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Tremembé: Começa
implantação do sistema 

de esgoto no
Maracaibo e região

Flor do Vale de Tremembé
recebe melhorias no asfalto
e galerias de águas pluviais

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 

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-

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-

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-

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.

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.

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.

XXXVII Feste em Pinda
está com inscrições 

abertas

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.
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Patrocinadores da Coluna
Humor do Pedrão para 

Agosto/Setembro de 2014
Lista de Patrocinadores Culturais da  
Coluna Humor do Pedrão para Setembro- 
Outubro de 2014:

1.      Trememdão Auto Personalize (0xx12) 
3674-1413 – degleison@hotmail.com

2.      O Butico (Ailton) (0xx12) 3674-2343 

3.      Vereador Metralha Júnior (0xx12) 
99733-2776 

4.      Valtinho Carne Assada, Costela no 
Bafo, Frango Assado, FACA SUA ENCO-
MENDA!!! (0XX12) 99116-9547

5.      Lilian Podóloga Tratamento de Mi-
cose, Unha Encravada, Calo, Rachadura, 
Diabéticos e etc. (0xx12) 99101-6106 e                 
(0xx12) 3674-3218 – e-mail:lilian.podo@
bol.com.br 

6.      Paolla Calçados (0xx12) 3674-3896 

7.      Sunset Papelaria e Magazine (Jardim 
Santana) (0xx12) 3674-2076 

8.      Pizzaria Dom Sabor (0xx12) 3674-
2967 99250-5669

9.      F.J.P. Assessoria Contábil (0xx12) 
3674-2649 (0xx12) 3674-1725 
10.   Hambrurgão Lanches (Keller) – 
(0xx12) 3672-3253 

11.   Curso de Inglês Particular “Professo-
ra Renata Amaral” – (0xx12) 3674-1505 
(0xx12) 99763-2800 

12.   Escondidinho Lanches (Marcelo e 
Gislaine Lucci) – (0xx12) 3674-3674 

13.   Bar do Danilo
          
14.   Banca Avenida (0xx12) 99143-6572

15.   Comis e Bebis (0xx12) 3674-4441 e 
(0xx12) 99195-2375 

16.   +1 K-Britos Lanches  

17.   Suzana Lanches e Pastéis (0xx12) 
99158-8992 

18.   Tonhão Tintas Tremembé (0SNEI CA-
MARGO) (0XX12) 99607-1414 (0XX12) 
3672-2486 – 3672-2888 E Taubaté (0xx12)              
3632-  1877 

19.   Spaço Maria Dulce (0xx12) 3672-
1715

 20.   Auto Mecânica Marquinho (Jardim 
Santana) (0XX12) 3674-2270 

21.Drª Ana Lúcia Ribeiro S. Cruz (0xx12) 
3674-1664 – (0xx12) 3624-7361 – TAUBA-
TÉ  e-mail: analurscruz@ig.com.br 

22.Clemente Terra Planagem (0xx12) 
99783-ID: 55*85330 

23.Salão Mais Você  (0xx12) 3672-5763 e 
(0xx12) 99799-0489 

24.Femme Acessórios Femininos (0xx12) 
3674-2565 

25.Laércio Vargas (0xx12) 3672-1108 

26.Matec Usinagem e Tecnologia (0xx12) 
3672-5200

27.Vereador Adriano Santos (0xx12) 
99177-9896 

28.   Escola de Natação e Academia de 
Musculação Golfinho (ALLAN SUZI-
GAN)  (0XX12) 3672-4153 
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Editorial
Seja lá o que
Deus quiser

Estamos às vésperas das 
eleições. Os candidatos 
estão por aí. O que pode-
mos esperar para o nosso 
futuro e para nossos filhos 
e netos? Acontece que já 
foi o tempo em que as pes-
soas eram conhecidas pelo 
sobrenome de família. 
Hoje não dá para confiar 
até na própria sombra. As 
pessoas não se conhecem 
intimamente, agora ima-
gina como é que fica para 
tentar saber melhor sobre 
em quem está se deposi-
tando a confiança? Aqui 
na minha pequena cidade 
me lembro que certos “po-
líticos” quando assumiram 
a cadeira de vereadores 
combinaram entre si a tro-
ca do cargo de presidente 
de ano a ano e fecharam a 
votação do primeiro pre-
sidente já com os nomes 
dos subseqüentes. Foi até 
registrado no cartório o 
compromisso entre os ve-
readores que estabelecia 
os nomes dos quatro presi-
dentes. Bem passou o pri-
meiro ano e não deu outra, 
sabendo o presidente da 
câmara que poderia per-
manecer no cargo durante 
dois anos, adivinha se ele 
deixou aquela confortável 
poltrona cheia de poder e 
regalias? Mas nunca. E o 
contrato registrado no car-
tório? No mínimo virou 
bolinha de papel para trei-
nar tiro ao alvo no cesto de 
lixo cesto este hoje conhe-
cido como arquivo de ca-
sos pendentes. E agora as 
coisas estão piores, é um 
tal de pai que não confia 
no filho, filho que não con-
fia no pai, marido em mu-
lher e mulher em marido 

nem se fala, daí vira como 
se diz de forma filosófi-
ca e catedrática é o maior 
“Boné Véio”. Esperar o 
que se quem pode e deve 
dirigir os destinos do povo 
não vê o faz de conta que 
não vê que nem mesmo 
as necessidades básicas 
estão sendo supridas tais 
como as da educação, saú-
de, transportes, seguran-
ça, enfim de todas àquelas 
que fazem falta para que 
o cidadão tenha uma vida 
digna. Estamos falando 
do Brasil país rico, onde 
não é para faltar emprego 
para ninguém e que pos-
sibilita salário digno para 
todos, inclusive os apo-
sentados que já deram sua 
parcela de trabalho para 
enriquecimento da nação.
Bom vamos terminar logo 
com este Bla Bla Bla (Pla-
geando) e vamos ao dis-
curso: Brasileiros e Brasi-
leiras; E chegada à hora da 
eleição não espere que nós 
políticos venhamos resol-
ver os problemas dos cida-
dãos, terminar com a falta 
de segurança está cada vez 
mais difícil porque a cada 
instante aumenta o índi-
ce de criminalidade, cada 
novo PM aparecem dois 
marginais, cada nova vaga 
em presídio tem mais dois 
bandidos na rua esperan-
do para ir lá para dentro, 
a cada revolver na mão 
da polícia aparecem duas 
metralhadoras nas mãos 
dos delinqüentes ou como 
diz o Datena é mentira o 
que eu estou dizendo? Na 
saúde é a mesma coisa, ou 
seja, a distância está sem-
pre aumentando entre a 
demanda e o atendimento 

