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Servidores de Taubaté 
tem férias canceladas

Projeto Nosso Bairro abre 
inscrições no Vale das 

Acácias de Pinda

Tremembé Obras da
Quadra Coberta no Jardim 
dos Eucaliptos continuam 

a todo vapor

Piquete recebe diretora
regional de Saúde em
encontro do Codivap

Com o anúncio de que o 
governo Ortiz Junior sus-
pendeu as férias dos fun-
cionários da prefeitura, a 
oposição estuda acionar 
o Ministério Público para 
tentar garantir o direito 
dos servidores municipais. 
Sob a alegação de queda 
na arrecadação municipal, 
a Prefeitura de Taubaté 
cortou por tempo indeter-
minado as férias de todos 

O Projeto Nosso Bair-
ro está de volta no Vale 
das Acácias, a par-
tir do dia 31 de agosto. 
As inscrições começam 
nesta terça-feira (26) e 
seguem até sexta-feira 
(29) na tenda do projeto, 
que está sendo instala-
da na Praça Santa Rita.
Além da tenda, o projeto 
continuará também com 
as oficinas nos centros 
comunitários, atendendo, 
ao mesmo tempo, treze 
bairros. No total, serão 
30 opções gratuitas em 
cursos para a população, 
entre atividades físicas, 
de lazer e artesanato. As 
inscrições para os cursos 

As obras do Centro de La-
zer do Trabalhador “João 
Batista do Nascimento 
Lima”, a popular Quadra 
Coberta no Jardim dos 
Eucaliptos continuam a 
todo vapor. Com a super-
visão quase que diária 
do prefeito Marcelo Va-
queli, as primeiras qua-
dras começam a aparecer 
aos olhos da população. 
Quem passar pelo local já 
vai visualizar as obras da 
quadra poliesportiva, da 
quadra de vôlei de areia, 
do playground, da lan-
chonete e dos vestiários.
A previsão de entrega é 
para dezembro de 2014.
O valor do investimen-

Piquete receberá na pró-
xima sexta-feira (29) a 
7ª Reunião Ordinária do 

os seus trabalhadores, o 
que motivou o vereador 
Salvador Soares a estu-
dar uma alternativa na 
Justiça. Segundo o parla-
mentar, uma ação está em 
estudo e deve ser proto-
colada nos próximos dias. 
“Férias é um direito 
constitucional. A empre-
sa pode até se recusar a 
dar, mas há um limite. 
Nós estamos estudando as 

nos centros comunitários 
serão nos locais das au-
las, dias 28 e 29 de agos-
to, no mesmo horário.
Os bairros beneficiados 
com as oficinas serão: 
Alto Cardoso, Araretama, 
Campinas, Campos Maia, 
Cidade Nova, Cruz Pe-
quena, Jardim Eloyna, Jar-
dim Rezende, Parque das 
Palmeiras, Santa Cecília, 
Vila Rica e Vila São Paulo.  
O Projeto Nosso Bairro é 
realizado pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba, com 
coordenação do Departa-
mento de Turismo, ligada 
à Secretaria de Governo.
Oficinas: Na tenda do 
“Nosso Bairro”, serão ofe-

to é de R$ 1.545.885,66 
realizado através de um 
convênio com o DADE 
(Departamento de Apoio 
ao Desenvolvimento 
das Estâncias) da Se-
cretaria de Turismo do 
Estado de São Paulo.
Segundo a Secretaria de 
Obras Públicas e Serviços 
Urbanos, o investimento 
servirá para reforma com-
pleta na quadra coberta 
e na pista de Atletismo 
e construção de pista de 
skate,  quadra de areia,  
pista de salto, quadra po-
liesportiva, playground, 
lanchonete, sani-
tários e vestiários.
O Prefeito Marcelo Va-

Consórcio de Desenvolvi-
mento Integrado do Vale 
do Paraíba, Litoral Norte e 

possibilidades para acio-
nar o Ministério Público ou 
até a Justiça do Trabalho. 
O prefeito chegou 
a abrir mão de im-
postos de empresas, 
então era sinal de que não 
precisava de dinheiro. 
E agora fala que 
caiu a arrecadação? 
Alguma medida judi-
cial precisa ser tomada”, 
afirmou o parlamentar.

