumpção, 
comemora seus 10 anos 
de inauguração com uma 
cerimônia em sua sede, 
nesta quarta-feira (24), às 
19 horas. O evento terá a 
presença de autoridades 
do município, comunida-
de escolar e apresentações 

artísticas das crianças. 
Localizada no coração do 
Distrito de Moreira César, 
a creche é a maior em ta-
manho e atendimento de 
crianças, recebe alunos de 
todos os bairros do dis-
trito, atende crianças de 
4 meses a 5 anos, em pe-
ríodo integral e parcial, 
conta com um total de 32 

profissionais. Nesses dez 
anos, mais de 10 mil alu-
nos passaram pela creche. 
Atualmente, a “José Il-
defonso” possui 220 alu-
nos em 12 salas de aula.   
A creche escola José Il-
defonso Machado fica 
situada na avenida Ma-
ria Albissu Bonafé, 
111, Laerte Assumpção.

Prefeitura de Ubatuba altera 
telefones de diferentes

setores
Mudança visa melho-
rar qualidade dos ser-
viços de telecomunica-
ções dos órgãos públicos 
municipais e novos nú-
meros passam a valer a 
partir desta quinta-feira
A Prefeitura Municipal 
de Ubatuba informa que 
alguns números de telefo-
nes de setores localizados 
no prédio da Rua Dona 
Maria Alves, nº 850, estão 
em processo de mudança.
A alteração visa melho-
rar a qualidade dos ser-
viços de telecomunica-

ções dos órgãos públicos 
municipais e os novos 
números passam a valer 
a partir desta quinta-fei-
ra, dia 18 de setembro.
Caso liguem para os nú-
meros antigos dos setores 
listados abaixo, os mu-
nícipes serão informa-
dos através de uma gra-
vação sobre a mudança 
e sobre o novo número.
Importante afirmar que o 
telefone do CADA (Central 
de Atendimento da Dívida 
Ativa), setor localizado no 
mesmo prédio, permanece 

o mesmo: (12) 3834-4430. 
Segue a relação dos novos 
números: Secretaria Mu-
nicipal de Assuntos Jurí-
dicos     (12) 3834-3431
Procuradoria Fazendária                                  
(12) 3834-3432
Ouvidoria Geral                                                
(12) 3834-3434
Assessoria de Re-
lações Federati-
vas               (12) 3834-3435
Posto de Atend. Em-
preendedor (Se-
brae)        (12) 3834-3436
Corregedoria Geral                                           
(12) 3834-3439

Prefeitura de Monteiro Lobato
Prazo para atualização de cadastro 

da sua empresa se encerra
em 30 de outubro

A prefeitura de Montei-
ro Lobato, por meio da 
Secretaria de Finanças e 
Tributação, solicita aos 
empresários que possuem 
empresa(s) inscrita(s) no 
município, que façam a 
atualização de cadastro 
da(s) mesma(s) na prefei-
tura até o dia 30/10/2014. 
Salientamos que sem a 

atualização do cadastro 
da empresa, o empresário 
fica sem acesso a emis-
são de nota fiscal eletrô-
nica, além de comprome-
ter o alvará do exercício 
seguinte, como também 
não terá autorização para 
exercer a atividade co-
mercial no município.
A atualização deverá ser 

realizada na Secretaria 
de Finanças e Tributação, 
que fica no Paço Muni-
cipal, na Praça Dep. A. 
S. Cunha Bueno, nº 180, 
centro, neste município, 
das 08:00 as 17:00 horas, 
pelos telefones (12) 3979 
9000, (12)3979 9013 ou 
pelo e-mail: tributos@
monteirolobato.sp.gov.br.

Cientistas afirmam que
cerveja não aumenta barriga
De acordo com estudos in-
ternacionais, não passa de 
lenda qualquer responsa-
bilidade da cerveja como 
vilã que provoca o aumen-
to da barriga em seus apre-
ciadores. A cerveja não 
é culpada por aumentar a 
barriga dos consumido-
res. Isso quem afirma são 
os pesquisadores japone-
ses e dos países europeus 
que, após longos estudos, 
apresentaram levantamen-
to de todos os itens que 
compõem a fabricação 
da bebida e seus efeitos 
no metabolismo humano.  
Mas claro, há um limite 
para esse consumo. De 
acordo com os cientistas, 
o que “dá” barriga mesmo 
é o que acompanha os mo-
mentos de prazer ao sabo-
rear uma cervejinha, como 

