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Município de Caçapava 
recupera asfalto no

Jardim Alvorada

O Município de Caçapava 
está fazendo a recuperação 
asfáltica das ruas Ama-
zonas e Piaui, no Jardim 
Alvorada, na Grande Vila 
Menino Jesus. As duas ruas 
dão acesso à escola esta-
dual Professora Margarida 
Maia de Almeida Vieira.
A benfeitoria, que teve iní-
cio na terça-feira, 27, é de 
responsabilidade da secre-

taria de obras e serviços 
municipais e realizada pe-
los servidores da usina de 
asfalto. Os serviços consis-
tem na retirada do material 
saturado (“borrachudo”), 
preparo da base e colo-
cação de massa asfáltica.
Borrachudos - São partes 
das ruas asfaltadas com on-
dulações causadas por pro-
blemas de compactação da 

base do asfalto, como se 
estivessem sendo “empur-
radas” para as bordas do 
leito carroçável. Isto acon-
tece em qualquer ponto de 
ruas e rodovias com a ba-
ses problemáticas. Ao ser 
“empurrado”, o asfalto ga-
nha aparência de borracha. 
Daí o termo “borrachudo”, 
empregado pelos especia-
listas em pavimentação.

Parque Urbano está sendo 
formado nas Palmeiras em 

Pindamonhangaba

A Prefeitura está for-
mando um Parque Ur-
bano que abrangerá os 
bairros Parque das Pal-
meiras e o Morumbi, be-
neficiando, também, as 

comunidades da região. 
Em um espaço de apro-
ximadamente 20 mil 
metros quadrados 
de área verde, foram plan-
tadas árvores nativas, 

gramado e feito paisa-
gismo, por meio de can-
teiros com forrações de 
diversas espécies. Tam-
bém está sendo instala-
do um parque infantil.

Equipe de Taubaté
participa do GP Jacareí 

de Ciclismo

4° Etapa do Campeonato 
Valeparaibano de Ciclismo
Jacareí sediou 
neste  último domingo 
(25) o GP Jacareí de Ci-
clismo 2014,competi-
çãopromovida pela Liga 
de rendimento de Base 
da Capital e litoral Nor-
te - Líder, com a parceria 
da Prefeitura de Jacareí. 
A disputa valeu pela 4ª 
Etapa do Campeonato 
Valeparaibano de Ci-
clismo 2014. A ECT 
Equipe de Ciclismo 
de Taubaté (ECT ) este-
ve presente em mais esse 
compromisso, cum sua 
equipe masculina e femi-
nina.  Segundo o dirigen-
te, os cliclistas da ECT 
pedalaram forte também 
nesta etapa e obteve óti-
mo desempenho, com 
presença no pódio em 
várias categorias. “Estou 

muito feliz, pois acre-
dito que o esporte ins-
pira, estimula crianças, 
jovens e adultos à práti-
ca esportiva e com isso 
a sociedade valoriza 
cada vez mais o poten-
cial dos nossos atletas”, 
disse Marcos Alexan-
dre, dirigente da ECT.
Vale lembrar que a equi-
pe de ciclismo taubatea-
na tem apoio da Prefei-
tura Municipal por meio 
da Secretaria de Espor-
tes.  “O Ciclismo é um 
esporte onde o trabalho 
coletivo é muito im-
portante e consegui-
mos montar um bom
 time, e devido a 
toda essa união os 
bons resultados estão 
acontecendo.”, finali-
zou Marcos Alexan-
dre, dirigente da ECT.
 Resultado obtido pela ECT:

Categoria: Den-
te De Leite Feminino 
3º Giovana Rodrigues 
Categoria: In-
fantil Masculino
1º Malcon V.R. Santos 
3º Nicolas Hen-
rique S. Oliveira  
Categoria: Ju-
venil Feminino 
1º Bianca Rodrigues Santos  
Categoria: Ju-
venil Masculino 
2º Lucas Shimazu 
Categoria: Elite Masculina 
4º Verinaldo P. Vandeira 
Categoria: Sênior A 
2º José Dióge-
nes F. De Araújo
5º Edson R. de Larceda 
Categoria: Sênior B 
1º Luiz Otá-
vio Ribeiro Pereira 
5º Neder P. Dos Santos  
Categoria: Master A 
1º Ricardo Venturelli
3º Valmir Ap. Jesus