recidas as seguintes ofici-
nas: bordado com vagoni-
te, reciclagem com lonas, 
pi9ntura em tela, bijuteria, 
dança de rua, artesana-
to com madeira e MDF, 
balé infantil, path aplique, 
dança de salão, corte de 
cabelo, unhas decoradas, 
capoeira, atividade físi-
ca, modalidade esportiva, 
capoeira, mosaico, pintu-
ra em tecido, decorações 
com garrafa PET, trança-
dos com fitas, tapetes com 
Lycra, jazz, massotera-
pia, artesanato com E. 
V. A., macramê, pintu-
ra em vidro, bonecas de 
pano, biscuit, tricô e dan-
ça do ventre / indiana.

queli comentou o anda-
mento das obras.  “Estou 
bastante satisfeito com 
andamento das obras deste 
que era um antigo sonho 
de Tremembé, espero en-
tregar o mais rápido pos-
sível esta importante fer-
ramenta de esporte, lazer e 
entretenimento e que auxi-
lia a tirar muitos jovens da 
ociosidade, criminalidade 
e do mundo das drogas. 
Assim como esta, iremos 
revitalizar outras quadras 
poliesportivas em outros 
bairros e assim dissemi-
nar as várias modalidades 
esportivas entre os habi-
tantes de nosso municí-
pio” finalizou o gestor.

Mantiqueira - Codivap. Os 
prefeitos e representantes 
serão recebidos no Cassi-
no dos Oficiais para uma 
primeira reunião fechada. 
A partir das 10h30 o even-
to será aberto ao público.
O encontro terá como 
tema a Saúde e tem con-
firmada a presença da 
Dra. Maristesla Siquei-
ra, Diretora Técnica de 
Saúde III do Departa-
mento Regional de Saúde 
– DRS XVIII – Taubaté.
Cassino dos Oficiais, 
em Piquete, está locali-
zado na Praça General 
Sisson s/n Vila Estrela.
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua 
Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de 
França ( Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 
19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves 
Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. 
Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora 
de Natividade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da 
Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Ban-
ca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e 
Rev. Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 
de setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Jo-
aquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal 
da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora Santo 
Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

O homem, esse bicho intrinsecamente curioso, desde a pré-história desenvolveu técni-
cas para predizer o futuro. Sempre preocupado em ser bem sucedido, tenta ter de algu-
ma forma os sinais que trazem um bom ou um mau agouro. Se suas técnicas funcionam 
ou não, apenas quem as usa pode dizer. O que podemos afirmar, com total certeza é que 
muitas delas são extremamente interessantes. Estamos familiarizados com algumas 
formas de previsões, como a astrologia (leitura dos astros), a cartomancia (pelos bara-
lhos) e a quiromancia (leitura das mãos), porém há muitas outras formas divinatórias 
mais curiosas já criadas pela humanidade sendo usadas por aí.
***
O Sol é uma estrela de quinta categoria, cujo volume supera em 1.300.000 vezes o da 
Terra. Esta que depende do Sol para obter luz e calor constitui um dos planetas que gira 
em seu redor, não muito afastados em comparação a distância imensa que existe entre 
eles. Estamos a cerca de 149.500.000 quilômetros do Sol. O astro-rei constitui-se de 
uma enorme massa de gases inflamados tão quente que se acredita que a temperatura 
interna alcance vinte milhões de graus centígrados e a externa a seis mil graus. Chamas 
gigantescas e línguas de fogo, conhecidas como protuberância ou coroa solar, saltam 
da massa principal, atingindo a milhares de quilômetros de distância. De tempo em 
tempo, manchas escuras aparecem na face do Sol, as manchas solares, provavelmente 
por imensas explosões, as quais, segundo os cientistas, provocam em nossa atmosfera 
modificações elétricas.
***
É verdade estabelecida que artistas não sabem administrar suas finanças pessoais. O 
legendário Elvis Presley, ao morrer, estava a beira da falência, devido aos excessos que 
cometia em matéria de gastos. Contudo, o legado artístico que deixou em mãos de ad-
ministradores profissionais não só zerou as dívidas como se tornou um negócio muito 
lucrativo. Em 1997, sua filha e herdeira Lisa Marie Presley, por sinal e ex-mulher de 
Michael Jacson, pode receber a parte que lhe cabia no espólio que somava a bagatela 
de 130 milhões de dólares.

