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Comitiva da Prefeitura de 
Lorena vista obras do

futuro shopping de Lorena

O sonho do primeiro sho-
pping de Lorena começa 
a tomar forma às margens 
da Rodovia Presidente 
Dutra. Na manhã de terça-
feira (28), uma comitiva 
que contou com o prefeito 
Fábio Marcondes e os se-
cretários de Obras e Trân-

sito, esteve no local onde 
puderam acompanhar o 
andamento das obras. A 
equipe também inspecio-
nou a obra de acesso viário 
ao futuro shopping, proje-
to que prevê a instalação 
de uma ciclovia e faixa de 
ônibus. A expectativa de 

toda a comitiva é de que a 
obra do acesso viário seja 
concluída até dezembro. 
“Esta obra beneficiará não 
somente quem for ao sho-
pping, mas toda a região ao 
entorno”, salienta o secre-
tário de desenvolvimento 
econômico, Luiz Gustavo 
de Souza. Os representan-
tes da municipalidade tam-
bém  foram acompanhar 
o acabamento das obras 
das lojas Havan e Spani. 
As duas lojas deverão ser 
inauguradas ainda no final 
deste ano. Após conclu-
ídos, os dois empreendi-
mentos devem gerar mais 
de 300 vagas de emprego 
em Lorena e os funcioná-
rios contratados já estão 
em treinamento para ini-
ciar os trabalhos em breve. 

Ministério da Cultura
aprova projeto de

restauro da Igreja São 
José de Pinda

Começam as obras da 
1ª Praça de Exercícios 
do Idoso no Horto de 

Tremembé

O Ministério da Cultura 
aprovou a restauração da 
secular Igreja de São José 
de Pindamonhangaba. O 
projeto de Restauro da 
Igreja de São José da Vila 
Real foi aprovado pela 
CNIC – Comissão Nacio-
nal de Incentivo à Cultura 
-, órgão do Ministério da 
Cultura, com o valor or-
çado em R$ 4.833.968,25. 
Todo o processo de restau-
ração encontra-se, atual-
mente, em fase de análise 
documental. O prédio data 
de 1840 e é de proprieda-
de da Mitra Diocesana de 
Taubaté, sendo tombado 
Condephaat . O projeto de 
restauração foi proposto 
pela Pauliceia Arquite-
tura Restauro e Projetos 
Culturais, com a previ-
são de captação de verba 
por meio da Lei Rouanet 
(Ministério da Cultura) e 
do FID (Fundo de Investi-
mento Difuso). De acordo 
com a Prefeitura de Pinda-
monhangaba, o processo 
já saiu do IPT (Instituto 

Começam as obras de 
instalação da 1ª Praça de 
Exercícios do Idoso de 
Tremembé. As obras ti-
veram início na última 
semana no horto munici-
pal. O convênio no valor 
de R$ 15 mil foi assinado 
em maio pela presidente 
do Fundo Social de Soli-
dariedade do município 
Andrea Vaqueli junto com 
a presidente do Fundo 
Social de Solidariedade 
do Estado Lu Alckmin.
A presidente do Fundo So-
cial de Solidariedade de 
Tremembé enfatizou a im-
portância da Praça para a 
vida da população. “Além 

de Pesquisas Tecnológi-
cas) ligado ao Condepha-
at, órgão do Governo do 
Estado, e aguarda libe-
ração. A centenária igre-
ja São José da Vila Real, 
ou simplesmente Igreja 
São José, localizada no 
centro da cidade, corre o 
risco de desabar, por isso 
está interditada há 4 anos. 
Nela estão sepultados fi-
lhos ilustres, dentre eles, 
os membros da guarda de 
honra do Príncipe Regente 
D. Pedro I. A velha igre-
ja é patrimônio cultural e 
integra o panteão históri-
co de Pindamonhangaba, 
sendo assim, a Prefeitura 
está acompanhando todo o 
processo e, conforme seu 
andamento, tem informa-
do à população. Vale lem-
brar que no dia 2 de setem-
bro, o Departamento de 
Patrimônio Histórico da 
Secretaria de Educação e 
Cultura da Prefeitura reali-
zou uma reunião informa-
tiva aberta ao público, no 
auditório municipal, para 