uma porção de fritas, quei-
jo, frios e qualquer outro 
abuso com alimentos que 
acarretam calorias.  Quan-
to ao lado saudável do 
consumo da bebida, os es-
tudos apresentam resulta-
dos animadores. A pesqui-
sa aponta efeitos benéficos 
nos ingredientes usados na 
fabricação e argumentam 
que a cerveja, consumida 
moderadamente,  previne 
resfriados, insônia e estres-
se. Os cientistas japoneses 
descobriram que na planta 
lúpulo – aquela que dá o 
amargor da bebida – estão 
contidos elementos, subs-
tâncias chamadas isohu-
mulonas, que combatem 
pneumonia e multiplica-
ção do vírus respiratório.  
Por sua vez, os cientistas 
europeus verificaram que 

um consumo diário para 
mulheres, em torno de 330 
ml, produz células de de-
fesa e aumenta anticorpos. 
Também os homens são 
mais protegidos por anti-
corpos, consumindo dia-
riamente 660 ml.  Outro 
ingrediente, a cevada atua 
beneficamente na fun-
ção do sistema orgânico 
e inibe infecções e infla-
mações. Dos grãos da ce-
vada vem uma quantidade 
equivalente a metade dos 
polifenois, elementos que 
atuam como antioxidan-
tes.  Mas, antes de levantar 
a tulipa nesta sexta-feira, 
dia consagrado aos apre-
ciadores de uma “cerva” 
bem gelada, os pesquisa-
dores alertam que o consu-
mo exagerado pode levar a 
doenças cardiovasculares. 

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se acha aberta Licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 07/2014, Processo nº 43/2014, para aquisição 
de Combustível (Óleo Diesel e Gasolina),com entrega parcelada pelo período de 12 
meses, para os veículos municipais. Abertura dia 09/10/2014 às 14:00 horas, os inte-
ressados poderão retirar o Edital completo, na sede da Prefeitura Municipal até o dia 
7/10/2014, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 
3676.1282. O edital poderá ainda ser solicitado no seguinte endereço eletrônico: licita-
cao@redencaodaserra.sp.gov.br. RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Municipal

Extrato de Adit Contrato / Munic. Redenção da Serra / Pregão Presencial nº:03/2012 / 
Processo nº47/2011 / Objeto:Transporte de Alunos / Vigência:12 (doze) meses / Con-
tratada:Viação Cidade da Fé Ltda. / Valor R$1.496.037,20 / Data:07/08/2014 / Reden-
ção da Serra, 26/09/2014. Ricardo Evangelista Lobato – Prefeito Municipal.

Extrato de Contrato /Munic. Redenção da Serra /Dispensa Licitação nº: 01/2014 /Pro-
cesso nº 36/2014 /Objeto: Aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel 
B S10)/ Vigência: 2 (dois) meses / Contratada: Centro Comercial Rio Una Ltda./ Obje-
to: Aq Gasolina Comum/ Valor R$ 28.690,00/ Data:18/08/2014/ Contratada: Cruzóleo 
Derivados de Petróleo Ltda/Objeto: Aq Óleo Diesel B S10/ Valor: R$ 31.720,00/ Data: 
14/08/2014/ Redenção da Serra, 26/09/2014. Ricardo Evangelista Lobato – Prefeito 
Municipal.

Homologação e Adjudicação – Dispensa Licitação nº 01/2014 /Processo nº36/2014 /
Objeto: Aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel B S10) /Tendo em 
vista o resultado obtido em reunião, conforme Ata da Comissão Municipal de Licitações 
datada de 14/08/2014, homologo todo o procedimento que adjudicou o objeto gasoli-
na comum, à empresa Centro Comercial Rio Una Ltda. pelo valor total de R$ 28.690,00 
e óleo diesel B S10 à empresa Cruzóleo Derivados de Petróleo Ltda pelo valor total de 
R$31.720,00, com todas as demais condições conforme processo de dispensa./ Reden-
ção da Serra, em 26/09/2014. Ricardo Evangelista Lobato – Prefeito Municipal.
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Quatro telefônicas vão
participar do leilão de 700 MHz; 