Humor 

Uma loira estava muito preocupada, pois achava que seu marido estava tendo um 
caso. Vai até uma loja de armas e compra um revólver. Chagando em casa, encontra o 
marido, na cama, com uma morena espetacular. Ela aponta a arma para a sua própria 
cabeça. O marido apavorado, pula da cama e implora, suplica para que ela não se mate 
e aos berros a loira responde: 
- Cale a boca, seu cretino. Pois fique sabendo que você será o próximo.
***
Depois do bebê nascer, o pai aflito, foi falar com o obstetra:
- Doutor, estou muito preocupado porque a minha filha nasceu com cabelos ruivos. 
Não pode ser minha filha, doutor!
- Que paranóia! Disse o médico. Mesmo que você e sua mulher tenham cabelos pretos, 
podem ter cabelos ruivos nos genes da família!
- Não é possível! Insiste o pai. As nossas famílias só têm cabelos pretos há muitas 
gerações!
- Bem! Disse o doutor. Tenho que perguntar: Com que freqüência o senhor e sua mu-
lher praticaram sexo?
O homem envergonhado, respondeu:
- Bem, este ano tenho trabalhado muito. Só fizemos amor uma ou duas vezes nos úl-
timos meses.
- Então ta aí! Concluiu o médico. É ferrugem!
***
O chefe do escritório de contabilidade vai falar com a nova contratada que tinha sido 
indicada por um dos diretores da empresa como sendo uma “prendada”. Ao encontrar 
a moça, ele até ficou assustado. Era uma loira estonteante, siliconada, corpo escultural, 
olhos verdes, bronzeada, ou seja, “toda prendada”. Refeito do susto e começando a dar 
as instruções, ele fala:
- Suponho que a senhorita saiba o que é fatura e o que é duplicata. Estou certo?
E ela, toda garbosa, responde:
- Mais claro que eu sei! Fatura é o que acontece quando a gente quebra uma perna e 
duplicata é quando a gente quebra as duas.

Mensagens

Confie sempre, não perca a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés es-
tejam sangrando, siga em frente, erguendo-se por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê 
e trabalhe. Esforça-te no bom e espere com paciência. Tudo passa e tudo se renova na 
Terra, mas o que vem do Céu permanecerá. De todos os infelizes os mais desditosos 
são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio 
é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Erga teu olhar e caminhe. Lute e sirva. 
Aprenda e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempes-
tade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou 
ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
***
Ser chique mesmo é dar bom dia ao lixeiro, cumprimentar o porteiro e conversar com 
o faxineiro. Porque ser chique é ser simples, ser chique é ser humilde, ser chique é uma 
questão de educação e não de dinheiro. Porque o jogo da vida é como jogar xadrez que 
no final do jogo o Rei e o Pião vão para a mesma caixa.
***
Sempre existe um pouco de verdade atrás de cada “eu estou brincando”, um pouco de 
conhecimento atrás de cada “eu não sei”, um pouco de sentimento atrás de cada “eu 
não me importo” e um pouco de dor atrás de “está tudo bem”.
***
Você certamente já ouviu falar sobre a “lei da causa efeito” que rege os seus atos. Ela 
ensina que cada ação desencadeia uma reação, então, em vez de reclamar das rela-
ções, que tal controlar suas ações? Antes de agir ou falar sem pensar, tente prever as 
conseqüências desses atos. É certo que ninguém deseja o mal para si mesmo, delibera-
damente, mas ao ignorar os efeitos de suas atitudes, está chamando para si as reações 
adversas e maus resultados. Portanto, esteja sempre preparado para as conseqüências 
de suas ações. É sempre bom pensar antes de agir ou de falar.

Pensamentos

Saber o que é possível é o começo da felicidade.
A força da maternidade é maior que as leis da natureza.
Aquele que faz e promove o bem cultiva o seu próprio êxito.
Miramos acima do alvo para atingir o alvo.
Fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhuma delas.
Mire em nada e você acertará.

Ibope: Dilma tem 34%
Marina, 29% e Aécio 19%

Pesquisa Ibope divul-
gada ontem, dia 26, 
mostra a ex-senadora Ma-
rina Silva (PSB) em se-
gundo lugar na corrida 
presidencial, com 29% 
das intenções de voto. É 
a primeira pesquisa que 
o instituto faz depois da 

morte do ex-governador 
de Pernambuco Eduardo 
Campos e da definição de 
Marina como candidata 
a presidente pelo partido. 
Também é o primeiro le-
vantamento feito após o 
início do horário eleitoral 
gratuito na TV e no rádio.

A presidente Dilma 
Rousseff (PT), que bus-
ca a reeleição, lide-
ra a disputa, com 34%. 
O senador Aécio Ne-
ves (MG), candidato 
pelo PSDB, caiu do se-
gundo para o tercei-
ro lugar e tem 19%.

