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A GAzetA dos Municípios

Ubatuba apresenta 
novo Secretário de

Turismo

A Prefeitura de Ubatuba 
anunciou o nome do novo 
responsável pela Secreta-
ria de Turismo. Trata-se de 
João Leonardo Corbisier 
Nunes, empresário de 32 
anos que reside na cidade 
há 10 anos. João Leonardo 
é proprietário da Padaria 
Integrale, atua desde 2004 
no ramo gastronômico e 

também dá consultoria 
sobre empreendedorismo. 
Além da juventude e do 
currículo variado, o novo 
secretário tem um vasto 
conhecimento interna-
cional, tendo passado por 
mais de 15 países e par-
ticipado de encontros de 
jovens Pela Paz Mundial, 
promovidos pelo Progra-

ma CISV (Children’s In-
ternational Summer Villa-
ges). O secretário diz que 
espera fazer Ubatuba ter 
uma temporada mais orga-
nizada e com mais diálogo 
com os que fazem parte do 
setor turístico da cidade 
e que seu foco será a bai-
xa temporada, incluindo 
alternativas esportivas e 
culturais para potenciali-
zá-la. “Acredito que um 
primeiro passo foi dado 
na Copa do Mundo, com 
relação ao turista estran-
geiro em Ubatuba. Penso 
que devemos insistir nes-
ta divulgação da cidade 
para que em breve Uba-
tuba possa entrar na rota 
do turismo internacional 
brasileiro”, finaliza João.

Ordem do Dia da Câmara
de Pinda vota orçamento
da Prefeitura para 2015

Ordem do Dia 43ª Sessão 
Ordinária do ano de 2014, 
a realizar-se no Palácio 
Legislativo “Dr. Geraldo 
José Rodrigues Alckmin”, 
no próximo dia 01 de de-
zembro de 2014, segunda-
feira, às 18h. Matéria de 
Discussão e Votação I. Pro-
jeto de Lei n° 155/2014, 
do Poder Executivo, que 
“Estima a Receita e fixa 
a Despesa do Municí-
pio de Pindamonhangaba 

para o exercício de 2015”.
Emenda n° 01/2014 
– Emenda Modifica-
tiva n° 01 ao Proje-
to de Lei n° 155/2014, 
de autoria do Vereador 
Prof. Eric de Oliveira 
Pindamonhangaba, 26 
de novembro de 2014. 
Vereador Ricardo Piorino
Presidente Pronunciamen-
tos Pessoais: conforme 
inscrição dos Senhores Ve-
readores no livro próprio. 

Obs.: Art. 256 do Regi-
mento Interno: As sessões 
nas quais se discutem as 
Leis Orçamentárias terão a 
Ordem do Dia preferen-
cialmente reservada a 
essas matérias e o Expe-
diente ficará reduzido a 
trinta minutos, contados 
do final da votação da Ata. 
Pronunciamentos Pes-
soais: conforme inscri-
ção dos Senhores Vere-
adores no livro próprio.

Campanha Fique Sabendo
terá novidade em Pinda

Começa no dia 01 de 
dezembro a campanha 
“Fique Sabendo” e este 
ano há novidade no mu-
nicípio. Esta ação tem 
como objetivo conscien-
tizar a população sobre 
as doenças sexualmente 
transmissíveis e também 
oferecer exames para 
diagnóstico. Pela primeira 
vez será realizado o teste 
rápido para HIV e Sífilis.
Este teste será com fluído 
oral, é um teste rápido e 
serve para triagem. Ele é 
disponibilizado pelo De-
partamento de DST, Aids e 
Hepatites Virais do Minis-
tério da Saúde. Esse teste 
detecta anticorpos contra 
o HIV no fluído oral  e o 
exame fornece o resulta-
do que pode ser analisado 
a olho nu, em até 30 mi-
nutos, e pode ser execu-
tado em qualquer local.
De acordo com as in-
formações do Depar-
tamento Nacional de 
DST/Aids e Hepatites Vi-
rais do Ministério da Saú-
de, pesquisas realizadas 
indicam que existem hoje 
no Brasil cerca de 630 
mil pessoas vivendo com 
o HIV, o vírus da AIDS, 
e que, dentre estas, cerca 
de 255 mil nunca teriam 
feito um teste de diagnós-
tico e, por isso, não sa-