de forma geral. No meio 
ambiente também acon-
tece o mesmo não esta 
adiantando muito os pro-
gramas de defesa do meio 
ambiente, pois a poluição 
aumenta dia a dia de forma 
geral gerando a péssima 
qualidade de vida atual, 
sem falar a da próxima ge-
ração. Portanto se há algu-
ma esperança com certeza 
não será ela milagrosa ou 
imediata. Mas deverá ser 
feita aos poucos e ouso 
dizer que tem que ser fei-
ta de baixo para cima, 
não espere dos políticos o 
exemplo na maioria eles 
estão em outra. Você pode 
começar com ações vol-
tadas a uma nova menta-
lidade e cultura. Exemplo 
plantando árvores, dando 
bom dia as pessoas, não 
parando em lugar proibi-
do para deixar filhos em 
porta de escola, reciclan-
do o lixo, não incentivar a 
cultura imediatista (querer 
tudo hoje, primeiro tem 
que plantar para depois 
colher as pessoas querem 
tudo na hora) ganhar para 
depois gastar, ajudar e se 
preocupar com o próximo 
(cultura da solidariedade), 
andar nas calçadas, atra-
vessar na faixa, respei-
tar os velhos, as crianças 
e os animais, ensinando 
as pessoas pescar, dando 
oportunidades, perdoan-
do, reconhecendo alem de 
seus direitos seus deveres 
etc.etc. Outras pequenas 
ações poderão resgatar a 
confiança entre as institui-
ções e as pessoas, e deva-
garzinho quem sabe a vida 
pode mudar para melhor e 
“Seja lá o que Deus Quiser.

Fundo Social de
Tremembé promove 

evento em homenagem 
ao Dia do Idoso

A Secretaria de Ação So-
cial através do Fundo 
Social de Solidariedade 
de Tremembé promove 
neste dia 01 de Outubro 
(Quarta feira) um evento 
em comemoração ao Dia 
do Idoso.  Evento este 
destinado exclusivamente 
para pessoas acima de 60 
anos e acontece no Ran-
cho L (Rua Ovídio Paulo 
de Oliveira, 60 – Bica da 
Gloria.) a partir das 8 horas 

com entrada franca. Confi-
ra abaixo a programação 
completa: • 8h00  Abertu-
ra com o Padre Gabriel • 
9h00  Aula de alongamen-
to; • 10h00  Palestra com 
a OAB • 10h30  Dança 
Cigana e Grupo de Seresta 
• 11h30 Apresentação do 
Coral Haverá realização 
de testes rápidos de HIV, 
sífilis, hepatites B e C. 
Além do Fundo Social, o 
evento contará com a par-

ticipação da Secretaria de 
Saúde, Conselho Munici-
pal do Idoso e OAB. A Pri-
meira-dama e Presidente 
do Fundo Social de Soli-
dariedade, Andrea Vaqueli 
comentou sobre o evento. 
“É uma data mui-
to importante a ser co-
memorada, estamos 
comemorando muita ju-
ventude acumulada, muita 
experiência de vida e mui-
ta felicidade”, finalizou.

Prefeitura de Ubatuba
inicia ações para melhorar 

condições de vias não
pavimentadas 

Série de iniciativas inclui 
contratação de máquinas 
niveladoras com objetivo 
de atuarem nas vias não pa-
vimentadas do município

A Prefeitura iniciou uma 
série de ações para me-
lhorar a infraestrutura e a 
manutenção das vias e es-
paços públicos da cidade. 

Uma das iniciativas foi a 
contratação de máquinas 
niveladoras, com objetivo 
de atuarem nas vias não pa-
vimentadas do município.
O primeiro trabalho da 
nova patrol (máquina ni-
veladora) aconteceu na 
alternativa entre o centro 
e a zona oeste, compos-
ta pelas Avenidas Mar-
ginal do Madeireiro e 
Domingos Chieus, no 
bairro Jardim Carolina. 
O serviço é de extrema 
importância, pois as vias 
funcionam como opção 
para moradores e turis-
tas durante finais de se-
mana e alta temporada.
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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 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 Carvakho, 100 - 
Banca 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 Joaquim Nogueira tel :3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodovi-
ária).
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 Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08  
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Banca Ritz Av Iperoigue e no 
Itaguá e nas bancas de jornais.
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MISCELÂNEA
Curiosidades

A ganância desenfreada do homem tem matado milhares de espécies e mudando o plane-
ta de forma irreversível, mas não é só a natureza que sofre com isso. O homem também 
corre sério risco de deixar de existir. Sabe-se que o aquecimento global está acontecendo 
em ritmo muito acelerado, por causa das atitudes tomadas pelo homem. Antes mesmo da 
metade do Século 21, será impossível viver nos continentes que atualmente são habitados 
e a população migrará para os pólos. Porém, os pólos também estão sendo afetados pelo 
aquecimento global e podem deixar de existir. O habitat, porém, não é o único problema 
que o ser humano deve enfrentar. Com o aquecimento, a agricultura e a pecuária serão 
cada vez mais escassas, matando muito humanos de fome ante que o final do século che-
gue. Apesar de catastrófica, muitos cientistas confirmam essas hipóteses e pedem pela 
mudança de hábito dos homens.
***
Uma das principais causas do desaparecimento de animais é o desmatamento. Quando 
eliminamos as árvores, estamos também eliminando o habitat natural de pássaros, insetos, 
lagartos e pequenos mamíferos. Sem lugar para viver, essas espécies entram em extinção, 
prejudicando também outros animais maiores que se alimentam deles e causando um gran-
de desequilíbrio ecológico. Os cientistas acreditam que cerca de cem espécies de animais 
desaparecem todos os dias por causa do desmatamento das florestas. O principal motivo 
para que o desmatamento ocorra é a falta de planejamento urbano e a busca incontrolá-
vel de riqueza que o ser humano tem. Só na América do Sul, cerca de quatro milhões de 
hectares são desmatados todos os anos. Isso além da extinção de milhares de espécies de 
animais, também causa a extinção de árvores, frutos e flores e aumenta a força de desas-
tres ambientais, como: tsunamis e aquecimento global, prejudicando irreversivelmente a 
natureza e, conseqüentemente, o ser humano. 