Prefeitura de Tremembé 
instala novos pontos 

de luz com baixo custo

A Prefeitura Municipal 
de Tremembé vem reali-
zando diversas interven-
ções no município, a fim 
de proporcionar mais se-
gurança e conforto aos 
moradores. Na última se-
mana, foi concluída a úl-
tima etapa da 1ª fase da 
nova iluminação pública. 
Ao todo, foram instalados 
432 novos pontos de 
luz. Os postes têm 
dois braços cada um e, 
luminárias com vapor de 
sódio (economia de 30% e 
aumento do rendimento lu-
minotécnico do município).
As duas principais liga-
ções entre Taubaté / Tre-
membé (Avenida Maria do 
Carmo Ribeiro e Avenida 
Luiz Gonzaga das Neves) 
foram beneficia-
das. Outros locais 
também já podem usu-
fruir desta nova ilu-

minação, são eles:
- Rua Manoel Apo-
linário (Ligação da 
Escola Adventista).
- Avenida Vitória Régia e 
Perimetral dos Ipês (Flor do 
Vale) entre a Ponte da ami-
zade e entrada do Condo-
mínio Campos do Conde.
- Substituição de luminá-
rias a vapor de mercúrio por 
vapor de sódio na Avenida 
Luiz Gonzaga das Neves 
subida do Ciretran e Rua
 Souza Ribeiro até a 
Praça Geraldo Costa.
- Novos postes en-
tre a Academia Benvi-
rá e a Bica da Glória.
- Área verde que liga 
Rua Iriba Barbosa 
Ribas e Rua João 
Couto no Benvirá.
- Avenida Perimetral das 
Bromélias (Entrada do 
Bairro Vale das Flores).
- Praça Zuelington de Oli-

veira (Jardim Santana).
Essas obras somente fo-
ram possíveis, devido ao 
acordo firmado entre o 
prefeito Marcelo Vaque-
li e a EDP Bandeirantes 
no início de 2013. A dí-
vida deixada pela gestão 
passada equivale a qua-
se 10 milhões de reais.
“Toda essa ilumina-
ção custou cerca de R$ 
220.000,00 e atingiu 4,2 
Km. Se compararmos aos 
42 postes de iluminação a 
base de energia solar que 
caíram na Avenida Luiz 
Gonzaga das Neves, que 
custaram aproximadamen-
te R$ 720.000,00 e atingia 
cerca de 1 Km, podemos 
dizer que a cidade ganhou 
muito, já que, economi-
zamos 70% e ganhamos 
4 vezes mais em cober-
tura” – finalizou o pre-
feito Marcelo Vaqueli.
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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

Literatura de cordel
A literatura de cordel é uma espécie de poesia popular que é impressa e divulgada em 
folhetos ilustrados com o processo de xilogravura. Também são utilizados desenhos e 
clichês zincografados. Ganhou esse nome, pois, em Portugal, eram expostos ao povo 
amarrados em cordões, estendidos em pequenas lojas de marcados populares ou até 
mesmo nas ruas. A literatura de cordel chegou ao Brasil no século 18, através dos 
portugueses. Aos poucos, foi se tornando cada vez mais popular. Nos dias de hoje, 
podemos encontrar este tipo de literatura principalmente na região nordeste do Brasil. 
Ainda são vendidas em lojas ou malas estendidas em feiras populares. De custo baixo, 
geralmente estes pequenos livros são vendidos pelos próprios autores. Fazem grande 
sucesso em estados como Pernambuco, Ceará, Alagoas, Paraíba e Bahia. Este suces-
so ocorre em função do preço baixo. Do tom humorístico de muitos deles e também 
por retratar fatos da vida cotidiana da cidade ou da região. Os principais assuntos 
retratados nos livros são festas, política, secas, disputas, brigas, milagres, vida dos 
cangaceiros, atos de heroísmo, morte de personalidade, etc. Em algumas situações, 
estes poemas são acompanhados de violas e recitados em praça com a presença do pú-
blico. Um dos poetas da literatura de cordel que fez mais sucesso até hoje foi Leandro 
Gomes de Barros (1865/1918). Acredita-se que ele tenha escrito mais de mil folhetos. 
Mas recentes, podemos citar os poetas José Alves Sobrinho, Homero do Rego Barros, 
Patativa do Assaré (Antônio Gonçalves da Silva), Téo Azevedo, Zé Melancia, Zé Vi-
cente, José Pacheco da Rosa, Gonçalves Ferreira da Silva, Chico Tratra, João de Cristo 
Rei e Ignácio da Catingueira. Vários escritores nordestinos foram influenciados pela 
literatura de cordel. Dentre eles podemos citar João Cabral de Melo, Ariano Suassuna, 
José Lins do Rego e Guimarães Rosa.