Oi está fora da disputa
Quatro empresas de tele-
fonia entregaram à Agên-
cia Nacional de Teleco-
municações (Anatel) os 
envelopes lacrados con-
tendo propostas de preço 
para participarem do lei-
lão da faixa de frequência 
de 700 mega-hertz (MHz). 
Destinada à ampliação 
do serviço de tecnologia 
móvel de quarta geração 
(4G), a licitação conta-
rá com a participação das 
empresas Algar Telecom, 
Claro, Telefônica/Vivo 
e TIM – caso tenham 
apresentado documenta-
ções e garantias previstas 
para o certame. Como a 
Oi não apresentou propos-
ta até o final da etapa de 
credenciamento - às 10h 
de hoje, está fora da dispu-
ta. A Oi informou à Comis-
são de Valores Mobiliários 
que já dispõe de “diversi-
ficado portfólio de espec-
tro” que permite atender 
à crescente demanda por 
dados móveis; e que, além 
de possuir a faixa 2,5GHz 
para o 4G, poderá, no fu-
turo, usar também a fai-

xa de 1,8GHz. Segundo 
a empresa, como a faixa 
leiloada só poderá ter uti-
lização plena em 2019, 
optou por “manter a sua 
estratégia de investimen-
to em projetos estruturan-
tes de rede que atendam 
aos objetivos de melhoria 
do nível de qualidade e 
percepção dos serviços” 
no acesso fixo e móvel, 
bem como “reforçar os 
investimentos em aumen-
to de cobertura e capaci-
dade da rede móvel e na 
expansão de banda larga 
e TV paga, numa lógica 
multiprodutos e conver-
gência a nível nacional”. 
A previsão é que a licita-
ção ocorra no dia 30 de se-
tembro, tendo como crité-
rio o maior preço público 
ofertado para cada um dos 
seis lotes. Do total, três 
têm abrangência nacional. 
O quarto lote abrange todo 
o território nacional, me-
nos as áreas destinadas 
aos lotes 5 (87 municípios 
de Goiás, Minas Gerais, 
Mato Grosso do Sul e São 
Paulo) e 6 (municípios de 

Londrina e Tamarana, no 
Paraná). O preço mínimo 
da outorga de cada lote 
nacional foi estipulado em 
R$ 1,92 bilhão. Os demais 
lotes terão preço mínimo 
de R$ 1,89 bilhão, R$ 29,5 
milhões e R$ 5,28 milhões. 
A faixa de 700 MHz vai 
complementar a de 2,5 
giga-hertz (GHz), leilo-
ada em junho de 2012, 
também para a tecnologia 
4G. Enquanto a frequên-
cia de 2,5 GHz tem mais 
capacidade e raio de co-
bertura menor, a de 700 
MHz tem abrangência 
maior e necessita de me-
nos antenas, além de ser 
usada por diversos países, 
como os Estados Unidos 
e a Argentina. Segundo a 
Anatel, com a utilização 
da faixa de 700 MHz, será 
possível levar telefonia 
móvel de quarta geração e 
internet em banda larga de 
alta capacidade inclusive 
às áreas rurais, a um cus-
to operacional mais baixo, 
uma vez que essa faixa 
é ideal para a cobertu-
ra de grandes distâncias.

Moreira César recebe
investimento de mais de

2 milhões em creches

O distrito está rece-
bendo a construção de 
duas novas creches, 
sendo uma no Azeredo 
e outra na região cen-

tral de Moreira César. 
As novas creches terão 
781,26m² de construção, 
com toda a estrutu-
ra necessária para re-

ceber as crianças. 
O investimento da Pre-
feitura, com recursos 
próprios, gira em tor-
no de R$ 2,7 milhões.

MISCELÂNEA
Curiosidades

A maneira com que os gatos se comunicam é fascinante. Eles não constroem fra-
ses para exprimir afeto, raiva, fome, solidão, alegria e medo nas freqüências naturais, 
inaudíveis para que os humanos, mas sim em freqüências mais baixas de modo que os 
humanos os possam ouvir. Alguns cientistas acreditam que os gatos aprenderam que 
nós humanos não conseguimos ouvir nas freqüências naturais e por isso adaptaram-se 
de modo a se comunicarem conosco. Os gatos têm um QI que no reino animal só é 
ultrapassado pelos macacos e chimpanzés. Há apenas um em cada mil gatos cor-de-ro-
sa. Os gatos não enxergam muito bem de perto. Qualquer coisa num raio de quinze 
centímetros torna-se desfocado. Após as refeições, os gatos levam-se imediatamente. 
Isso é um instinto que lhes diz para se limparem de modo a que predadores não sintam 
o cheiro da comida e os ataquem. Quando os gatos afiam as garras, eles deixam um 
sinal. Têm glândulas nas patas que impregnam uma substância avisando aos outros 
gatos que eles já lá estiveram. Essas glândulas existem não só nas patas, mas também 
na face, pescoço, ombros e causa.
***
Cuidar de uma criança não é uma tarefa fácil. Ela está a todo momento inventando 
novas e perigosas brincadeiras que deixam qualquer mãe ou pai de cabelo em pé. Se 
você disser que ela não deve mexer em algo, aí mesmo é que a curiosidade dela é agu-
çada, levando-a a tentar descobrir o que há de misterioso ali. Ainda que em casa os pais 
rendem a ficarem mais relaxados pelo fato de a criança conhecer o ambiente é preciso 
estar sempre atentos a possíveis situações de risco, evitando desta forma os acidentes 
domésticos. O segredo é não privar seus filhos da liberdade de brincar e explorar o 
lugar, você deve apenas tornar o lugar seguro para que eles possam desfrutar do lazer 
sem riscos. Não deixe sozinhos no banheiro nem próximo de baldes e bacias com água, 
instalem grades ou redes de proteção em todas as janelas, bloqueie os acessos a esca-
das, proteja as tomadas e fios desencapados e mantenha produtos de limpeza, objetos 
cortantes, fósforos e isqueiros longe do alcance das crianças.