Agente de trânsito escondido 
atrás de muro com radar gera 

polêmica em Taubaté

Um vídeo que circula pelas 
redes sociais e mostra um 
agente de trânsito escon-
dido atrás de uma cabine 
de concreto, monitorando 
com radar a velocidade dos 
veículos na avenida Dom 
Pedro, no Bairro Chácara 
Silvestre, gera polêmica 
em Taubaté. A gravação 
foi feita na última quarta-
feira (20) e já tem mais 
de 460 compartilhamen-
tos. Nos comentários é 
possível ver expressões 
de revolta dos motoristas. 
“Não é assim que se edu-
ca os motoristas apli-
cando multas com ra-
dares escondidos”.
Por meio de nota, a ad-
ministração informou que 
não há irregularidades na 
situação ilustrada, pois 
o local onde o agente es-
tava posicionado -ave-
nida D. Pedro I, na altu-
ra do 3060, na Chácara 
Silvestre- e a data, 20 
de agosto, havia sido di-
vulgado na rota semanal 
na página da prefeitura.

Apesar da explicação, a 
resolução 360 do Con-
tran (Conselho Nacional 
de Trânsito) determina 
que -ainda que não seja 
necessária a presença de 
placas sinalizando o ra-
dar- o aparelho deve estar 
visível para os conduto-
res durante a fiscalização. 
Ação do Legislativo
Em razão das diversas re-
clamações dos usuários, 
os vereadores querem 
aprovar um projeto de lei 
que proíbe o uso de rada-
res móveis em Taubaté. 
De acordo o presidente 
da Câmara, Carlos Peixo-
to a fiscalização tem sido 
uma máquina de multas.
A cidade conta com dois 
radares móveis e outros 
54 pontos de fiscaliza-
ção fixa, que começaram 
a multar no dia 15 de ju-
lho e desde então já re-
gistraram 755 autuações, 
184 infrações por exces-
so de velocidade e 571 
por avanço semafóri-
co, o que gerou um to-

tal de R$ 109 mil reais 
aos cofres municipais.
De acordo com a prefeitu-
ra, os radares móveis são 
usados para a educação no 
trânsito quantos aos ex-
cessos de velocidade- em 
2013, a cidade registrou 
29 mortes nas vias da ci-
dade e em 2012, 51 víti-
mas-, e tem a localização 
publicada semanalmente 
em sua página na internet.
“A divulgação é peque-
na e o tempo de adap-
tação aos equipamen-
tos foi menor ainda. 
O objetivo é coibir esse 
tipo de iniciativa da prefei-
tura que não visa melhorar 
o trânsito na cidade e sim 
a arrecadação”, diz Peixo-
to, autor do projeto de lei.
Segundo o Legislativo, 
o projeto foi apresentado 
na última semana e está 
passando por avaliação 
na Comissão de Justiça. 
A expectativa é que, 
se aprovado, entre na 
pauta para votação no 
início de setembro.
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Senac Taubaté oferece cursos
livres na área gestão e negócios

Projeto Prefeitura Bairro a
Bairro Orçamento Cidadão 

acontece no Bonfim de Taubaté

Ginastas de Pinda conquistam 
vaga para Torneio Nacional

Alunos do Colégio Progressão 
visitam Câmara de Taubaté

Prefeitura de Taubaté faz
campanha de prevenção

à dengueCurso Gratuito em
Santo Antônio do Pinhal

Confira detalhes sobre cada 
título, dos cursos ofereci-
dos pelo Senac em Taubaté
Administração e Plane-
jamento da Produção
O participante apren-
de a planejar, controlar 
e programar recursos e 
materiais requeridos ao 
processo produtivo, mo-
bilizando princípios da 
Administração da Produ-
ção, dentro de uma visão 
integrada da cadeia de 
valor, contribuindo para 
a competitividade e sus-
tentabilidade da empresa.
Data: 13 de setembro a 11 

A Prefeitura de Taubaté re-
aliza na próxima sexta-fei-
ra, dia 29 de agosto, mais 
uma reunião do projeto 
Prefeitura Bairro a Bairro - 
Orçamento Cidadão. Des-
sa vez a região do Bonfim 
será a região escolhida e 
o evento acontecerá na 
quadra coberta Benedito 
Aurélio de Paula (Ditão), 
localizada na Praça Vera 
Cruz, à rua Itapagibe.
Visando acompanhar as 
necessidades da popula-
ção que mora na região, 
os portões serão abertos às 
13h para o cadastramento 
e organização do atendi-
mento. Para participar é 
preciso comparecer ao lo-
cal do evento até às 22h, 
quando os portões serão 
fechados para finalizar o 
serviço. Para falar com o 
prefeito, as senhas serão 
distribuídas até às 20h.
O projeto Bairro a Bair-