bem que convivem com 
a doença. Saiba o que é 
o teste e quem deve fazer
Os testes rápidos serão fei-
tos com o fluído oral e em 
caso positivo haverá a co-
leta de uma gota de sangue 
da ponta do dedo. O sangue 
é colocado em dois dispo-
sitivos de testagem e para 
chegar ao resultado, o pro-
fissional que realiza o teste 
segue um fluxo determina-
do cientificamente. Se os 
dois dispositivos tiverem 
os mesmos resultados, o 
diagnóstico já é fechado. 
Porém, se houver discor-
dância entre os resultados, 
é feito outro teste com um 
terceiro para confirmação. 
Assim, o resultado tem a 
mesma confiabilidade dos 
exames convencionais e 
não há necessidade de re-
petição em laboratório.
Esse método permite que, 
em apenas meia hora, o 
paciente faça o teste, co-
nheça o resultado e receba 
o serviço de aconselha-
mento necessário. O teste 
não deve ser feito de forma 
indiscriminada e a todo o 
momento, é aconselhável 
para quem tenha passado 
por uma situação de ris-
co, por exemplo, ter feito 
sexo sem preservativo.
Ter um diagnóstico posi-
tivo do HIV precocemen-

te permite que o paciente 
comece o seu tratamento 
no momento certo e tenha 
uma melhor qualidade de 
vida. Além disso, mães so-
ropositivas podem aumen-
tar suas chances de terem 
filhos sem o HIV, se forem 
orientadas corretamente 
e seguirem o tratamento 
recomendado durante o 
pré-natal, parto e pós-par-
to. A transmissão do HIV
O vírus pode ser transmi-
tido por relações sexuais 
sem o uso do preservativo, 
seja sexo anal, vaginal ou 
oral, compartilhamento de 
agulhas ou seringas con-
taminadas, transfusão de 
sangue e de mãe para o 
filho durante a gestação, 
o parto e a amamentação.
O HIV não é transmitido 
pelo beijo, toque, abra-
ço, aperto de mão, com-
partilhamento de toalhas, 
talheres, pratos, suor ou 
lágrimas. Portanto, toda 
pessoa soropositiva pode 
e deve receber muito ca-
rinho e atenção. Veja onde 
fazer o teste e quando. 
Praça do Cruzeiro
Testes rápidos Nos dias 01, 
03, 04 e 05 haverá exames 
convencionais no Setor 
de Infectologia no Centro 
de Especialidades Médi-
cas. O horário de atendi-
mento é das 7 às 17 horas.
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Prefeitura de Taubaté divulga 
balanço de obras públicas

Acquademia promove Triatlon 
Indoor e Torneio de Natação 

em dezembro

Gabarito do Enade 2014 já 
está disponível na internet

As Secretarias de Obras 
e de Serviços Públicos de 
Taubaté divulgam o ba-
lanço de obras executadas 
e em andamento no perí-
odo de janeiro de 2013 a 
dezembro de 2014, cor-
respondentes aos primei-
ros anos da atual Admi-
nistração. São 254 obras 
concluídas, 92 sendo exe-
cutadas e 13 em processo 
licitatório, totalizando 359 

A Acquademia de Pinda-
monhangaba realiza no 
mês de dezembro dois 
eventos esportivos: 2º 
Triatlon Indoor e o 12º 
Torneio de Natação. No 
2º Triatlon Indoor, podem 
participar times de até 3 
pessoas que competirão 
em provas de natação, 
corrida e bicicleta, todas 
as provas realizadas em 
circuito coberto. A prova 

O Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep), órgão ligado ao 
Ministério de Educação e 
Cultura -MEC, disponibi-
lizou nesta semana o gaba-
rito das provas do Exame 
Nacional de Desempenho 
dos Estudantes (Enade). 
Os estudantes poderão 
conferir na página do exa-
me, pela internet. As pro-
vas foram aplicadas no úl-
timo domingo  a quase 400 

obras em 24 meses, com 
investimentos que chegam 
a R$ 438.435.586,89. O 
montante desse recurso é 
oriundo da própria Prefei-
tura, de convênios firma-
dos com os Governos Es-
tadual e Federal, Emendas 
Parlamentares e parcerias, 
e atendem demandas dos 
mais diferentes setores 
como Educação, Saúde, 
Esportes, Desenvolvimen-

acontece no dia 6 de de-
zembro a partir das 8h. 
Para participar, basta en-
trar em contato com a aca-
demia pelo telefone (12) 
3642-4771 ou pelo email 
acquademia@uol.com.br 
(falar com Profa Sandra). 
O 12º Torneio de Natação 
acontecerá no dia 13 de 
dezembro a partir das 9h. 
A finalidade do torneio 
é promover a integração 

mil estudantes. No segun-
do semestre de 2015 será 
divulgado o boletim de de-
sempenho dos participan-
tes. O exame é aplicado 
em todo o país, e avalia o 
rendimento dos alunos dos 
cursos de graduação em 
relação aos conteúdos pro-
gramáticos, habilidades 
e competências. De acor-
do com o MEC, o Enade 
constitui-se em conteúdo 
curricular obrigatório para 
que possa receber seu di-

to e Inclusão Social, en-
tre outros, além de obras 
de infraestrutura como 
implantação de redes de 
galerias para captação de 
águas pluviais, pavimen-
tação, recapeamento, exe-
cução de guias, sarjetas, 
calçadas, bocas-de-lobo, 
tapa-buracos e reforma de 
praças, visando a melho-
ria da qualidade de vida 
de quem vive em Taubaté.

entre escolas de natação 
e motivar o aprendizado 
e prática da natação. Po-
dem participar do torneio 
atletas de 5 a 40 anos, ini-
ciantes da natação. Atletas 
federados não podem par-
ticipar dessa competição. 
Os interessantes devem 
se cadastrar na secretaria 
da Acquademia, locali-
zada na Avenida Antônio 
Cozzi, 787, Bairro Lessa.

ploma de graduação. Só 
que não há um índice de 
desempenho mínimo obri-
gatório para os alunos. 
O resultado serve apenas 
para compor índices que 
medem a qualidade de 
cursos e instituições de en-
sino superior. A cada ano, 
o exame avalia um grupo 
diferente de cursos. Neste 
ano, participaram alunos 
de 33 cursos superiores nas 
áreas de ciências exatas, 
licenciaturas e áreas afins.
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 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 Se-
tembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

Em maio de 1896, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, o farmacêutico Johan 
S. Panterton, de 50 anos, estava preocupado em acabar com as ânsias de vômitos de 
alguns clientes. Então preparou e entregou uma receita de um preparado à Jacob’s 
Pharmacy, onde esse preparado foi misturado com água oxigenada e foi assim que 
se chegou à fórmula da Coca-Cola. A princípio, o concentrado era embalado em pe-
quenos barris de madeira de cor vermelha, por isso, o vermelho foi adotado como a 
cor oficial da bebida. Até 1915, uma pequena quantidade de cocaína estava entre os 
ingredientes do refrigerante e em 1983, foi lançada a Diet Coke. Dois anos depois, a 
empresa mudou a fórmula do refrigerante (mais doce e menos gasoso). A mudança só 
durou três anos. A Coca-Cola chegou ao Brasil em 1943. Isso é que é: quarenta mil 
garrafas e latinhas de Coca-Cola são vendidas por segundo em todo o mundo.
***
O doce brigadeiro foi criado no Brasil, depois da Segunda Grande Guerra Mundial. 
Na época, era quase impossível arranjar leite fresco, ovos, amêndoas e açúcar para os 
doces. Aí alguém descobriu que a mistura de leite condensado e chocolate dava um 
doce gostoso. O nome foi uma homenagem ao brigadeiro Eduardo Gomes, político 
brasileiro que na época era candidato à Presidência da República do Brasil.
***
Para desenhar nas cavernas, o homem pré-histórico tinha uma paleta com apenas duas 
cores: preto e vermelho. Sempre se acreditou que eles obtinham as tintas misturando 
água com óxido de ferro para o vermelho e óxido de magnésio para o preto, mas um 
novo estudo mostrou que os artistas das cavernas eram mais requintados. Depois de 
examinarem com microscópio eletrônico fragmentos de 1/10 milímetros dos desenhos 
feitos há cerca de doze mil anos, cientistas francesas concluíram que aqueles autênti-
cos pintores primitivos preparavam as tintas com misturas complexas ainda não identi-
ficadas. A surpresa maior, porém, foi descobrir traços de carvão sob a camada de tinta, 
sinal de que os artistas de então já faziam esboços de suas obras.