Humor

O marido, ao chegar em casa, no final da noite, diz à mulher que já estava deitada:
- Querida, eu quero amá-la.
A mulher que já estava dormindo, com a voz embolada, responde:
- A mala... ah! Não sei onde está não! Use a mochila que está no maleiro do quarto de 
visitas.
- Não é isso... querida. Hoje eu vou amar-te.
- Prá mim, você pode ir até Júpiter, até Saturno e até pros infernos, desde que me deixe 
dormir em paz.
***
A gravidez na terceira idade
Com toda essa nova tecnologia recente sobre a fertilidade, uma senhora de 70 anos, foi 
capaz de dar a luz um menino. Quando ela teve alta da maternidade, foi para casa e umas 
amigas vieram visitá-la e uma delas perguntou:
- Podemos ver o novo bebê?
- Ainda não. Vou fazer um café e antes poderemos conversar um pouco. Disse a mãe.
Trinta minutos se passaram e outra perguntou:
- Podemos ver o bebê agora?
- Não, ainda não. Foi a resposta.
Depois de mais alguns minutos elas perguntaram de novo:
- E agora, podemos ver o bebê?
- Não, ainda não. Respondeu a mãe.
Já impacientes, elas perguntaram de novo:
- Bem, então quando poderemos ver o bebê?
- Quando ele chorar. A mãe respondeu.
- Quando ele chorar? E por que temos que esperar ele chorar?
- Porque eu esqueci onde o coloquei! Foi a resposta.

Mensagens

Um aprendiz se aproximou do mestre e disse:
- Mestre, gostaria de ser um grande lutador de karatê, mas penso que também devia me 
dedicar ao judô de modo a conhecer muitos estilos de luta. Só assim poderia ser o melhor 
de todos.
E o mestre respondeu:
- Se um homem vai para o campo e começa a correr atrás de duas raposas ao mesmo tem-
po, vai chegar um momento em que cada uma correrá para um lado. Ele ficará indeciso 
sobre qual continuar perseguindo. Enquanto decide, ambas fugirão. Quem deseja ser um 
mestre tem que escolher apenas uma opção. E se dedicar e fazer o melhor possível exata-
mente nessa que optou.
***
A partir de hoje olharei as coisas com amor e renascerei. Amarei o Sol, pois ele aquece o 
meu corpo, no entanto, amarei a chuva, pois ela purifica o meu espírito. Amarei a luz, pois 
me mostra o caminho. Amarei também a escuridão, pois me faz ver as estrelas. Receberei 
a felicidade, que engrandece meu coração, mas tolerarei a tristeza, porque abre a minha 
alma. Receberei as recompensas, pois elas me pertencem, mas também aceitarei de bom 
grado os obstáculos, pois eles são os meus desafios. A partir de hoje, olharei as coisas com 
muito amor e renascerei.
***
Cinco passos para melhorar a autoestima
1º.) Afaste os invejosos, afaste-se das pessoas que o invejam.
2º.) Coragem para mudar, nunca tenha medo de mudar.
3º.) Celebre as pequenas vitórias, por menor que sejam.
4º.) Olhe para o futuro, pense que amanhã será bem melhor.
5º.) Fique quieto consigo mesmo, sempre ouça a sua consciência.

Pensamentos

A falsa humildade é ouro orgulho.
Só há uma blasfêmia, a injustiça.
Os remorsos superam a justiça.
Faz o que for justo, o resto virá por siso.
Permita que a justiça seja feita mesmo que os céus caiam.
Honestidade é o mesmo que fazer seguro para a paz de espírito.
A verdade nunca é injustiça, pode magoar, mas não deixa ferida.
Não queira ser audacioso, basta ser inteligente.
Não faça mal e o mal não existirá.
Os tolos são punidos mais freqüentemente do que os pecadores.
Temos que renunciar o mundo para compreendê-lo.
Ninguém chegou a ser sábio por acaso.
Se compreendêssemos, nunca mais poderíamos julgar.
Para saber é necessário saber calar.
Para compreender os pais é preciso ter filhos.
Contente-se com seu estado quem quiser viver sossegado.
Mais vale compreender pouco do que compreender mal.
A coragem é o medo agüentando um pouquinho mais.

Consumo de frutas e verduras 
reduz em até 16% o risco de 

morte súbita

No Frutal 2014, pesquisa-
dor da Embrapa destacou 
importância do consumo 
desses alimentos para a 
saúde humana; nesta quar-
ta, especialistas debatem 
a segurança dos alimen-
tos que chegam às mesas 
Os painéis do Seminário 
Internacional de Frutas e 
Hortaliças - que integra a 
21ª Semana Internacional 
de Fruticultura, Floricul-
tura e Agroindústria, em 
Fortaleza, no Ceará -, têm 
destacado a importância de 
uma alimentação saudável 
e de qualidade. A progra-
mação conta com debates 
entre cadeia produtiva, go-
vernos e academia sobre o 
papel das frutas, verduras 
e legumes na melhoria da 
saúde humana. Durante 
sua exposição no painel de 
abertura do Seminário, o 
engenheiro agrônomo João 
Pratagil Pereira do Araújo, 
pesquisador da Embrapa, 
destacou que mais de 98 

milhões de brasileiros so-
frem com excesso de peso 
e apontou diversos perigos 
da obesidade. Além de es-
tar engordando, a popula-
ção brasileira está comen-
do uma quantidade muito 
menor de frutas e hortali-
ças do que o recomendado 
por órgãos internacionais 
de saúde, destacou. “O 
custo anual de internações 
e procedimentos ambu-
latoriais relacionados ao 
excesso de peso e obesi-
dade, no Brasil, entre 2008 
e 2010, foi de R$ 2,1 bi-
lhões; ao mesmo tempo, 
apenas 14% dos homens e 
18% das mulheres em ida-
de adulta consomem cinco 
ou mais porções de frutas, 
verduras e saladas por dia, 
apontou Pratagil. Para o 
pesquisador, essa relação 
deixa claro a necessidade 
de o Governo apoiar uma 
readequação dos hábitos 
alimentares. Trata-se de 
uma questão de saúde pú-