Humor
O menino pediu ao pai para ajudá-lo a encontrar o Mínimo Denominador Comum num 
problema de seu dever de casa e o pai respondeu:
- Ainda não encontraram isso? Já estavam procurando quando eu era menino!
***
O menino entra no boteco gritando:
- Depressa seu João, sua mulher está na sua casa com outro!
O homem sai correndo e dez minutos depois está de volta. Senta-se, pede uma cerveja 
e diz aos amigos:
- Alarme falso, era o mesmo de sempre.
***
Dois alentejanos andavam caçando no meio dos montes. De repente, avistaram um 
jovem que voava de Asa Delta. Um deles levanta a espingarda e dá um tiro e o outro 
pergunta:
- Compadre, que pássaro era aquele?
- Não sei compadre, mas que ele largou o homem que levava largou.
***
Um amigo chega para o outro e diz:
- Acabou meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacional de memori-
zação. Não esqueço mais nada.
- Ah é? Como é o nome do curso? Pergunta o amigo.
O outro colocou o dedo indicador dobrado sobre os lábios como quem está pensando 
e falou:
- Como é mesmo o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Responde o amigo.
Aí o cara virando-se para a esposa que estava próxima e falou:
- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou fazendo?

Mensagens
Cada qual de nós, seja onde for, está sempre construindo a vida que deseja. A existên-
cia é a soma de tudo o que fizemos de nós até hoje. Toda idéia que você venha a aceitar 
influenciará seu espírito, escolha os pensamentos do bem para orientar-lhe o caminho e 
o bem transformará sua vida numa cachoeira de bênçãos. Se você cometeu algum erro 
não se detenha para lamentar-se, raciocine sobre o assunto e retifique a falha havida 
porque somente assim, a existência lhe converterá o erro em lição. É muito difícil viver 
bem se não aprendemos a conviver. A vida é lei da natureza, mas a vida pessoal é a 
obra de cada um. Toda vez que criticamos a experiência dos outros, estamos apontando 
em nós mesmos os pontos fracos que precisamos emendar em nossas próprias experi-
ências. Seu ideal é o seu caminho, tanto quanto seu trabalho é você.
***
O importante não é chegar primeiro. Não é chegar antes dos outros. Não é atingir 
sozinho a meta desejada. Ninguém tem o direito de ser feliz sozinho. A humanidade 
caminha com vontade de chegar. O importante é os homens caminharem juntos, anda-
rem unidos, confraternizados na busca da paz. Os homens não se entendem por quê? 
Porque eles não estendem as mãos e não se abrem para a ternura do diálogo. Impõem 
quando deveriam aceitar. Exigem quando deveriam oferecer. Condenam quando deve-
riam perdoar. São muitos os anseios. Diferente as capacidades. Nem todos os homens 
percebem que a meta é a mesma e uma só é a esperança. A esperança é a luz interior, a 
iluminar no equilíbrio do silêncio, a caminhada dos homens.
***
Já pensou hoje como a vida é bela? Já fez alguma coisa para mudar a sua vida? Já disse 
às pessoas de sua família o quanto as ama? Já agradeceu a Deus pelas coisas belas que 
você tem, nas bênçãos que Ele te concedeu desde o momento em que você nasceu? O 
que está esperando! E depois vá viver a sua vida, pois a felicidade com Deus e a Vir-
gem Maria, nossa mãe, não pode esperar.