Humor

O presidente da empresa chama um dos seus funcionários e diz:
- Bem rapaz, você entrou aqui na empresa como office-boy e dois meses depois, já se 
tornou chefe da seção. Seu brilhante desempenho o levou a ser promovido à subge-
rente, em seguida a gerente do departamento. Hoje, apenas um ano e meio depois de 
sua chegada na empresa, você já se tornou um dos nossos melhores diretores. O mais 
respeitado por todos e, para demonstrar que eu me preocupo com o bem estar dos meus 
colaboradores, eu te pergunto:
- Você está motivado em trabalhar conosco e satisfeito com todas essas promoções?
E o rapaz responde, com um sorriso de orgulho:
- Estou sim, papai!
***
O fazendeiro novato chega à beira do rio com uma criação de vacas e pergunta para um 
menino que estava pescando:
- Esse rio é muito fundo, menino?
E o menino responde:
- É nada, a criação do meu pai passa com a água no peito.
Então, o fazendeiro passa sua criação e, lá pelo meio do rio ele vê todas as suas vacas 
se afogando. Desesperado, ele questiona o menino:
- Pô moleque! Por acaso as vacas do seu pai tem três metros de altura?
E o garoto se explica:
- Que vacas, que nada, o meu pai cria patos!

Mensagens

Para você pensar...

... tudo é uma constante mudança. As pessoas mudam, o mundo muda... tudo se trans-
forma com o tempo e, nada permanece igual. O que nos resta são os bons momentos 
que foram vividos e que ficam guardados para sempre em nossas lembranças. Deve-
mos viver cada segundo intensamente. Nada é perfeito e em nossas vidas surgem obs-
táculos e muitas vezes nos vemos sem saída e sem solução para nossos problemas. Aí 
pensamos e surge a dúvida. Será que existe luz no “fim do túnel”? Para tudo existe uma 
solução e o maior e principal problema está em nós mesmos, em nossa dificuldade de 
encarar os fatos e lutarmos por aquilo que tanto desejamos. Toda pessoa possui dentro 
de si certa insegurança, um medo de não conseguir e de ser um perdedor, mas a vida 
é uma intensa provocação e, devemos encará-la de “peito aberto” para poder vencer e 
mostrar a nós mesmos que somos capazes de lutar e ser os melhores. Devemos sempre 
seguir a voz do nosso coração e seguir sem medo de viver. A palavra “nunca”, não 
existe no vocabulário da vida, pois nós podemos tudo o que quisermos. A autocon-
fiança e a segurança devem ser as principais armas nessa batalha que se chama “vida”. 
Mas o que a vida representa? A vida é feita de momentos muitas vezes bons e ruins, 
alegres e tristes e de passado, presente e futuro. O passado foi vivido e as recordações 
restam para que no futuro tenhamos a esperança de uma vida feliz. Mas, e o presente? 
Devemos vivê-lo ao máximo, para podermos fazer desses momentos os melhores de 
nossas vidas. Um conselho: Viva e aprenda com a vida. A cada dia aprendemos novas 
lições e, com elas tiramos proveito para não errarmos novamente, não tropeçarmos 
nos mesmos erros. Todos os dias acordamos e, fazemos praticamente o mesmo e, às 
vezes o cotidiano cansa. Mas, mesmo assim, olhe para o Céu e veja o Sol. Enquanto 
ele brilhar para nós, ainda existirá esperança. Podemos ser felizes com pequenas coi-
sas. Sempre faça da sua vida uma eterna primavera com flores sempre a nascer. Vida é 
renovação, é esperança e temos que ter forças para lutar. Não importa que tipo de vida 
você tenha, apenas viva e tente ser feliz, lute até o fim, busque seus sonhos e ideais 
com toda a força que puder, pois com certeza alcançarás e, no fim da sua vida, você 
poderá olhar para trás e dizer com orgulho. Eu lutei, eu vivi, eu busquei, eu venci. E os 
pequenos e grandes obstáculos que enfrentou, você perceberá que foram como “espi-
nhos” que se foram e se perderam com o tempo.  