blica. Além de serem fun-
damentais para o controle 
de peso, frutas, verduras e 
saladas diminuem em até 
16% as chances de morte 
súbita. Alimentos segu-
ros e saudáveis. Mas, não 
adianta apenas estimular 
o consumo de alimentos 
in natura sem antes escla-
recer alguns mitos sobre 
a produção de alimentos 
no país. Outra preocupa-
ção que vem crescendo 
em diversos setores da 
sociedade é em relação à 
segurança dos produtos 
consumidos. Para apro-
fundar esse debate, uma 
mesa redonda vai reunir 
um médico toxicologista 
(Dr. Ângelo Zanaga Trapé/
Unicamp), o coordenador 
do Programa de Avalia-
ção de Resíduos de Agro-
tóxicos em Alimentos – 
PARA/ANVISA (Carlos 
Alexandre de Oliveira 
Gomes) e um engenhei-
ro agrônomo da indústria 
de defensivos (Guilherme 
Luiz Guimarães/ANDEF).
“Os limites internacio-
nais, adotados no Brasil, 
são extremamente segu-
ros para a saúde humana 
e também servem para 
regular o comércio inter-
nacional de alimentos. 
Para calcular esses limi-
tes, há uma margem de 
segurança de mais de 100 
vezes sobre o valor máxi-
mo tolerável pelo homem, 
destaca o toxicologista.

LAC- Engenharia de Execução de Serviços  
Técnicos Mecânicos S/C Ltda, com sede na Praça 
Geraldo Costa n. 10, sala 08, Centro -Tremembé-SP 
- CEP 12.120-000, registrada no Of. Reg. Pes.  
Jurídicas -Taubaté- sob n. 041939 -03/01/2002,  
CNPJ 04.845.161/0001-37, foi dissolvida, confor-
me Distrato Social de 08 de julho de 2014.
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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.

HR e HU oferecem novas vagas 
para a região de Taubaté

Emprega SP oferece várias 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, as-
sistencial e de apoio, com 
um número significativo 
destinado a pessoas com 
deficiência. No total estão 
sendo oferecidas mais de 
50 vagas, sendo 50% delas 
para auxiliares e técnicos 
de enfermagem com atu-
ação nas áreas de Clínica 

O programa Emprega São 
Paulo/Mais Emprego, 
agência de empregos pú-
blica e gratuita gerenciada 
pela Secretaria do Empre-
go e Relações do Traba-
lho (SERT), em parceria 
com o Ministério do Tra-
balho e Emprego (MTE), 
oferece nesta semana 
23.096  oportunidades 
em todo o Estado de São 
Paulo. Entre as mais ofer-
tadas estão as vagas para 
auxiliar administrativo, 
auxiliar de produção, aju-
dante geral, recepcionis-
ta, cozinheiro, mecânico, 
operador de caixa, opera-
dor de atendimento, pe-
dreiro e vendedor. Apren-
diz Paulista: Programa 

Médica e Ambulatório, 
Serviço de Emergên-
cia, Hemodinâmica, UTI 
Adulto e Pediátrica, Diá-
lise, Laboratório, entre ou-
tros. Vale destacar a vaga 
de Secretária Executiva, 
com exigência de forma-
ção na área. Ainda para os 
setores de apoio há vagas 
para auxiliar de Limpeza, 
Auxiliar de Cozinha e Co-
peira, sendo 8 vagas para 
Pessoas com Deficiência 
(PcD).Os salários são va-
riados, além dos benefí-
cios de vale transporte, 

coordenado pela SERT, 
para promover a vivên-
cia e inserir os alunos dos 
cursos técnicos do Centro 
Paula Souza (ETECs) no 
mercado de trabalho, di-
vulga, nessa semana, 46 
vagas. Entre os destaques 
estão cinco oportunidades 
para o curso de Contabi-
lidade, Administração e 
Informática, na Zona Sul 
da Capital e duas vagas 
para quem cursa Eletrôni-
ca, para trabalhar na Zona 
Leste da cidade. Como se 
cadastrar Para ter acesso 
às vagas e aos programas 
de qualificação da SERT, 
basta acessar o site www.
empregasaopaulo.sp.gov.
br, criar login, senha e 

cesta básica, convênio mé-
dico e refeição no local. 
Para se candidatar, os in-
teressados devem compa-
recer ao Setor de RH dos 
Hospitais, portando currí-
culo, documentos pesso-
ais 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) 3624-2058 (HR).

informar os dados soli-
citados. Outra opção é 
comparecer a um Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT) com RG, CPF, 
PIS e Carteira de Traba-
lho. Emprega São Paulo                                                                
: Desde a implantação do 
Emprega São Paulo, em 
agosto de 2008, o pro-
grama recolocou no mer-
cado de trabalho mais de 
700 mil trabalhadores. 
O sistema conta com um 
banco de 3,5 milhões de 
currículos cadastrados. 
Para mais informações 
sobre o Emprega São 
Paulo/Mais Emprego e 
outras ações da SERT, 
a c e s s e : w w w. e m p r e -
gasaopaulo.sp.gov.br.