Pensamentos
Jesus te ama, mas nós te achamos um cara chato.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Lar doce lar, donde eu escondo todos os meus defeitos.
Os fazendeiros mais estúpidos só colhem as maiores batatas.
Um pequeno vazamento, eventualmente, afunda um grande navio.
Estou tão velho que nem tenho mais tipo sanguíneo.
Culto é aquele que sabe onde encontrar aquilo que não sabe.
Os estadistas são como os médicos, seus erros são fatais.
Nos olhos dos jovens arde a chama e no dos idosos brilha a luz.
A decisão é freqüentemente a arte de ser cruel a tempo.
Se não fosse pelo último minuto, muita coisa ficaria sem se fazer.
A decisão é uma forma de reagir.
Se não houvesse esperança, não estaríamos tentando.
Quando Deus fecha uma porta, Ele pode estar abrindo uma janela.
Se não puder ser o que és, seja com sinceridade o que podes ser.
A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento.
Quando o ar lhe faltar, respire mais devagar.
Um bom começo já é a metade.

Município de Natividade
da Serra
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As provas do ENCCEJA 
(Exame Nacional de Cer-
tificação de Competências 
da Educação de Jovens e 
Adultos) serão aplicadas 
em todas as cidades do Li-
toral Norte neste domingo 
(01/06), nos turnos manhã 

No início da sema-
na, o Governo do Es-
tado assinou convênio 
com a prefeitura de 
Campos do Jordão 
para a construção de um 
Centro de Convivência 
do Idoso. A parceria foi 
firmada pelo secretário

O objeto de desejo das 
32 seleções que dispu-
tarão a Copa do Mundo 
no Brasil e de milhões
de torcedores espalhados 
pelo mundo, a Taça Fifa, 
chegou em Brasília de-

e tarde. Pela manhã, as 
provas começam às 7 ho-
ras; à tarde, às 13 horas.
Os candidatos devem le-
var documento com foto 
e caneta esferográfica de 
tinta preta em material 
transparente. Se fez sua 

-adjunto de Desenvolvi-
mento Social, Henrique 
Almirates Junior, e o pre-
feito de Campos do Jor-
dão, Frederico Guidoni 
Scaranell. O Estado vai 
investir R$ 250 mil na 
construção da unidade. 
O Centro de Convivên-

pois de percorrer 25 ca-
pitais brasileiras. Este é 
o penúltimo destino da 
taça antes do início da
 Copa. Da capital do 
país, o troféu segue 
para São Paulo. Hoje, das 

inscrição e tem acima de 
15 anos, não perca esta 
oportunidade de avançar 
nos estudos e concluir 
o ensino fundamental.
Os locais das provas po-
dem ser consultados no site 
www.educacao.sp.gov.br”

cia do Idoso é frequen-
tado por pessoas com 
mais de 60 anos, que, no 
local, têm acesso a ati-
vidades de socialização, 
lazer e outras atividades. 
O objetivo é proporcionar 
um envelhecimento ati-
vo, saudável e autônomo.

9 às 21h, os brasilienses 
poderão ver de perto o 
troféu, que será erguido 
no próximo dia 13 de ju-
lho pelo capitão da sele-
ção campeã do mundo, 
no Estádio do Maracanã.

Provas do Encceja serão
aplicadas neste domingo

em Caraguatatuba

Convênio garante construção de 
Centro de Convivência do Idoso 

em Campos do Jordão

Taça Fifa chega a Brasília depois
de percorrer 25 capitais brasileiras

Festival de Música da
Juventude contará com dezenas 
de artistas em Pindamonhangaba