Pensamentos

Cada golpe que a nossa ira dá acaba nos atingindo.
Devemos às paixões, talvez os maiores dons do espírito.
A palavra é a alavanca do mundo, mas é o amor quem o sustenta.
Guarde em seus ouvidos somente palavras de amor e não de ódio.
Um homem prudente vala mais do que dois valentes.
Felizes são aqueles que concordam com a opinião de todos.
Quem não vivi para servi, não serve para viver.
O tempo destrói tudo aquilo que ele não ajudou a construir.
Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para fogueira.
Ficção não tem interesse, o que vale é a sinceridade.
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Ubatuba é líder de geração 
de emprego no Litoral Norte 

com 143 vagas criadas

No Litoral Norte, Uba-
tuba liderou em agosto o 
índice de geração de em-
prego de acordo com o 
Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados – 
CAGED, órgão ligado ao 
Ministério do Tramablho e 
Emprego. A cidade regis-
trou 527 novas contrata-
ções, ante 384 demissões, 

o que gerou um saldo po-
sitivo de 143 vagas duran-
te o mês. A liderança se 
deve ao bom desempenho 
dos setores de Serviços e 
Comércio que foram os 
principais responsáveis 
pelo crescimento das vagas 
em Ubatuba em Agosto. 
O resultado obti-
do pelos demais 

municípios do Litoral 
Norte também acompa-
nhou a curva de criação de 
empregos, mas a evolução 
de Ubatuba ficou bem aci-
ma das cidades vizinhas 
do Litoral Norte (São Se-
bastião: 76/ Caraguata-
tuba: 55/ Ilhabela: 15). 
Além do resultado positivo 
no mês anterior, a situação 
geral da geração de em-
pregos em Ubatuba vem 
melhorando nos últimos 
12 meses, de acordo com 
os índices apresentados. 
Desde agosto do ano pas-
sado foram quase 500 va-
gas de empregos criadas 
na cidade, o que torna o 
índice acumulado de 2014 
um dos melhores de toda 
a história de Ubatuba.

Inscrições abertas para 
XXXI Prova Pedestre 

“Cidade de Tremembé”

Representantes da TV 
Vanguarda visitam

Tremembé para criação 
de projetos sociais

Estão abertas as inscrições 
da XXXI Prova Pedestre 
“Cidade de Tremembé” 
realizada pela Secretaria 
de Turismo, Cultura e Es-
portes da Prefeitura Muni-
cipal da Estância Turística 
de Tremembé.  A tradi-
cional corrida acontecerá 
no dia 30 de Novembro 
de 2014 – Domingo, às 
8:00 horas, saindo e che-
gando na Praça Geraldo 
Costa, em frente a antiga 

O crescimento e de-
senvolvimento do 
município de Tremem-
bé começa a chamar 
atenção dos veículos de 
comunicação. Os repre-
sentantes da Tv Vanguar-
da (Filiada a Rede Glo-
bo no Vale do Paraíba) 
o acionista Roberto Buz-
zoni de Oliveira, o dire-

Estação Ferroviária, num 
percurso de 8.000 metros, 
variando entre ruas e ave-
nidas da cidade em asfalto 
e calçamento de pedras.
As inscrições podem ser 
feitas pelo site http://
www.minhasinscricoes.
com.br/provapedestre-
cidadetremembe/2014/ 
e serão limitadas a 500 
participantes e poderão 
ser realizadas até o dia 
20/11/2014. Não haverá 

tor comercial Luiz Carlos 
de Carvalho e o gerente 
comercial Edson Diniz 
se reuniram com o pre-
feito Marcelo Vaqueli e 
com o Secretário de Saú-
de José Marcio a fim de 
estreitar o relacionamento 
entre as duas instituições 
para criação de proje-
tos sociais no município. 

inscrição no dia da prova.
Poderão participar atle-
tas de ambos os sexos, 
federados ou não, que 
sejam ou não represen-
tantes de clubes, entida-
des civis, militares e es-
tudantes dentre outros.
OBS : O Kit (Número de 
peito, Chip, Camisa) será 
entregue no dia 29/11/2014 
(sábado) na Praça Geral-
do Costa ( Antiga Esta-
ção) das 9:00 ás 17:00.