dos benefícios para o cor-
po, que são numerosos, 
também temos os benefí-
cios para a alma. Daqui os 
nossos idosos sairão for-
talecidos em vários senti-
dos, no físico e no social, 
já que é um lugar tam-
bém de convívio, diálogo 
e troca de experiências”, 
destacou Andrea Vaqueli.
A Praça de Exercícios do 
Idoso será composta de 
estações com placas auto 
explicativas para a realiza-
ção segura dos exercícios 
de prevenção. São elas: – 
Estação Barras Paralelas 
– facilita a marca e melho-
ra o equilíbrio;  - Estação 

esclarecer as dúvidas e co-
locar a comunidade a par 
da real situação da igreja 
e da burocracia envolvida 
para o seu restauro. As ar-
quitetas da empresa Pau-
licéia – que atualmente 
restaura o Palacete 10 de 
Julho – também estiveram 
presentes e conversaram 
com a população. Papel 
da Prefeitura - Pelo fato 
da igreja ser de proprie-
dade da Mitra Diocesana 
de Taubaté e ainda ser um 
prédio tombado, a ação da 
Prefeitura se restringe às 
exigências do Condepha-
at, que foram todas atendi-
das, como, primeiramente, 
desligar a água e a luz do 
prédio, além de interditar 
o trânsito no entorno para 
que a estrutura da igreja 
não sofresse abalos. Além 
disso, por conta da racha-
dura da igreja refletir na 
rua, a Prefeitura pôde co-
locar um escoramento da 
parte interna do prédio, 
já que a rua é de respon-
sabilidade do município.

Senta-Levanta – para o for-
talecimento de membros 
inferiores e facilitação de 
deslocamentos; – Estação 
Rampa-Escada – aumen-
ta a independência para 
atividades de vida diária 
e facilita o deslocamento;
– Estação Ergometria – que 
melhora/mantém a flexibi-
lidade e o movimento das 
articulações das pernas; – 
Estação Placa Giratória –  
que melhora/mantém a fle-
xibilidade e o movimento 
do punho e do antebraço; 
– Estação Escada para De-
dos – que melhora/man-
tém a mobilidade dos om-
bros e a extensão do braço.

PAT de Taubaté oferece 
oportunidades de emprego

Para quem está à pro-
cura de emprego, 
o PAT (Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador) 
de Taubaté oferece n ex-
celentes oportunidades 
de trabalho em diversas 
áreas e funções.  Também 
há vagas direcionadas ex-
clusivamente às pessoas 
com deficiência para as 
funções de mecânico de 
motor a diesel, tapeceiro 
de veículos e motorista 
de ônibus rodoviário, que 
exige CNH categoria “D”.  
Os interessados em con-

correr a uma vaga de em-
prego devem fazer o seu 
cadastro, sendo necessá-
rio comparecer à agência 
e apresentar a Carteira de 
Identidade, CPF, Carteira 
de Trabalho e número do 
PIS. As agências do PAT 
oferecem  oportunidades 
de emprego e inserção de 
pessoas que estão desem-
pregadas no mercado de 
trabalho, e ainda serviços  
de emissão de Cartei-
ra de Trabalho e Seguro 
Desemprego. Vagas ofe-
recidas:   cozinheiro de 

restaurante, eletricista, 
eletricista de instalações 
de veículos automotores, 
empregado doméstico 
para serviços gerais, en-
canador industrial, mecâ-
nico montador, operador 
de retroescavadeira, ope-
rador de caixa, e vigilan-
te. O PAT de Taubaté está 
localizado à Rua Benedi-
to da Silveira Moraes, s/
nº - Jardim Ana Emília 
(Rodoviária Nova). 
O horário de atendi-
mento é de segunda a 
sexta, das 8h às 17h.
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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

ONETI Indústria e Comércio LTDA-ME, 
torna público que requereu na CETESB 
de concomitante a Licença Prévia e a  
Licença de Instalação para Fabricação de 
equipamentos para sinalização e alarme, sito 
à Avenida Audrá, nº 852, Parque Central  
Flamboyant - CEP: 12120-000 Tremembé/SP.