Humor

Dois baianos estavam encostados numa árvore á beira da estrada, quando passa um 
carro a grande velocidade e deixa voar uma nota de cem reais, mas o dinheiro vai cair 
do outro lado da estrada. Passado algum tempo, um fala para o outro:
- Rapaz, se o vento mudar de direção, a gente ganha o dia.
***
Japoneses famosos

Massaro Miamoto... acidentado
Okimataro Atiro... assassino
Kikuka Bakana... inteligente
Sumiru Kututu... ladrão
Shutakoko Nakara... louco
Tiragato Dakasaka... mágico
Hidoe Eukuru... médico
Tamisho Paxuxu... pobre
Takanota Nakasaka... rico
Tebato Nakara... valente
Kuragato Nakasaka... veterinário
***
Um homem quer contar à sua mulher que vai jantar em casa e liga pra ela, a empregada 
doméstica atende o telefone:
- Posso falar com a minha mulher?
- Não, ela está lá em cima com o namorado dela.
- Está bem, então, vá até o armário do corredor e pegue a minha espingarda, depois, 
você pode subir as escadas e meter balas nos dois. Diz o homem, em tom de brinca-
deira.
Dois minutos depois, a empregada volta:
- Pronto. O que eu faço com os corpos?
- Ah! Jogue eles na piscina.
- Senhor, não tem nenhuma piscina aqui.
- Aí é do 6555.9898? 

Mensagens

O pensamento positivo puxa para o bem o que é bom. Quando você pensa que o ne-
gócio, o compromisso, o emprego ou outras coisas vão dar certo, eles passam a ser 
atraídos pelo seu pensamento positivo e acontece de forma que lhe é favorável. Mas se 
você pensa que não vai dar certo, que não vai acabar bem, estes pensamentos servem 
de atrapalhação aos benefícios que poderiam vir, porque o negativo puxa para o lado 
prejudicial. Examine o que quer e seja otimista. Espere só o que é bom, a fim de que 
o bom possa vir.
***
Entre os livros mais importantes publicados até os dias de hoje, considerado sagrados, 
o Talmude ocupa um lugar proeminente. Para os judeus é como outra Bíblia. Grande 
parte dele consiste em tradições e leis que, segundo consta, passaram de boca em boca 
desde os tempos de Moisés. Possuem escritas dos rabinos ou dos mais autorizados 
mestres judeus e compõe-se de histórias, geografia, leis, poesias e teologia sem por em 
toda a literatura. Há nele coisas insípidas e triviais, mas também coisas muito verda-
deiras e sábias e também bons contos.
***
Quando na vida uma porta se fecha para nós, há sempre outra que se abre. Em geral, 
porém, olhamos com tanto pesar e ressentimentos para a porta fechada que não perce-
bemos a outra que se abriu
***
Trabalhar duro é muito importante, mas lembre-se de sentir durante o dia, o aroma das 
flores. Sonhe, cantarole e mantenha sempre o senso de humor e use gravata borboleta, 
assim fica mais fácil abaixar-se para sentir o perfume das flores.
***

Pensamentos

Mais importantes que as palavras são os atos.
A memória é o cofre da história.
Tolo é quem confia no futuro.
Em matéria de amor, o silêncio vale mais que a fala.
Recordar um amor é viver outra vez.
A linguagem do amor está nos olhos.
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É inaugurada em Pinda
ponte do Pasin-Mantiqueira 

A ponte “Tonhão da Sara” 
Pasin / Mantiqueira foi 
inaugurada nesta semana. 
A nova ponte foi cons-
truída com fundações de 
concreto, piso de estru-
tura metálica e asfalto. 
Tem 13,60 metros de com-

primento por 9,27 metros 
de largura, com calçada 
e iluminação. Foram fei-
tas, ainda, obras com-
plementares de proteção 
de cabeceira, finalizando 
com sinalização viária. 
O investimento da 

Prefeitura foi de cer-
ca de R$ 500 mil. 
A ponte é usada por veí-
culos de passeio, de car-
ga, de transporte escolar 
e público, com um tráfe-
go estimado em cerca de 
duas mil pessoas por dia.