As ginastas de Pindamo-
nhangaba colocaram a ci-
dade no pódio várias vezes 
no Torneio Regional reali-
zado em Aparecida entre 
os dias 20 e 24 de agosto. A 
competição foi organizada 
pela Confederação Brasi-
leira de Ginástica Rítmica 
e este ano bateu recorde 
de participação, soman-
do mais de 300 atletas.
Pindamonhangaba levou 
26 ginastas e elas apre-
sentaram boas execuções, 
tanto nas provas indivi-
duais como nos conjun-
tos. Os treinos intensos 
colaboram para fazer lan-
çamentos com precisão, 
manejos e recuperação 

A Câmara de Taubaté re-
cebeu terça-feira, 26, cer-
ca de 40 alunos do Colégio 
Progressão. Os estudantes, 
com idade entre oito e nove 
anos, foram recebidos pelo 
presidente da Casa, Carlos 
Peixoto (PMDB), e pe-
los vereadores Luizinho 
da Farmácia (PROS) e 
Pollyana Gama (PPS).Car-
los Peixoto disse que ações 
como essa, que proporcio-
nam conhecimento sobre 
política às crianças, são 
“fundamentais para o cres-
cimento e futuro delas”.
Luizinho falou sobre a vi-

A Secretaria de Saúde de 
Taubaté, já atenta a 2015, 
realiza uma campanha de 
prevenção à dengue. A 
campanha “Xô Dengue 
2015” inicia no próximo 
dia 28 de agosto, quin-
ta-feira, com o intuito de 
despertar a atenção da po-
pulação para que não se 
esqueçam de vistoriar suas 
residências e seus locais 
de trabalho nessa época de 
pouca incidência de casos.
As equipes dos agentes do 
CAS (Controle de Animais 
Sinantrópicos) continuam 
a fazer as vistorias e orien-
tações casa a casa, porém 
é importante que cada 
pessoa olhe pelo menos 
uma vez por semana seu 
imóvel, pois os ovos con-
tinuam vivos nesse tempo 
seco e de baixas tempera-
turas, que é a melhor épo-
ca para trabalhar na pre-
venção. No entanto, com a 

de outubro de 2014 Horá-
rio: 9h30 às 13h30; sábado
Administração Financeira
Proporciona conhecimen-
tos para que o profissio-
nal possa apoiar a gestão 
financeira, a elaboração 
de planejamento finan-
ceiro e a gestão dos re-
cursos de curto e longo 
prazo por meio de análi-
se e interpretação de de-
monstrativos econômico-
financeiros, subsidiando 
a tomada de decisões que 
maximizem a geração 
de valor para a empresa.
Data: 23 de agosto 18 de 

ro faz parte do Orçamen-
to Cidadão, inserido no 
Plano de Governo da ad-
ministração municipal, 
permitindo que os mora-
dores apresentem as ne-
cessidades de seus bairros 
para que sejam realizadas 
de forma direcionada, 
com a destinação de par-
te do orçamento do mu-
nicípio para essas ações.
Todas as Secretarias Mu-
nicipais estarão presentes, 
objetivando um atendi-
mento personalizado e 
possibilitando uma maior 
agilidade na solução das 
solicitações. É importante 
que cada morador apre-
sente solicitações globais, 
visando a melhoria em ge-
ral do local onde reside.
Durante o evento os alu-
nos das Escolas do Traba-
lho da Prefeitura realizam 
corte de cabelo nos muní-
cipes presentes. O evento 

dos aparelhos. Devido à 
dedicação de toda a equi-
pe as ginastas pindenses 
serão as representantes da 
região Sudeste no Torneio 
Nacional, que acontecerá 
em outubro em São Luiz, 
no Maranhão.
O conjunto adulto, forma-
do por Bruna, Maria An-
gélica, Luana, Mariana, 
Eduarda, Duda, Vitória 
ficou em 2º lugar, o juve-
nil é integrado por Paola, 
Maria Eduarda, Isabela, 
Isabelle, Bianca e Letí-
cia e elas classificaram-se 
em 4º. O conjunto pré-in-
fantil ficou em 6º com 
as ginastas Isabela, Iris, 
Raiane, Maria Gabrie-

sita das crianças. “É uma 
ação muito legal para co-
nhecerem a vida política.”
“Fico feliz que um pro-
jeto criado por mim este-
ja dando certo”, afirmou 
Pollyana, que criou o 
projeto Escola vai à Câ-
mara, por meio do qual 
são realizadas as visitas.
A coordenadora do Co-
légio, Maria Roberta Al-
varenga Dias, explicou 
que a visita promove o 
contato, na prática, com 
o tema estudado na teoria 
em sala de aula. “É impor-
tante na formação dos alu-