Um novo encontro foi mar-
cado para apresentação 
dos projetos e definição 
de metodologias que serão 
aplicadas para o desen-
volvimento das ações. “É 
nítido o crescimento e de-
senvolvimento da cidade. 
A Tv Vanguarda se dis-
põe a contribuir para 
isso. ” finalizou Buzzoni.

Em comemoração ao
Dia do Idoso semana
especial em Taubaté

Em comemoração ao Dia 
do Idoso, acontecerá até 
o dia 3 de outubro, uma 
semana toda especial, 
voltada à terceira idade.
O evento “Semana do Ido-
so” constará de palestras 
que abordam o universo 
da terceira idade, ativida-
des físicas e apresentações 
musicais. Acontecerá no 
Restaurante Bom Pra-
to e é uma promoção da 
Missão Sede Santos, da 
Diocese de Taubaté, que 
administra a unidade do 
restaurante popular. Na 
verdade, uma ação em con-
junto da entidade católica 
e do restaurante popular.
“No dia 1º de outubro, 
celebramos o Dia Inter-
nacional do Idoso. A data 
foi instituída pela ONU. 
Também no Brasil, o Dia 
do Idoso foi aprovado 
pelo Senado como sendo 
o mesmo. Então, diversas 
ações de cidadania estarão 

acontecendo no restau-
rante. Temos um público 
bastante diversificado no 
Restaurante Bom Prato. 
Mas muitos são idosos”, 
diz Ana Paula Gonçalves, 
Diretora Social da Missão 
Sede Santos. No dia 30, 
terça, às 9h, uma atividade 
física: “Alongamento na 
terceira idade”, com o fisio-
terapeuta Rômulo Russi.
No dia 1º, quarta, às 9h, 
o defensor público Ri-
cardo Gabriel Gomes 
Pedreira fará a pales-
tra “Direito do Idoso”.
No dia 2, quinta, das 10 
às 13hs, a população po-
derá aferir a sua pressão 
arterial, com a equipe de 
enfermagem do Senac. E 
às 11h, acontecerá a pa-
lestra: “A importância do 
ancião na Bíblia”, com o 
Diácono José Rodrigues, 
da Missão Sede Santos.
No dia 3, sexta, às 9h, a 
dentista Dra. Adriana Fran-

co falará com a população: 
“Orientação sobre saúde 
bucal na terceira idade”.
“O Brasil tem, desde 
2004, leis muito boas para 
proteger os idosos. Elas 
fazem parte do Estatuto 
do Idoso. Mas ainda há 
muito preconceito e des-
respeito. O Papa Francisco 
tem falado constantemen-
te sobre a necessidade de 
valorizarmos o jovem e 
o idoso”, lembra o Padre 
Márlon Múcio, Presiden-
te da Missão Sede Santos.
Os eventos da Semana 
do Idoso são gratuitos.
O restaurante segue ser-
vindo com o café da ma-
nhã, a R$ 0,50, a partir 
das 7h, e o almoço, a R$ 
1,00, a partir das 10h30.
O restaurante fica no 
Parque Doutor Bar-
bosa de Oliveira, 31, 
no Centro de Taubaté.
Mais informações: 
(12) 3624-6433.

Taubaté emprego HR e HU
oferecem novas vagas 

Os Hospitais Regional do 
Vale do Paraíba e Univer-
sitário de Taubaté estão 
com ofertas de emprego 
para a região de Taubaté. 
As vagas disponíveis são 
efetivas e abrangem as 
áreas administrativa, assis-
tencial e de apoio, com um 
número significativo desti-
nado a pessoas com defici-
ência. No total estão sendo 
oferecidas mais de 50 va-
gas, sendo 50% delas para 
auxiliares e técnicos de 
enfermagem com atuação 
nas áreas de Clínica Mé-

dica e Ambulatório, Ser-
viço de Emergência, He-
modinâmica, UTI Adulto 
e Pediátrica, Diálise, La-
boratório, entre outros. 
Vale destacar a vaga de 
Secretária Executiva, com 
exigência de formação na 
área. Ainda para os setores 
de apoio há vagas para au-
xiliar de Limpeza, Auxi-
liar de Cozinha e Copeira, 
sendo 8 vagas para Pesso-
as com Deficiência (PcD).
Os salários são variados, 
além dos benefícios de 
vale transporte, cesta bá-