Ator Alberto Mazza fez
participação no clipe da 

Banda A Tropa

Escritor Alberto Mazza
revela Talento de um

jovem escritor em Taubaté

Depois do grande sucesso 
da comédia Hi Brochei! 
O ator Alberto Mazza fez 
uma participação no vide-
oclipe da Banda A Tropa, 
com a música Terra. De 
acordo com o Ator, Escri-
tor, Comendador Alberto 
Mazza, o videoclipe vem 
comemorar os 10 anos da 
Banda A Tropa, e também 
o lançamento do Cd. A 
Banda A Tropa com: Kene 
Konaman, Jota P, Marco 
Vinci, Mateus Marcon-
des, Marcos Guimarães, 
Alexandre Dub Man) de 
Pindamonhangaba traz um 
reggae sonoro e autêntico, 
e com isso vem contagian-
do seu público em seus 
shows. Do clássico a no-
vas tendências, um estilo 
musical que vem abalando 
as estruturas da música po-
pular brasileira. Em 2009, 
A Banda A Tropa venceu o 
Programa Astros, do SBT 

Com base literária e re-
velação de talentos, nossa 
Taubaté é um celeiro de 
artistas no quesito letras e 
artes. O Comendador e Se-
gundo Vice-Presidente da 
AVLA “Alberto Mazza”, 
esteve em um bate-papo 
cultural com o jovem es-
critor William Sousa (23 
anos) no Restaurante Vila 
Oliva em Taubaté. O es-
critor William Souza tem 

com grandes méritos dos 
jurados. Recentemente 
foram gravados dois vide-
oclipes para a comemora-
ção dos 10 anos: Mantra e 
Terra, além do lançamen-
to do Cd. O ator Alberto 
Mazza participou do vi-
deoclipe da música Terra, 
juntamente com os ato-
res: Mauro Russo, Murilo 
Paparelli, Cuca Rivani, 
Lourdes Abreu, Kike Sa-
cramento, Aries Marioto. 
A super produção do vide-
oclipe foi direção de Ma-
riana Moraes, da Balaio 
Filmes com gravação re-
alizada no Bar do Pereba. 
A belíssima letra da mú-
sica Terra fala de gente da 
nossa Terra. Minha pele é 
escura também sou verme-
lho. Um pouco amarelo é 
só olhar no espelho. O meu 
sangue quente corre todo 
misturado. Tudo, tudo é 
somado. Tudo, tudo, lado 

um currículo cultural que 
é um orgulho pra nossa 
cidade: Modelo, Cantor 
Lírico, Solista de Coral, 
Fotógrafo; Como cantor 
participou dos Progra-
mas: Raul Gil e Sabada-
ço, e ainda como ator  fez 
participações nas novelas 
globais: Malhação e Joia 
Rara. A sensibilidade lite-
rária deste jovem, é o que 
vem sendo sua inspiração 

a lado. Aqui o diferente é 
natural Capoeira, feijoada, 
rebecão e berimbau. E se 
plantar tudo dá. Mulher 
bonita, natureza Sol e mar. 
Terra de Vinicius, terra de 
Maria e de João. Terra de 
farofa,terra de arroz e fei-
jão. Terra de chorinho, ter-
ra de samba e baião. Terra 
de Jorge, Santa Maria e 
São Sebastião. De um povo 
trabalhador, trabalhador. 
De um povo que sempre 
vai lutar,sempre vai lutar.
Eu sei que é compromis-
so,eu mesmo já vi escrito. 
Onde todos cantam, cons-
truindo mitos. E se é feliz. 
às vezes sem motivos. É 
aqui que eu moro, é aqui 
que eu vivo. Na foto 1 - O 
ator Alberto Mazza o vo-
calista Kene Konaman (da 
Banda A Tropa). Na foto 
2 - O ator Alberto Mazza 
e a atriz Cuca Rivani (na 
cena do videoclipe Terra)

como escritor de sua pri-
meira obra intitulada “O 
que você quer ser quan-
do crescer?”   De acordo 
com o escritor William 
Sousa, este livro é uma 
reflexão e auto avaliação 
e até uma motivação aos 
leitores, pois a hora e a 
vez de cada ser humano 
é uma enigma. Na foto: 
os escritores William 
Sousa e Alberto Mazza

Confira as vagas do PAT de Caraguá
Desempregados de Ca-
raguatatuba e região têm 
nova oportunidade de 
emprego com a divul-
gação de nova lista com 
vagas no Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
de Caraguá (PAT). O in-
teressado deve apresentar 
os documentos pessoais 
(RG, CPF, CTPS e PIS).
De acordo com a agên-
cia, as vagas disponibi-
lizadas requerem, prin-
cipalmente experiência, 
escolaridade, além de 
entre outros requisitos. A 
decisão pela contratação 
ou não é de responsabili-
dade dos empregadores. 
A lista também pode so-
frer variações e algumas 
ofertas poderão não esta-
rem mais disponíveis des-
de que atinjam  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.
Confira as vagas: Ajudan-
te de açougueiro, Ajudante 
de cozinha, Ajudante de 
farmácia, Ajudante de pa-
deiro, Alinhador de pneus, 
Analista financeiro, Aten-
dente de balcão, Aten-
dente de bar, Atendente 
de farmácia, Auxiliar ad-
ministrativo, Auxiliar de 
enfermagem, Auxiliar de 
limpeza, Auxiliar de mar-
ceneiro, Auxiliar de piz-
zaiolo, Auxiliar financei-
ro, Balconista, Balconista 
de lanchonete, Cabelei-
reiro, Camareira de ho-
tel, Carpinteiro de obras, 
Copeiro, Cozinheiro de 
restaurante, Cozinheiro 
geral, Cuidador de ido-
sos, Cumim, Eletricista, 
Eletricista de instalações, 
Empregado doméstico ar-
rumador, Encarregado de 
bar e restaurante, Esteti-
cista corporal, Fiscal de 

caixa, Funileiro de veícu-
los, Garçom, Gerente de 
restaurante, Governanta 
de hotelaria, Instalador de 
alarmes residenciais, Ins-
talador de som e acessó-
rios de veículos, Manicu-
re, Marceneiro, Mecânico, 
Motorista de caminhão, 
Nutricionista, Office-boy, 
Oficial de manutenção 
predial, Oficial de servi-
ços gerais na manutenção 
de edificações, Operador 
de empilhadeira, Operador 
de telemarketing, Padeiro, 
Pedreiro, Pizzaiolo, Pre-
parador físico, Professor 
de inglês, Professor de 
língua portuguesa, Pro-
fessor de matemática, 
Recepcionista atendente, 
Repositor de mercadorias 
(PCD), Serralheiro de fer-
ro, Técnico de edificações, 
Técnico de enfermagem, 
Técnico de telecomunica-
ções, Técnico em radio-
logia, Técnico mecânico, 
Vendedor pracista e Vigia.