primeira chuva e elevação 
das temperaturas eles po-
dem eclodir e basta apenas 
um mosquito para infectar 
toda uma rua. Por isso a 
importância em despertar 
a consciência dos muníci-
pes para que não relaxem.
A campanha terá foco 
na importância do traba-
lho durante o inverno. Os 
agentes irão fazer uma 
varredura nas regiões com 
maior incidência de focos, 
apontada na ultima ADL, 
além de vistorias as ou-
tras regiões. A campanha 
terá ainda a participação 
dos agentes comunitários 
de saúde, que atendem 
nas ESFs (Estratégias de 
Saúde da Família), da Se-
cretaria de Serviços Públi-
cos, com o caminhão Cata 
Treco, apoio das Secreta-
rias de Mobilidade Urbana 
e de Turismo e Cultura.
A Secretaria de Educação 

outubro de 2014 Horário: 
9h30 às 13h30; sábado Es-
crituração Fiscal Capacita 
o aluno para escriturar li-
vros fiscais, com base em 
notas fiscais emitidas e 
recebidas, executando a 
apuração de impostos para 
atender à legislação do Sis-
tema Tributário Nacional.
Data: 25 de agosto 13 de 
outubro de 2014 Horário: 
18h30 às 22h30; segun-
da-feira Senac Taubaté 
– Endereço: Rua Nel-
son Freire Campello, 
nº 202 – Jardim Eulália
Telefone: (12) 2125-6099

ainda conta com ativida-
des para as crianças, de-
senvolvidas pelas Secreta-
rias de Turismo e Cultura, 
Esporte e Lazer e Transito, 
com a presença dos perso-
nagens do Sitio do Pica-
pau Amarelo, atividades 
esportivas, brincadeiras, 
contação de historia e a 
mini cidade do transito, 
onde as crianças e adul-
tos recebem orientações.
S e r v i ç o
Reunião do projeto Pre-
feitura Bairro a Bair-
ro - Orçamento Cidadão
Data: 29 de agos-
to - sexta-feira
Horário: a partir das 13h
Fechamento dos por-
tões às 22h / Entrega 
de senhas até às 20h
Local: quadra cober-
ta Benedito Auré-
lio de Paula (Ditão)
Endereço: Praça Vera Cruz 
- Rua Itapagibe - Bonfim.

la, Larissa e Ana Laura.
As alunas da escola Dir-
ce Aparecida também 
representaram o municí-
pio com o conjunto juve-
nil, formado pelas atletas 
Raissa, Bárbara, Mayra, 
Graziela e Heloísa. Elas 
ficaram em 8º lugar.
Nas provas individuais 
Lavínia ficou em 6º lugar 
nas mãos livres e arco, 
numa prova disputada 
com mais 59 ginastas, Be-
atriz Júlia conquistou o 
primeiro lugar com bola 
e o 4º nas fitas, enfren-
tando 70 competidoras, 
e Bruna Rocha ficou 
em 2º com o aparelho 
bola e 3º com maças.

nos este conhecimento.”
No plenário, os alunos 
conversaram com os par-
lamentares, que respon-
deram a questões sobre 
como funciona o Legis-
lativo, experiência que o 
estudante Vitor Assis Gur-
gel, de oito anos, conside-
rou importante. “Gostei de 
saber sobre o trabalho de-
les e como fazem para cui-
dar da cidade”, afirmou.
Escolas interessadas em 
realizar visitas devem fa-
zer o agendamento no se-
tor de Cerimonial da Casa, 
pelo telefone 3625-9501.

também participa, abrindo 
as escolas para os agen-
tes realizarem palestras 
e trabalho educativo. As 
crianças serão envolvidas 
na ação e se tornam agen-
tes mirins de combate à 
dengue, com a intenção 
de serem multiplicado-
res dos cuidados, levando 
para sua casa e a seus vi-
zinhos as orientações de 
prevenção ao mosquito.
A ação terá duração de 15 
dias e o cronograma está 
anexo. Após esse perío-
do os agentes continuam 
o trabalho de rotina, com 
a realização de orienta-
ção, visitas e vistorias. É 
importante a participação 
de todos nesse trabalho 
de combate e a Prefei-
tura conta com o apoio 
da população para abrir 
suas casas para a equipe, 
além de manter os cuida-
dos básicos diariamente.
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Prefeitura de Ubatuba
recebe trator e implementos 