A organização do 1º Festi-
val de Música da Juventude 
convida a população para 
prestigiar o evento, que 
será realizado no Bosque 
da Princesa, entre os dias 
30 de maio e 01 de junho. 
No dia 30 é a vez dos can-
didatos da categoria inter-
pretação subirem ao palco 
e as apresentações terão 
início a partir das 19 horas, 
o show de encerramento 
será da Banda BRW. No 
dia 31 será a oportunidade 
das composições e as apre-
sentações começarão às 17 
horas, a banda Daruê fará 

o show de encerramento. 
A final, que acontecerá no 
dia 01, terá início às 17 
horas e o encerramento vai 
ser com a banda A Tropa.
Este evento será promo-
vido por meio do Espaço  
Juventude e da Secretaria 
de Educação e Cultura, 
em cumprimento à Lei nº 
5.581, de 05 de novembro 
de 2013. Os candidatos 
puderam se inscrever nas 
categorias interpretação 
e composição. O primei-
ro festival atraiu o inte-
resse de artistas de Pin-
damonhangaba e região.

Ensaios e quesi-
tos a serem avaliados
A organização recebeu 
mais de 60 inscrições e 
todos poderão ensaiar. 
No dia 28 ensaiaram os 
candidatos da categoria 
interpretação e hoje 29 
de composição. O iní-
cio dos ensaios está pre-
visto para as 18 horas.
Na categoria composição 
o corpo de júri irá avaliar 
a melodia, letra, arranjo 
e performance, já em in-
terpretação a observação 
será sobre a afinação, dic-
ção, ritmo e performance.

Mês de junho deve movimentar
o comércio na região

Os lojistas da região es-
tão otimistas com rela-
ção as vendas do mês de 
junho. Isso porque vem 
ai a terceira melhor data 
do ano para o varejo: 
o Dia dos Namorados.
 De acordo com uma 
pesquisa realizada pelo 
Sincovat (Sindicato do 
Comércio Varejista) em 
122 lojas das cidades de 
Taubaté, Caçapava, Uba-
tuba e Campos do Jordão, 
a expectativa é vender, 
em média, 8% a mais este 
ano, com relação a 2013.
 Em Taubaté, o tíquete mé-
dio esperado pelos lojistas 
é de R$ 110. Em Campos 
do Jordão, os namorados 
devem gastar em torno 
de R$ 95,00 com cada 
compra. Na cidade de 
Ubatuba, o valor dos pre-
sentes, segundo o levan-
tamento, deve ser de R$ 
70 e em Caçapava R$ 60.
 Entre a lista de pro-
dutos mais procurados 

estão roupas e acessó-
rios,  calçados, perfumes, 
chocolates, jóias, celu-
lares e eletroeletrônicos.
 Este ano, o dia 12 de ju-
nho será justamente na 
abertura da Copa do Mun-
do no Brasil. A competi-
ção mais importante do 
futebol também deve mo-
vimentar o comércio. Pro-
dutos típicos, como apitos, 
cornetas, bandeiras, bolas 
e camisetas estão entre os 
mais procurados, além de 
bebidas. As lojas destes 
segmentos esperam vender 
até 50% a mais com rela-
ção aos meses anteriores.
 Além da Copa do Mun-
do e o Dia dos Namora-
dos, Santo Antonio, São 
João e São Pedro tam-
bém vão dar uma for-
cinha para o comércio 
em  junho. A região tem 
tradição nas festas típi-
cas e alguns setores es-
peram um número maior 
de clientes, principalmen-

te os de doces, decora-
ção, comidas e bebidas.
 “Todos esses eventos vão 
movimentar o comércio, 
mas o lojista precisa fi-
car atento para atrair o 
cliente. Criar um ambien-
te agradável, fazer uma 
decoração que ajude a 
valorizar os produtos e, 
principalmente, realizar 
um bom atendimento são 
dicas importantes para 
alcançar os objetivos”, 
comenta Dan Guinsburg, 
presidente do Sincovat.
 Horário - Os consumido-
res devem ficar atentos aos 
horários do comércio no 
próximo mês. As lojas da 
região central e bairros de-
vem fechar uma hora antes 
dos jogos da seleção brasi-
leira. Nos dias que antece-
dem o Dia dos Namorados 
- 10 e 11 de junho, os lo-
jistas podem trabalhar até 
às 22h, desde que tenham 
autorização do Sincovat 
e do Sincomerciarios.