Por meio de exposição, colecionador 
tenta estimular a leitura de jovens

A 5ª Semana Cultural de 
Quadrinhos teve início 
nesta semana, no Espaço 
Georgina de Albuquerque, 
no saguão da Câmara de 
Taubaté. O expositor Jor-
ge Hata, 65, mantém um 
acervo de mais de 20 mil 
exemplares que variam 
entre HQs, gibis e mangás.
Aos 15 anos ele come-
çou a se interessar pela 
leitura desses periódicos 
por influência do pai, que 
afirmava que cada per-
sonagem trazia algum 
ensinamento. Curioso, o 

jovem Hata começou a 
analisar os personagens. 
Logo, nas matinês da ci-
dade, juntou-se ao gru-
po que trocava gibis.
Entre os mais raros exem-
plares encontram-se o 
Almanaque Shazam e 
Cavaleiro Negro, ambos 
estrangeiros expostos na 
mostra. Ele possui di-
versos títulos em italia-
no, francês, inglês, por-
tuguês e um norueguês.
Jorge explica que cada gibi, 
HQ ou mangá possui uma 
característica que o autor 

utiliza para repassar uma 
mensagem. “Uns apresen-
tam um traçado mais cari-
cato, outro mais realista.”
Por meio da análise desse 
material, o colecionador 
tenta estimular a leitura e 
desenvolver o senso críti-
co dos jovens. “Você tem 
que ser crítico para saber 
se aquele exemplar vale a 
pena ser lido, ou se é apenas 
um conteúdo comercial.”
A exposição fica aberta de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 12h e das 14h às 18h, 
até o dia 30 de setembro.



página 6A GAzetA dos Municípios27-28-29 de Setembro de 2014

Motociclistas: atenção para o 
uso correto do capacete

Equipamento é obrigatório 
para o condutor e o passa-
geiro e deve ser utilizado 
com a viseira abaixada du-
rante todo o deslocamento. 
O Departamento Estadual 
de Trânsito de São Paulo 
(Detran.SP) alerta para o 
uso correto do capacete, 
equipamento obrigatório e 
que aumenta a segurança 
dos condutores e passagei-
ros de motocicletas, ciclo-
motores, triciclos e quadri-
ciclos. Antes de iniciar o 
trajeto, é importante checar 
se o capacete está devida-
mente fixado à cabeça, pre-
so ao queixo por meio da 
cinta e com a viseira abai-
xada.  A viseira, cujo uso 
ainda encontra grande resis-
tência por parte dos motoci-
clistas, evita a entrada de in-
setos ou pequenos objetos, 
como pedras e faíscas, que 
podem provocar acidentes. 
Ela só pode ser levantada 
quando a motocicleta es-
tiver parada. Na ausência 
da viseira, é obrigatório o 
uso de óculos de proteção 
específico para moto, que 
não pode ser substituído por 
óculos de sol, óculos com 
lentes corretivas ou de se-
gurança do trabalho.  Tam-
bém para a segurança dos 
motociclistas, desde 2007, 
o capacete deve ter a certifi-
cação do Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade 
e Tecnologia (Inmetro), 
faixas refletivas de segu-
rança nas partes laterais e 
traseira, além de apresentar 
bom estado de conservação, 
sem danos que comprome-
tam a proteção.  TIPOS DE 
CAPACETE E VISEIRA: 
Existem quatro modelos de 
capacetes de motocicletas 
regulamentados pelo Con-
selho Nacional de Trânsito 
(Contran): o integral (fe-
chado), o misto (com quei-

xeira removível), o modular 
(de frente móvel) e o aberto 
(sem a proteção para o quei-
xo).  Os capacetes popu-
larmente conhecidos como 
“coquinho” – similares aos 
utilizados para a prática de 
ciclismo e skate – não são 
permitidos, pois não ofe-
recem proteção comple-
ta à cabeça, rosto e olhos. 
Nos capacetes modulares, 
além da viseira, a queixei-
ra deverá estar totalmente 
abaixada e travada duran-
te todo o deslocamento do 
condutor. As viseiras per-
mitidas são aquelas nos 
padrões cristal, fumê light, 
fumê e metalizado. No pe-
ríodo noturno, deve-se usar 
apenas a viseira cristal. Os 
demais modelos deverão ser 
utilizados somente durante 
o dia. Os equipamentos cer-
tificados pelo Inmetro po-
dem ser consultados no site 
do Instituto (www.inmetro.
gov.br), na área de “produ-
tos certificados”. EXISTE 
PRAZO DE VALIDADE?  
A legislação federal de trân-
sito não estabelece prazo de 
validade para o capacete. O 
período para a substituição 
pode variar de acordo com 
a frequência de uso e a con-
servação. Por isso, o moto-
ciclista deve ficar atento ao 
estado do equipamento.  É 
indicado trocá-lo sempre 
que ele sofra algum impacto 
forte, seja em acidentes ou 
por queda em qualquer si-
tuação, ainda que não apre-
sente rachaduras ou outros 
danos visíveis.  Outro indi-
cador para a aquisição de um 
novo capacete é a espessura 
da espuma do forro interno. 
A diminuição da altura da 
espuma deixará o capacete 
folgado, comprometendo a 
fixação na cabeça e a prote-
ção da área auditiva do mo-
tociclista.  A viseira também 

deve estar em perfeitas con-
dições, sem rachaduras ou 
arranhões que atrapalhem a 
visão do condutor. Se o ca-
pacete estiver em bom esta-
do, é possível trocar apenas 
esse item.  Manter o capa-
cete limpo também pode 
contribuir para a conserva-
ção do equipamento. Para 
isso, é importante seguir as 
instruções do fabricante. 
INFRAÇÕES: Os motoci-
clistas recebem as penali-
dades de acordo com o tipo 
de infração cometida, con-
forme prevê o Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB):
§        Leve – Pilotar com 
o capacete mal afixado à 
cabeça, utilizando viseira 
ou queixeira levantadas, 
sem óculos de proteção ou 
com viseira fumê no perí-
odo noturno, por exemplo, 
é infração leve. O moto-
ciclista receberá três pon-
tos na habilitação, além de 
multa no valor de R$ 53,20. 
§        Grave – Conduzir com 
capacete sem a certificação 
do Inmetro, sem as faixas 
refletivas ou com a estrutura 
danificada é infração grave, 
com cinco pontos na habili-
tação e multa de R$ 127,69. 
§        Gravíssima – Não 
usar o capacete ou colocá-lo 
apenas sobreposto à cabeça, 
sem estar devidamente en-
caixado, é infração gravís-
sima. As penalidades pre-
vistas são: multa no valor 
de R$ 191,54 e o motoci-
clista também responderá a 
um processo administrativo 
para a suspensão do direito 
de dirigir, que pode variar 
de um até 12 meses, depen-
dendo do histórico do mo-
torista. DETRAN.SP:   O 
Detran.SP é uma autarquia 
do Governo do Estado de 
São Paulo, vinculada à Se-
cretaria de Planejamento e 
Desenvolvimento Regional. 