para compor patrulha
agrícola mecanizada

Ciclismo de Taubaté
participa da 6° Etapa do 

Campeonato Valeparaibano

Tremembé anuncia
primeiro loteamento
industrial da região

Em Pinda, distrito
empresarial da Água

Preta recebe obras de
galeria e asfalto

Máquinas vão ampliar, 
melhorar e agilizar aten-
dimento aos pequenos 
produtores no desenvolvi-
mento do Programa Muni-
cipal de Preparo, Conser-
vação e Manejo do Solo
A Prefeitura de Ubatuba 
recebeu na última segun-
da-feira o trator e os im-
plementos agrícolas com-
prados com recurso de 
emenda parlamentar esta-
dual proveniente da depu-
tada Ana do Carmo (PT).
As máquinas vão compor 
a patrulha agrícola me-
canizada para a ampliar, 
melhorar e agilizar o aten-
dimento aos pequenos 
produtores no desenvolvi-
mento do Programa Muni-
cipal de Preparo, Conser-
vação e Manejo do Solo.

Em mais um final de se-
mana de competições, a 
Equipe de Ciclismo de 
Taubaté-ECT participou 
em Caçapava do 6° Etapa 
do Campeonato Valepa-
raibano. O evento espor-
tivo ocorreu no domingo 
(24) com a responsabili-
dade de organização pela 
LIDER (Liga de rendi-
mento de base da Capi-
tal e Litoral Norte). Os 
ciclistas taubateanos par-
ticiparam nas provas das 
categorias Dente de Lei-
te, Infantil, Infanto  Juve-
ni, Juvenil, Elite, Sênior 
A, Sênior B e Master A e 
conquistou 9 (nove) meda-
lhas no total da 6° Etapa. 
Na categoria Elite, logo no 
começo da prova, Renato 

O C.I.LO chega com a 
proposta de unir seguran-
ça e comodidade para que 
a empresa possa focar suas 
energias em fortalecer 
seu negócio. Investidores 
podem ser beneficiados 
com incentivos fiscais. O 
empreendimento será lan-
çado no final de agosto
Tremembé será sede do 
primeiro loteamento in-
dustrial da região que 
será instalado na Rodovia 
Washington Luiz, estrada 
velha Rio-São Paulo, en-
tre Pindamonhangaba e 
Taubaté. Projeto pioneiro 
em sua modalidade na re-
gião, o C.I. LO - Comple-
xo Industrial e Logístico 
de Tremembé foi desen-
volvido para atrair inves-
tidores para um complexo 
empresarial fechado com 
total segurança e serviços 
complementares que vão 
facilitar o desenvolvimen-

A Secretaria de Obras da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba iniciou nesta se-
mana as obras de implan-
tação de galeria de águas 
pluviais na rua 2 do Dis-
trito Empresarial da Água 
Preta. O parque industrial 
está localizado em fren-
te ao bairro do Morumbi.
De acordo com a Secre-
taria de Obras, serão ins-

Segundo Maurici Romeu 
da Silva, secretário mu-
nicipal de Pesca, Agricul-
tura e Abastecimento, o 
trator e os implementos 
agrícolas chegam para 
ajudar a desenvolver, 
principalmente, as áreas 
de produção de alimentos 
dos agricultores fornece-
dores da merenda escolar. 
“Também vamos atender 
os produtores em sistemas 
de produção e transição 
agroecológicas e orgâni-
cas”, comemora Romeu.
R$ 1 milhão na Agri-
cultura Familiar
Nos dois primeiros anos 
da gestão do prefeito Mau-
ricio, o valor investido 
pela prefeitura na agricul-
tura familiar ubatubense 
saltou de R$ 30 mil para 

Ruiz (São José dos Cam-
pos) e Verinaldo Vandeira 
(Taubaté) se destacaram 
do pelotão e empreende-
ram ritmo muito forte e 
com o apoio de suas equi-
pes. Os dois atletas segui-
ram na frente até o final da 
prova. “Estou muito feliz 
com minha segunda colo-
cação na prova, pois sabe-
mos do potencial do Ruiz. 
Saltei na hora certa na fuga 
e conseguimos administrar 
bem a vantagem até o final 
da prova e garantimos, eu 
e meus companheiros de 
equipe, mais conquistas 
para Taubaté.”, disse Ve-
rinaldo após a conquista 
da 2° Colocação na prova.
Vale ressaltar que a Equi-
pe de Ciclismo de Taubaté 