Lei Antifumo entra
em vigor na

próxima semana

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

AVISO DE LICITAÇÃO

Entra em vigor na próxima 
quarta-feira (3) a Lei An-
tifumo que proíbe, entre 
outras coisas, fumar em 
locais fechados, públicos 
e privados, de todo o país. 
Para especialistas, a medi-
da é um avanço no com-
bate ao hábito de fumar. 
Pouco mais de 11% da 
população brasileira são 
fumantes. No Dia Nacio-
nal de Combate ao Câncer, 
comemorado na quinta-
feira (27), a informação 
vem reforçar as medidas 
de prevenção da doença. 
Com a vigência da Lei 
12.546, aprovada em 2011 
mas regulamentada em 
2014, fica proibido fumar 
cigarrilhas, charutos, ca-
chimbos, narguilés e ou-
tros produtos em locais 
de uso coletivo, públicos 
ou privados, como hall e 
corredores de condomínio, 
restaurantes e clubes, mes-
mo que o ambiente esteja 
parcialmente fechado por 
uma parede, divisória, teto 
ou até toldo. Se os esta-
belecimentos comerciais 
desrespeitarem a norma, 
podem ser multados e até 
perder a licença de funcio-
namento. A norma também 
extingue os fumódromos e 
acaba com a possibilidade 
de propaganda comercial 
de cigarros até mesmo nos 

PROCESSO Nº 047/2014
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2014 - REPETIÇÃO I

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras e serviços 
de engenharia, com fornecimento de material e mão de obra, para execução de 
remanescente de obras de infraestrutura esportiva no Centro de Lazer do Tra-
balhador, localizado na Rua Octávio Castagnacci, s/nº, Centro, neste município, 
objetivando a execução do Processo SPDR nº 0295/2013, Convênio nº 052/2013, 
celebrado entre o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Planejamento e 
Desenvolvimento Regional, esta por sua Unidade de Articulação com Municípios, 
e o Município de São Bento do Sapucaí, e condições estabelecidas no instrumento 
convocatório.

Entrega dos envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta de 
preços: até as 08h30min (oito horas e trinta minutos) do dia 16 de Dezembro de 
2014. 
Data de abertura do Envelope nº 1 - Documentação: Dia 16 de Dezembro de 2014 
às 09h00, em sessão pública, seguindo-se, após a abertura do Envelope nº 2 - 
Proposta, desde que ocorra desistência expressa de interposição de recursos, de 
acordo com o Art. 43, Inciso III, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

São Bento do Sapucaí, 28 de Novembro de 2014

Ildefonso Mendes Neto
Prefeito Municipal

pontos de venda, onde era 
permitida publicidade em 
displays. Fica permitida a 
exposição dos produtos, 
acompanhada por mensa-
gens sobre os males pro-
vocados pelo fumo. Além 
disso, os fabricantes terão 
que aumentar os espaços 
para os avisos sobre os da-
nos causados pelo tabaco, 
que deverão aparecer em 
100% da face posterior 
das embalagens e de uma 
de suas laterais. Será per-
mitido fumar em casa, em 
áreas ao ar livre, parques, 
praças, em áreas abertas 
de estádios de futebol, em 
vias públicas e em tabaca-
rias, que devem ser volta-
das especificamente para 
esse fim. Entre as exce-
ções também estão cultos 
religiosos, onde os fiéis 
poderão fumar, caso isso 
faça parte do ritual. Da-
dos do Instituto Nacional 
do Câncer (Inca) mostram 
que cerca de 90% dos ca-
sos de câncer de pulmão, 
o mais comum de todos os 
tumores malignos, estão 
relacionados ao tabagis-
mo. A instituição estima 
que em 2012 foram diag-
nosticados mais de 27 mil 
novos casos da doença, 
considerada “altamente le-
tal”. Segundo o epidemio-
logista e consultor médico 