sica, convênio médico e 
refeição no local. Para se 
candidatar, os interessa-
dos devem comparecer 
ao Setor de RH dos Hos-
pitais, portando currícu-
lo, documentos pessoais 
e carteira de trabalho.
Para as vagas assisten-
ciais é necessário apresen-
tar também o documen-
to de registro na classe 
e o diploma de conclu-
são. Mais informações, 
também, pelos telefones 
(12) 3625-7632 (HU) ou 
(12) 3634-2058 (HR).
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Programa Estrada Sustentável 
promove ação educativa para 
crianças em Caçapava (SP)

Evento ‘Bom mesmo é an-
dar em segurança’ aconte-
ce nesta semana no pátio 
da Nestlé, localizada às 
margens da via Dutra, no 
km 129 da pista sentido 
São Paulo. O Programa 
Estrada Sustentável, pa-
trocinado pela CCR No-
vaDutra na categoria ouro, 
promove a ação educativa 
para crianças ‘Bom mes-
mo é andar em seguran-
ça’, em Caçapava (SP). O 
evento contará com oficina 
de sustentabilidade e ativi-
dades de educação de trân-
sito da Cidade Portinho. 
A ação acontece das 8h às 
17h, no pátio da empresa 
Nestlé, localizada no km 
129 da via Dutra, na pis-
ta sentido São Paulo. Sete 
turmas por dia participarão 
da ação, cada uma delas 
com até 46 crianças de 6 
a 12 anos, entre alunos de 
escolas de Caçapava, São 
José dos Campos, Taubaté, 
Jacareí e Pindamonhanga-
ba, e filhos de colaborado-
res da empresa. A Cidade 
Portinho Seguro Auto, re-
alizada pela Porto Seguro 
Auto (patrocinadora bron-
ze do Programa Estrada 
Sustentável), consiste em 
uma estrutura inflável com 
200 m², que reproduz, 
em clima de brincadei-
ra, elementos comuns ao 
cotidiano de uma cidade, 
como escola, banca de jor-

nal, casas e prédios, além 
de cruzamentos e faixa de 
pedestres. Segundo Gil-
berto Pinheiro, Gestor de 
Sustentabilidade e Meio 
Ambiente da CCR Nova-
Dutra, a ação terá especial 
importância ao envolver o 
público infantil. “Com a 
oficina de sustentabilidade 
e a Cidade Portinho, con-
seguiremos levar os temas 
Sustentabilidade e Segu-
rança no Trânsito também 
para as crianças, o que é 
importante para a forma-
ção de cidadãos respon-
sáveis e conscientes”, diz 
Pinheiro. Na Cidade Porti-
nho, as crianças aprendem 
a respeitar as regras de 
trânsito por meio de pa-
lestras, vídeos educativos, 
aula prática em uma pista 
com pequenas bicicletas 
e acessórios de seguran-
ça. No final do passeio, 
as crianças recebem livro 
com atividades e histori-
nhas educativas, carteiri-
nha de motorista mirim e 
bloquinho de multas para 
aplicar os ensinamentos 
aprendidos. A ação faz 
parte do Movimento pela 
Segurança Viária - 2014, 
que consiste em uma série 
de eventos realizados pelo 
Programa Estrada Susten-
tável em comemoração à 
Semana Nacional de Trân-
sito, celebrada entre 18 e 
25 de setembro. Sobre o 

Programa Estrada Susten-
tável. Lançado durante a 
Rio+20 (Conferência das 
Nações Unidas sobre De-
senvolvimento Sustentá-
vel) - realizada em junho 
de 2012 no Rio de Janeiro 
(RJ) – o programa Estrada 
Sustentável tem o desafio 
de integrar a sociedade, 
municípios, empresas, 
terceiro setor, setor aca-
dêmico, governos e órgão 
públicos numa plataforma 
única, onde todos juntos 
possam dialogar para de-
senvolver práticas susten-
táveis para o desenvolvi-
mento do sistema formado 
pela rodovia Presidente 
Dutra, principal eixo que 
liga as duas maiores eco-
nomias do Brasil: Rio de 
Janeiro e São Paulo. Além 
do patrocínio da CCR No-
vaDutra na categoria ouro, 
o Programa Estrada Sus-
tentável tem ainda como 
patrocinadores bronze as 
empresas GRAAL - Rede 
de postos de serviço, Eco-
frotas, Porto Seguro, Ipi-
ranga e Mercedes-Benz, 
além da parceria técnica 
institucional da Agência 
Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT), Fren-
te Nacional de Prefeitos 
(FNP), Fundação Dom 
Cabral (FDC), Corredor 
Ecológico, Fatec, Bio-
planet, e apoio da NTC 
& Logística (Associação 
Nacional do Transporte de 
Cargas e Logística), Abrel-
pe e Ministério das Cida-
des – através do PARA-
DA, e da consultoria EY.
Serviço: Ação ‘Bom mes-
mo é andar em segurança’
Data: até sexta-feira (26/9)
Horário: das 8h às 17h
Local: Nestlé (pátio da 
empresa), localizada no 
km 129 da via Dutra, na 
pista sentido São Pau-
lo, em Caçapava (SP).