to de empresas e indústrias.
A área tem cerca de 200 
mil metros quadrados, 
no início da estrada ve-
lha Rio-SP, próximo 
ao trevo da Gurilândia. 
São lotes industriais que 
podem variar entre 
1.200 m² e 3.000 m² pre-
parados para atender em-
presas dos mais variados 
segmentos. O CILO traz 
consigo a marca da Temax 
Empreendimentos, cons-
trutora especializada em 
atividades de infraestru-
tura de loteamentos, com 
mais de 30 anos de experi-
ência em projetos por todo 
o estado de São Paulo.
O complexo empresarial 
pretende atrair empresas 
com uma oferta de vários 
serviços como rede de 
monitoramento por câme-
ras em todo o perímetro, 
portaria blindada com di-
lacerador de pneus e equi-

talados 150 metros de 
tubulação, com tubos 
de 0,60 de diâmetro, e 
mais cinco bocas de lobo. 
Em seguida, a rua re-
ceberá 300 metros de 
guias e sarjetas, para que 
possa receber o asfalto.
Também a avenida Arthur 
dos Santos, conhecida 
como rua 1, receberá me-
lhorias. A via já conta com 

cerca de R$ 1 milhão.
Pela lei, pelo menos 30% 
dos produtos adquiridos 
para alimentar os alu-
nos com os recursos do 
FNDE (Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento 
da Educação) devem vir 
da agricultura familiar.
Com os contratos assi-
nados neste ano, os nú-
meros indicam que a pre-
feitura vai comprar nos 
próximos 12 meses cerca 
de 80% dos produtos dos 
agricultores familiares.
Para participar do pro-
grama, os agricultores 
devem se cadastrar na 
Secretaria de Pesca, Agri-
cultura e Abastecimento.
Para obter mais informa-
ções, entre em contato 
pelo telefone 3833-3500.

tem o apoio da Prefeitu-
ra Municipal de Taubaté 
por intermédio da Secre-
taria de Esporte. Confira 
mais resultados da ECT:
Dente De Leite Feminino: 
1º Giovana Rodrigues 
Infantil Masculino 
1º Malcon V.R. Santos
Infanto-Juvenil Masculino 
4º Murilo De Abreu Borga
Juvenil Feminino 
1º Bianca Rodrigues 
Santos        Elite Mas-
culino 2º Verinaldo P. 
Vandeira 3° Marcio Lo-
pes Vicente Sênior B 
2º Luiz Otávio Ribei-
ro Pereira Master A
1º Ricardo Ven-
turelli Sênior A 
2º José Dióge-
nes F. De Araújo.

pe de segurança 24 horas. 
Também podem fazer par-
te do pacotes restaurante, 
posto de combustível e 
serviços de manutenção 
predial, permitindo às em-
presas focar sua energia 
em ampliar seu negócio.
Meio Ambiente - O com-
promisso com a susten-
tabilidade também estão 
previstos no projeto onde 
constam ações como o 
reuso de água e a insta-
lação de lâmpadas inte-
ligentes, além de prever 
o uso de material e acor-
do com as normas am-
bientais na construção.
Atração de empresas - Vale 
lembrar que o município de 
Tremembé criou a a Lei de 
Incentivo à Indústria (Lei 
Complementar 253/13, de 
21 de fevereiro de 2013), 
tornando-se mais atrati-
va para a chegada de no-
vos empreendimentos.

galeria e logo estará pron-
ta para receber pavimenta-
ção asfáltica. Serão mais 
300 metros de asfalto.
As melhorias comple-
mentarão a infraestrutura 
e é um pedido da pedidos 
da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico. 
As obras são necessária 
para a instalação de no-
vas indústrias no local.  

Araretama recebe teatro
infantil na sexta-feira

Os moradores do Arare-
tama e região estão con-
vidados para uma sessão 
de teatro infantil na sex-
ta-feira (29), às 16 horas, 
na praça José Ezequiel da 
Silva. O espetáculo será 
“A Folia no Terreiro de 
seu Mané Pacaru”, um es-
petáculo de mamulengo, 
ou seja, de bonecos, para 
pessoas de todas as idades.
Na peça, os personagens 
que aparecem para a fes-

ta são, muitos deles, clás-
sicos da cultura popular 
e outros guardam paren-
tesco próximo com a co-
média Dell´Arte. Outros 
entram ao som e sabor do 
improviso em cada lugar 
onde os brincantes se ins-
talem e a brincadeira se 
faça tratando do particu-
lar que se universaliza na 
identificação com o públi-
co que aprecia e brinca.
A concepção, direção e 

manipulação dos bonecos 
é de Danilo Cavalcante. O 
espetáculo tem de 45 a 50 
minutos e diversas escolas 
do entorno já confirmaram 
presença na apresentação.
O espetáculo é contem-
plado pela Funarte – Go-
verno Federal e está sen-
do trazido à cidade pela 
parceria com a Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por 
meio do Departamento 
de Cultura da Prefeitura.