Escritor e ator Alberto Mazza 
completa mais um ano de vida 

sem o câncer
No dia 26 de Maio, Luís 
Roberto da Silva, ou me-
lhor “Alberto Mazza” (es-
critor, ator, ex.Presidente 
da AVLA e Comendador da 
AVLA -Academia Valepa-
raibana de Letras e Artes), 
é Membro Correspondente 
das Academias: ACLAC, 
ASBAERJ e ARAMLERJ, 
do Estado do Rio de
 Janeiro,  vem comple-
tando seus 48 anos com 
grandes realizações.
Alberto Mazza, o autor 
do livro “Memorial do 
Desempregado”, e dos 
espetáculos: Adeus De-
sempregado, Bazar da 
Dita e Confusão na Roça.
Como escritor 
participou em diver-
sas Coletâneas; Como 
ator participou em di-
versos espetáculos: 
Adeus Desempregado, O
 homem que pinta-
va o arco-íris, Uma 
Vendedora de Recursos, 
My Gothic Play, Bazar 
da Dita, Confusão na 
Roça, e uma participa-
ção no longa-metragem 
“Tapete Vermelho” con-
tracenando com Ma-
theus Nachtergaele, Go-
rete Milagres, Vinicius 
Miranda e Paulo Betti.
Foi Presidente da AVLA - 

Academia Valeparaibana 
de Letras e Artes (de 2008 à 
2012), onde ocupa a cadei-
ra 02 como membro titular 
e tendo como Patrono o ci-
neasta Amácio Mazzaropi.
Em 2012 foi homena-
geado pela Câmara Mu-
nicipal de Taubaté pelo 
transcurso do “Dia do 
Escritor e da Literatura”.
É comerciário na loja New 
Big Cosméticos em Tauba-
té, foi candidato à vere-
ador em 2012 pelo PSD.
Em 2013, Alberto Maz-
za passou por sérios pro-
blemas de saúde, onde 
foi ocasionado uma ne-
oplásia maligna, ou seja 
um câncer de prósta-
ta. Ficou hospitalizado
 e sendo operado, fez 29 
dias sessão de quimio-
terapia e venceu bar-
reiras contra a doença.
Mas o tempo não pára, 
e acreditar em Deus e 
nos grandes amigos foi o 
que mais motivou o es-
critor e ator Alberto Ma-
zza na luta pela vida.
Em Março de 2014 
foi homenageado pela 
AVLA, com o título 
de Comendador da Co-
menda Monteiro Lobato, e 
ainda participou da Segun-
da Antologia Poética da 

AVLA com cinco poesias, 
uma delas intitulada como: 
As Agruras das Agulhas 
(revivendo o momento 
crucial no qual passou na 
sessão de quimioterapia, 
mas que saiu vencedor).
 Em Abril de 2014, Al-
berto Mazza retornou ao 
trabalho, e retornará ao 
palco de onde está afasta-
do desde 2008; vem parti-
cipando de duas comédias 
previstas para este ano: 
“Uma Vendedora de Re-
cursos” e “Hi Brochei”.
Vem participando da 
Exposição Artes com 
Poesia 2014, no Ae-
roporto Internacional 
Antonio Carlos Jo-
bim, no Rio de Janeiro,
 à convite da Comenda-
dora Grão-Colar Presi-
dente da ASBAERJ e 
ARAMLERJ “Edini-
ra Silveira”. E ainda em 
2014 vem participando 
das Antologias: Essa Mu-
lheres Maravilhosas em 
Prosa e Verso, Sinfô-
nia Poética e Melho-
res Contistas e Poetas. 
           Na foto: O escri-
tor, ator e Comendador 
da AVLA “Alberto Ma-
zza” completando seus 
48 anos de vida, após 
contrair o câncer...