da Fundação do Câncer, 
Alfredo Scaff, o hábito 
de fumar está ligado não 
só a cânceres no aparelho 
respiratório, mas também 
a outros como de bexiga 
e intestino e pode causar 
outras doenças, como hi-
pertensão e doenças reu-
máticas. “A gente sempre 
associa o hábito de fumar 
ao câncer, mas não é só o 
câncer, são quase 50 do-
enças que ele pode causar, 
direta ou indiretamente”. 
Scaff lembrou que os ma-
les podem atingir a pessoa 
que fuma e a que está ao 
lado, o fumante passivo. O 
especialista alerta que as 
pessoas precisam entender 
que o hábito de fumar é 
um vício, uma doença que 
precisa de tratamento. Ele 
ressalta que a rede públi-
ca disponibiliza em todo 
o Brasil medicamentos e 
insumos necessários para 
quem quer parar de fumar. 
Para reforçar a importân-
cia da Lei Antifumo, a 
Fundação do Câncer, em 
parceria com a Aliança de 
Controle do Tabagismo, 
lança na semana que 
vem campanha informa-
tiva nas redes sociais. A 
campanha visa a cons-
cientizar a população 
sobre o tema e repassar 
informações sobre a lei.
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Festival Cachaça Gourmet 
e Café Vale do Paraíba terá 

2ª edição em 2015

6º BIL de Caçapava 
prossegue com

treinamento para
reservistas

A região já tem um en-
contro marcado em 2015 
para apreciar a boa cacha-
ça, assim como o café de 
qualidade e outros quitu-
tes. Depois do grande su-
cesso desse ano, a equipe 
do Cachaça Gourmet Café 
Vale do Paraíba iniciou 
os preparativos para a se-
gunda edição com muitas 
novidades. O circuito vai 
acontecer dentro dos res-
taurantes participantes e 
os promotores do evento 
esperam atrair os aprecia-
dores no período de 07 de 
abril a 28 de maio de 2015. 
O coquetel de lançamen-

Prossegue em Caçapava 
as atividades de treina-
mento de reservistas no 
6º Batalhão de Infantaria 
Leve  Regimento Ipiranga.   
Cerca de 170 ex-soldados 
de várias localidades fo-
ram reincorporados para 
a atividades de mobiliza-
ção de recursos humanos, 
denominado Exercício de 

to já está marcado para o 
próximo dia 09 de dezem-
bro de 2014 no Clube de 
Campo Santa Rita, em São 
José dos Campos, volta-
do apenas para parceiros 
e imprensa. Já a festa de 
abertura será na cidade de 
Cunha no dia 07 de abril 
de 2015. O encerramento 
também será no Clube de 
Campo Santa Rita nos dias 
30 e 31 de maio de 2015, 
com uma festa recheada 
de atrações e novidades. 
Outra grande novidade 
são as participações das 
cafeterias, a bebida queri-
dinha dos brasileiros com 

Adestramento de Força 
de Defesa Territorial/2014 
Os treinamentos tiveram 
início dia 18 e serão con-
cluídos nnesta semana. De 
acordo com o 6º BIL, os 
militares mobilizados re-
ceberam instruções, visan-
do a atualização de conhe-
cimentos, procedimentos e 
práticas para serem empre-

deliciosas sobremesas e 
drinks a base dessa igua-
ria.  O Projeto Cachaça 
Gourmet tem como obje-
tivo a valorização da ca-
chaça de alambique, com 
ênfase na utilização do 
produto como ingrediente 
na gastronomia e na co-
quetelaria, bem como o 
consumo consciente de ca-
chaças de alta qualidade.  
Cidades participantes: São 
José dos Campos, Taubaté, 
Tremembé, Guaratinguetá 
,Cunha, Guararema, Cam-
pos do Jordão, Pindamo-
nhangaba, Santa Branca e 
Santo Antônio do Pinhal. 

gadas em caso de combate. 
No dia 25 de novembro, os 
reservistas deslocaram-se 
à região de Santa Bran-
ca a fim de participarem, 
ativamente, como For-
ça de Defesa Territorial, 
da Operação Poço Preto 
V da 2ª Divisão de Exér-
cito, coroando o Exercí-
cio de Mobilização 2014.