XXXVII Feste em Pinda
está com inscrições 

abertas

Pinda: 2º Batalhão de
Engenharia de Combate

Aviso de Licitação
2º Batalhão de Engenha-
ria de Combate - Batalhão 
Borba Gato, sediado em 
Pindamonhangaba comu-
nica Aviso de Licitação. 
Aviso de Licitação:  UASG: 

160477 – 2º Batalhão de 
Engenharia de Combate
Pregão Eletrô-
nico nº 06/2014
Objeto:  Aquisição de 
Material de Hotelaria.

Data Sessão Públi-
ca: 09 de outubro 2014 
- 09: 00 (nove horas - 
horário de Brasília)
Retirada do Edital:www.
c o m p r a s n e t . g o v . b r

Mais de 142 milhões de
eleitores já podem consultar 

locais de votação
Os eleitores que não sa-
bem onde vão votar no 
dia 5 de outubro já po-
dem fazer uma consulta 
rápida no site do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE).  
A pesquisa pode ser fei-
ta a partir do nome com-
pleto do eleitor ou com 
o número do título elei-
toral. O site também in-
forma onde pessoas que 
votarão no exterior ou 
solicitaram voto em trân-
sito deverão comparecer. 
Nesses casos a votação 
será só para o cargo de 
presidente da República. 
Para receber os votos em 
trânsito 216 seções foram 
criadas. Quem preferir 
também poderá fazer a 
consulta por meio de apli-

cativos que podem ser bai-
xados gratuitamente em 
smartphones que utilizam 
sistema iOS ou Android. 
Segundo a Justiça Eleito-
ral, as seções no exterior 
funcionarão nas sedes das 
embaixadas, em repar-
tições consulares ou em 
locais onde existam servi-
ços do governo brasileiro. 
As missões diplomáticas 
ou repartições consulares 
comunicarão aos eleitores 
votantes no exterior o ho-
rário e o local da votação. 
Apenas os eleitores que es-
tiverem com nome no ca-
derno de votação da seção 
eleitoral poderão votar. 
O eleitor deve apresentar 
documento oficial com 
foto e o título de eleitor. 

No caso de não compare-
cimento, deve justificar a 
ausência. Para isso é pre-
ciso preencher o Reque-
rimento de Justificativa 
Eleitoral (RJE), que pode 
ser obtido gratuitamente 
nos cartórios eleitorais, 
nos postos de atendimen-
to ao eleitor, nas páginas 
da internet do Tribunal 
Superior Eleitoral e dos 
Tribunais Regionais Elei-
torais (TREs) de cada es-
tado e, no dia do pleito, 
nos locais de votação ou 
de justificativa. O for-
mulário preenchido deve 
ser entregue nos locais 
destinados pelo eleitor, 
que precisará apresentar 
um documento oficial de 
identificação com foto.

Continuam abertas - 
até o dia 30 de setem-
bro - as inscrições para 
a 37ª edição do Feste – 
Festival Nacional de Tea-
tro – de Pindamonhanga-
ba. Para se inscrever, os 
grupos devem acessar o 
site www.pindamonhan-
gaba.sp.gov.br e clicar 

no banner do Feste, para 
ter acesso ao regulamen-
to e à ficha de inscrição, 
que pode ser preenchida 
via computador e deve 
ser impressa para ser en-
viada junto com o ma-
terial necessário, para o 
Departamento de Cultu-
ra da Prefeitura. O Fes-

tival será realizado de 
9 a 23 de novembro.  
Neste ano, o Feste ho-
menageia os 20 anos 
do espetáculo teatral 
“A Barca do Inferno”, 
da Cia “Cadê Otelo?”, 
que foi um marco para 
o movimento teatral 
em Pindamonhangaba.