Pindamonhangaba realiza no
Núcleo Turístico do Piracuama 
o I Festival Junino do Vale do 

Paraíba
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Dia do Desafio - Pesquisa 
revela que metade dos
brasileiros nunca se

exercitam

Mais da metade dos bra-
sileiros declara que nunca 
pratica esportes ou ativi-
dades físicas, e o nível de 
sedentarismo, sobretudo 
entre as mulheres che-
ga a 71%. As informa-
ções são alguns dos ín-
dices resultantes de uma 
pesquisa realizada pelo 
instituto Ipsos a pedido 
do Sesc para a campa-
nha MOVE Brasil (saiba 
mais em movebrasil.org.
br). A campanha mundial 
Dia do Desafio trabalha 
para transformar essas in-
formações em passado.

 Mais do que apontar para 
um cenário alarmante, da-
dos como esses indicam 
a urgência de promover 
eventos de incentivo à 
prática físico-esportiva 
que sejam comunitários 
e tenham como preocu-
pação a inclusão social. 
 Dentre as inúmeras pro-
postas do Dia do De-
safio, uma delas é jus-
tamente desvincular a 
prática de atividade ou 
esporte em equipamen-
tos específicos, como 
academias, clubes, etc. 
A ideia da campanha é 

fazer com que as pesso-
as adotem uma vida fi-
sicamente ativa, e cons-
cientizá-las de que é 
possível fazer isso sem 
muitos recursos, sejam 
eles financeiros ou sociais.
Nessa edição, São 
José dos Campos en-
frenta a cidade de São 
José do Rio Preto (SP).
 Para colaborar com a 
soma de pontos, os par-
ticipantes do Dia do De-
safio podem registrar sua 
participação através do 
telefone 12.3904.2000 
ou pelo número 156.

Presidente dos servidores é 
homenageado na Alesp

O presidente do Sindicato 
do Servidor Público Muni-
cipal de Taubaté, Augusto 
Cesar Guará Filho, recebeu 
uma homenagem da Alesp 
(Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo).
A homenagem, denomi-
nada pela Assembleia 
Legislativa de “Voto de 
Congratulação”, é um re-
conhecimento a nível esta-
dual do trabalho que Guará 
Filho vem desenvolvendo 
a frente da entidade que 
preside há quase dois anos.
A iniciativa da proposi-
tura foi do deputado es-
tadual Edmir Chedid, de 
Bragança Paulista, que 
acompanha a região do 
Vale do Paraíba há mui-
tos anos e demonstrou 
satisfação quando to-
mou conhecimento do 
trabalho de Guará Filho.
Na justificativa, o deputa-
do destacou inúmeras con-
quistas, como por exemplo 
a sucessão trabalhista dos 
funcionários da Fust para a 
entidade São Camilo, com 
significativo acréscimo 
salarial, esta que foi uma 
grande batalha enfrentada 
pelo presidente da entida-
de e que ficará registrada 
na história do Sindicato.
Além disso, Edmir Chedid 
destacou as 850 moradias 
para os servidores de baixa 
renda, que já estão sendo 
construídas, com subven-
ção dos programas Minha 
Casa, Minha Vida e Casa 
Paulista; o plano de saúde 
do Sindicato, com subsídio 
da Prefeitura aos servido-

res ativos, e mais de 5.500 
vidas beneficiadas pela 
iniciativa. Outra conquis-
ta são as bolsas de estudo 
com 25% de desconto para 
os servidores estudarem 
na Unitau, e o atendimento 
psicológico, social e jurí-
dico na sede do Sindicato.
Para o presidente Augus-
to Cesar Guará Filho, foi 
muito emocionante re-
ceber esta homenagem. 
Ele ressaltou que só foi 
possível desenvolver este 
trabalho porque tem o 
apoio dos servidores. “Os 
servidores sabem que 
quando eu assumi o Sin-
dicato a entidade estava 
desacreditada e não pro-
duzia frutos para os servi-
dores. Hoje, em tão pouco 
tempo de trabalho, nossa 
diretoria já produziu mui-
to como nunca se viu na 
história deste Sindicato.”
O presidente ressaltou que 
a homenagem serviu pra 
aumentar a motivação da 
diretoria e que espera efe-
tivar outra conquista ainda 
essa semana e projeta o 
segundo semestre com oti-
mismo. “Acreditamos que, 
nesta semana, a Câmara 
deve votar os projetos da 
Cesta Básica e do Sub-
sídio ao Plano de Saúde. 
O aumento do piso para 
R$ 1.500,00 sem somar 
horas extras e adicionais 
para a concessão da cesta 
básica se transformará em 
projeto de lei, ou seja, um 
direito adquirido pela ca-
tegoria, assim como o sub-
sídio ao plano de saúde.”