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 melhorar 
a qualidade dos serviços 
de telecomunicações dos 

órgãos públicos munici-
pais e os novos números 
passam a valer a partir 
deste mês de setembro.
Caso liguem para os nú-
meros antigos dos se-
tores listados abaixo, 
os munícipes serão in-
formados através de uma 
gravação sobre a mudan-
ça e sobre o novo número.
Importante afirmar que 
o telefone do CADA 
(Central de Atendimen-
to da Dívida Ativa), setor 
localizado no mesmo pré-
dio, permanece o mesmo: 

(12) 3834-4430. Segue 
a relação dos novos nú-
meros: Secretaria Muni-
cipal 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

Pesquisa para o governo de SP
Alckmin tem 49%, Skaf, 17%, e 

Padilha, 8%, aponta Ibope
Margem de erro é de 
dois pontos percentuais, 
para mais ou para menos.
Instituto entrevistou 2.002 
eleitores entre 20 e 22 de 
setembro. Pesquisa Ibo-
pe divulgada nesta sema-
na aponta os seguintes 
percentuais de intenção 
de voto na corrida para 
o governo de São Paulo:
Geraldo Alckmin (PSDB) – 49%
Paulo Skaf (PMDB) – 17%
Alexandre Padilha (PT) – 8%
Laércio Benko (PHS) – 1%
Gilberto Natalini (PV) – 0%*
Raimundo Sena (PCO) – 0%*
Wagner Farias (PCB) – 0%*
Gilberto Maringo-
ni (PSOL) – 0%*
Walter Ciglioni (PRTB) – 0%*
Brancos e nulos: 12%
Não sabe: 11%
*Não alcançaram 1%; so-
mados eles alcançam 2% 
Com o percentual, Alck-
min venceria a disputa 
pela reeleição no primeiro 
turno. No levantamento 
anterior, realizado pelo 
instituto nos dias  6 e 8 
de setembro, Alckmin ti-

nha 48%, seguido por Skaf 
(17%) e Padilha (8%). A 
pesquisa foi encomendada 
pela TV Globo e pelo jor-
nal “O Estado de S.Paulo”.
Segundo turno: O Ibope 
fez uma simulação de se-
gundo turno entre Geral-
do Alckmin e Skaf. Os re-
sultados são os seguintes:
Alckmin: 54%
Skaf: 24%
Branco/nulo: 14%
Não sabe/não res-
pondeu: 9%
R e j e i ç ã o
O Ibope também apontou 
a rejeição dos candidatos. 
A maior rejeição é do pe-
tista Alexandre Padilha, 
que tem 23%. Na sequência 
aparecem Alckmin (16%), 
Skaf (13%), Maringoni 
(9%), Natalini (9%), Sena 
(8%), Benko (8%), Ci-
glioni (7%) e Farias (7%).
Avaliação do governador
Na mesma pesquisa, os 
eleitores também res-
ponderam sobre a avalia-

ção ao governo Alckmin. 
Segundo o Ibope, 45% 
disseram que a adminis-
tração dele é “ótima ou 
boa”. Outros 32% afirma-
ram que ela é regular. Os 
que dizem que é “ruim 
ou péssima” somam 14%.
Realizada entre os dias 20 
e 22 de setembro, a pesqui-
sa contou com entrevistas 
de 2.002 eleitores em 96 
municípios. A margem de 
erro é de dois pontos per-
centuais, para mais ou para 
menos. O nível de confian-
ça é de 95%, o que quer 
dizer que, se levada em 
conta a margem de erro de 
dois pontos para mais ou 
para menos, a probabili-
dade de o resultado retra-
tar a realidade é de 95%.
A pesquisa está registrada 
no Tribunal Regional Elei-
toral (TRE) sob o protocolo 
número SP-00041/2014 e 
no Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) sob protocolo 
número BR-00754/2014.

Pesquisa para presidencia Ibope 
Dilma mantem a frente com 38% 

Marina fica com 29%
e Aécio permanece com 19%

O Instituto Ibope divulgou 
mais uma pesquisa nesta 
semana onde a presidente 
Dilma Rousseff (PT), can-
didata à reeleição, se forta-
lece na frente na intenção 
de votos. A pesquisa foi 
contratada pela “TV Glo-
bo” e pelo jornal “O Es-
tado de S.Paulo”, e regis-
trada no Tribunal Superior 
Eleitoral com o número 
BR-00755/2014.No levan-
tamento anterior, Dilma 
tinha 36% e agora conta 
com  38. A candidata Mari-
na Silva (PSB) oscilou um 
pontos para baixo, caindo 
de 30% para 29%, enquan-
to Aécio Neves (PSDB) 
permanece com 19%. 
A margem de erro é de 
dois pontos percentuais, 
para mais ou para menos. 
Com relação aos demais 
concorrentes, somente 