O Sindicato ainda vem 
desenvolvendo um Plano 
de Assistência à Saúde 
próprio, visando especial-
mente atender aos apo-
sentados, dependentes e 
familiares dos servidores. 
“Desenvolvemos um pro-
grama de Assistência à 
Saúde espetacular. O ser-
vidor não pagará nada por 
mês, somente quando utili-
zar, e poderá incluir toda a 
família. O programa deve 
ser lançado após a Copa 
do Mundo, em julho”, 
finalizou Guará Filho.
Para o deputado Edmir 
Chedid, os servidores mu-
nicipais de Taubaté estão 
muito bem representados 
por seu presidente. “Con-
quistar todos estes benefí-
cios em tão pouco tempo 
deve ser exaltado. Confio 
na liderança, na formação 
acadêmica e especializa-
ção, e na continuidade do 
trabalho de Guará Filho.”
O deputado estadual Sa-
muel Moreira, presidente 
da Assembleia Legislati-
va, que apoiou a iniciativa 
de Edmir Chedid, acredita 
que a juventude e o empre-
endedorismo do presiden-
te do Sindicato são ferra-
mentas que transformaram 
a entidade. “Assim como 
Guará Filho, fui líder mui-
to jovem, quando fui pre-
feito da cidade de Registro. 
Conheço o peso da respon-
sabilidade de representar 
uma entidade como o Sin-
dicato. Por esse motivo, 
acredito que ele seja mere-
cedor desta homenagem.”

Senac Taubaté oferece curso
Desenvolvimento de Liderança

O Senac Taubaté rea-
liza a partir de 31 de 
maio o curso Desenvol-
vimento de Liderança.
Durante as aulas o partici-
pante desenvolve habili-
dades para liderar equipes 
a partir dos princípios da 
gestão de pessoas, da uti-

lização de ferramentas da 
comunicação e da ava-
liação de desempenho, 
criando trajetórias para 
atingir ou superar me-
tas, com o objetivo de 
melhorar a performance 
das equipes de trabalho.
As aulas vão até o dia 

28 de junho e aconte-
cem sempre aos sába-
dos, das 9h30 às 13h30.
O Senac Tauba-
té fica na Rua Nelson 
Freire Campello, 202, 
Jardim Eulália. Mais 
informações pelo tele-
fone (12) 2125-6099.

A Câmara Muni-
cipal de Taubaté 
aprovou em audiên-
cia na terça-feira (27) 
um reajuste de 6,28% 
no salário de vereado-
res e servidores públicos.
Com o reajuste, o salá-
rios dos 19 vereadores 
de Taubaté passará de R$ 
6.905 para R$ 7.339, além 
do reajuste dos 248 servi-

dores da Câmara, repre-
sentando um aumento total 
de R$ 69 mil ao mês 
na folha de pagamen-
to do Legislativo.
O reajuste representa 
a correção da inflação 
correspondente aos últi-
mos 12 meses. A última 
vez que ocorreu reajuste
 na Câmara foi em 
junho de 2013.

A audiência foi aberta ao 
público e o projeto foi apro-
vado por unanimidade. 
O presidente da Câmara, 
Calos Peixoto (PMDB), 
afirma que o reajuste não 
é um aumento real aos 
vencimentos, mas sim 
uma reposição do índice 
inflacionário, e que 
deve ser feito todos os 
anos, conforme pede 
o Decreto Legislativo.
Outra pauta apro-
vada durante a 
sessão de terça-feira, 
foi a determinação dan-
do a servidores públicos
 que recebem salário 
até R$ 1.500 o direito 
a receber mensalmen-
te uma cesta básica.

Câmara de Taubaté aprova
reajuste de 6,28% para

vereadores e servidores

5º Encontro Prosa no Museu da 
Imigração Italiana de Quiririm