Pastor Everaldo Pereira 
(PSC) conseguiu obter 
1% na intenção de votos, 
enquanto os outros sete 
conseguiram esse índice.  
De acordo com os núme-
ros do Ibope, todos jun-
tos eles somam 2%.  Em 
uma simulação de 2º tur-
no entre Dilma e Mari-
na, há uma situação de 
empate técnico com 41% 
para cada uma. Entre Dil-
ma e o candidato Aécio 
Neves, a petista vence-
ria com 46% contra 35%. 
Quando a simulação com-
para Marina contra Aé-
cio, a candidata do PSB 
venceria com 44%, con-
tra 31% do tucano.  Por 
outro lado, o número de 
eleitores indecisos ou que 
preferem votar em bran-
co subiu de 8% para 12%.  
O instituto também colheu 

dados sobre a rejeição do 
governo. Dilma continua 
com a maior rejeição, com 
31% dos eleitores que 
não pretendem votar na 
petista, de jeito nenhum. 
Marina tem uma rejeição 
de 17%, três pontos a mais 
do que no levantamento an-
terior, quando tinha 14%. 
O candidato Aécio con-
tinua com 19%. Quando 
o assunto é a avaliação 
do governo Dilma, subiu 
de 37% para 39% o índi-
ce de eleitores que consi-
deram a gestão da petis-
ta como ótimo ou bom. 
Entre os que acham que 
a gestão é regular, a pro-
porção é de 33%. Enten-
dem que o governo Dilma 
é ruim ou péssimo, 28%. 
Foram ouvidos  3.010 
eleitores entre os dias 
20 e 22 de setembro.
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NovaDutra inicia campanha 
para orientar romeiros e
motoristas na via Dutra

Com o aumento do núme-
ro de romarias a pé nos 
acostamentos da via Dutra, 
em função do feriado em 
que se comemora o Dia de 
Nossa Senhora Aparecida, 
a CCR NovaDutra anteci-
pou sua campanha de se-
gurança com orientações 
aos romeiros e motoristas 
que trafegam na rodovia. 
A iniciativa conta com di-
vulgação de dicas de segu-
rança na CCRFM 107.5, 
instalação de faixas na ro-
dovia e entrega de folhetos 
com mensagens direciona-
das a romeiros e usuários. 
As ações tiveram início 
em setembro, quando a 
Concessionária constatou 
a presença antecipada de 
romarias rumo à Apare-
cida. Cinco mil folhetos 
estão sendo entregues aos 
romeiros pela equipe do 
SOS Usuário da CCR No-
vaDutra. A orientação se 
estende também aos mo-
toristas, que são alertados 
com dicas de segurança na 
programação da CCRFM 
107.5, informações nos 
Painéis de Mensagens Va-
riáveis (PMV’s), entrega 
de 50 mil folhetos nas pra-
ças de pedágio e instalação 

de 20 faixas, que destacam 
a presença de romeiros no 
acostamento ao longo da 
rodovia. Segundo Marcos 
Brunelli, gestor de Aten-
dimento do trecho paulis-
ta da via Dutra, apesar de 
não recomendar esse tipo 
de manifestação, dado o 
risco que ela representa, 
a Concessionária preferiu 
adotar uma postura pre-
ventiva. “Desde o início 
do mês, já contabiliza-
mos mais de 270 romeiros 
rumo à Aparecida na ro-
dovia e a tendência é que 
esse número aumente com 
a proximidade do feriado 
que comemora o Dia de 
Nossa Senhora Apareci-
da. A Concessionária não 
recomenda esse tipo de 
manifestação às margens 
da rodovia por questões de 
segurança, mas não pode 
deixar de dar atenção ao 
fenômeno que se repete 
todos os anos”, diz o en-
genheiro. “Temos busca-
do esclarecer os grupos de 
romeiros sobre as formas 
menos arriscadas de cami-
nhar em direção à Apare-
cida, ao mesmo tempo em 
que alertamos os moto-
ristas sobre a presença de 

pedestres nos acostamen-
tos.” A principal preocu-
pação da Concessionária 
é com os pedestres que 
caminham no acostamen-
to, muito próximos à faixa 
da direita, e nas travessias 
de trevos e acessos, onde 
o risco de atropelamentos 
é maior. “Nossas equi-
pes estão atuando mais 
intensamente no trecho 
entre São Paulo e Apare-
cida, com a distribuição 
de folhetos com dicas de 
segurança aos romeiros e 
aos motoristas. Nas abor-
dagens, nossos colabora-
dores buscam esclarecer 
os fiéis sobre os riscos da 
caminhada e dão dicas de 
como evitar as situações 
de risco”, diz Brunelli. 
Dicas de segurança para 
romeiros: 1) Caminhe no 
sentido contrário ao do 
tráfego, em fila indiana, o 
mais distante possível da 
pista e do acostamento;
2) Só caminhe durante o 
dia claro. Evite caminhar 
à noite ou na madrugada;
3) Use roupas claras e co-
loridas. Se possível, use 
faixas refletivas. Aumente 
ao máximo a sua visibili-
dade para os motoristas;
4) Descanse fora da ro-
dovia. Se houver veí-
culo de apoio, estacio-
ná-lo em local seguro, 
nunca no acostamento.
5) Redobre sua atenção. 
Rodovia é espaço para ve-
ículos, não para pedestres.
6) Se chover, inter-
rompa sua caminha-
da. Os riscos são maio-
res com pista molhada.

Prefeitura e Governo do Estado 
entregam 144 apartamentos do 
CDHU no Taquaral em Ubatuba

Famílias contempladas 
encontram-se atualmen-
te em áreas de risco e de 
preservação ambiental. 
A Prefeitura de Ubatuba 
e o Governo do Estado 
entregam neste fim de se-
mana 144 apartamentos 

da Companhia de Desen-
volvimento Habitacional e 
Urbano (CDHU) no bairro 
do Taquaral, região cen-
tral.As famílias contem-
pladas com as moradias 
populares encontram-se 
atualmente em áreas de 

risco e de preservação 
ambiental. Elas são pro-
venientes dos bairros do 
Perequê-Açu, Indaiá, 
Cachoeira dos Macacos, 
Parque Guarani e Cazan-
ga.  Vale destacar que o 
empreendimento conta 
com rede de tratamento 
de esgoto e não poluirá o 
rio que corta a comunida-
de. “Depois de oito anos, 
com apoio da prefeitura, 
conseguimos finalmente 
entregar esses apartamen-
tos à população”, come-
mora Fabio Rossi, agente 
municipal de Habitação. 
A solenidade oficial de 
entrega dos imóveis acon-
tece neste sábado, dia 27 
de setembro, às 16 horas.



página 8A GAzetA dos Municípios27-28-29 de Setembro de 2014