Deputados derrubam
decreto de Dilma que daria 

poder a conselhos
populares

O plenário da Câmara Fe-
deral impôs à presidente 
reeleita Dilma Rousseff 
(PT) a sua primeira derro-
ta após as eleições 2014. 
Os deputados aprovaram 
o projeto (PDC 1491/14) 
que anula o decreto presi-
dencial dos conselhos po-
pulares.  De acordo com 
os parlamentares, o decre-
to de Dilma pretendia tirar 

as prerrogativas do Con-
gresso Nacional e vincu-
lar os interesses sociais da 
União à avaliação e voto 
dos conselheiros popula-
res, escolhidos pelo PT. Os 
partidos que fariam parte 
dessa consultoria popular 
são: PT, PC do B e PSol.   
O líder do PSDB na Câ-
mara, Antonio Imbassahy 
(BA), disse que a Política 

Nacional de Participação 
Social pretende inverter a 
lógica da democracia re-
presentativa. “Com esse 
decreto, a presidente Dil-
ma quer que a escolha dos 
representantes do povo 
seja feita pelo governo do 
PT”, afirmou. O autor do 
projeto PDC 1491/14 é o 
líder do DEM, deputado 
Mendonça Filho (PE) que 
considera “bolivariano” o 
decreto da presidente da 
República. Para cassar o 
projeto de Dilma, foi con-
quistado apoio de partidos 
da oposição e também da 
base do governo: PMDB 
e PP. As lideranças do go-
verno afirmam que o que 
ocorreu foi  uma espécie 
de “birra eleitoral” pela 
vitória do PT nas elei-
ções. O texto do projeto 
congressista segue agora 
para votação do Senado

Sindicato presenteia servidores 
com lançamento do Plano de

Assistência à Saúde

Brasil assina acordo de compra 
36 caças com valor de quase

US$ 1 bilhão acima do previsto

O Governo Federal, por 
meio do Ministério da 
Defesa - Comando da Ae-
ronáutica (COMAER), 
assinou contrato com a 
empresa de defesa e se-
gurança sueca SAAB 
para o desenvolvimen-
to e compra de 36 caças 
Gripen. O contrato terá o 
valor de US$ 5,4 bilhões, 
valor maior do que os 
US$ 4,5 bilhões anuncia-
dos na época do proces-
so de seleção. Também 
foi assinado um contrato 
de cooperação industrial 
entre Saab e COMAER 
para oferecer transferência 
de tecnologia substancial 
da Saab para a indústria 
brasileira, a ser realizado 
ao longo de 10 anos. “Es-
tamos orgulhosos de estar 
lado a lado com o Brasil 

O Sindicato do Servi-
dor Público Municipal de 
Taubaté lança hoje, dia 28, 
Dia do Servidor Público, 
o Plano Passe (Plano de 
Assistência à Saúde do 
Servidor), que beneficia 
não apenas servidores ati-
vos, mas também os ina-
tivos e todos os familiares 
dos funcionários. O Pla-
no Passe, elaborado pelo 
presidente Augusto Cesar 
Guará Filho, tem como 
objetivo oferecer uma co-
bertura médica particular e 
de qualidade aos servido-
res municipais, mas com 
preços acessíveis a todos.
Guará Filho destaca di-
versas vantagens do Plano 
Passe, dentre elas é que 
o servidor não irá pagar 
nenhuma mensalidade. 

nesse importante progra-
ma. Já existe uma longa 
história de sucesso da coo-
peração industrial entre os 
dois países, e este acordo 
histórico leva essa parce-
ria a um novo nível”, diz 
Marcus Wallenberg, pre-
sidente do Conselho de 
Administração da Saab. 
O contrato com CO-
MAER para Gripen NG 
e o contrato de coopera-
ção industrial associada 
entrarão em vigor uma 
vez que certas condições 
estejam cumpridas. Estas 
incluem, entre outras, as 
autorizações necessárias 
de controle de exportação. 
Todas essas condições de-
verão ser cumpridas du-
rante o primeiro semestre 
de 2015. As entregas dos 
caças para a Força Aérea 

“Quando o funcionário 
precisar se consultar com o 
médico ou realizar algum 
exame, ele deverá agendar 
a consulta ou o exame di-
retamente com o médico 
ou com o laboratório. En-
tão, ele vem ao Sindicato 
para retirar sua Guia Passe. 
O valor é muito abaixo 
do mercado. Negociamos 
com os médicos e con-
seguimos estabelecer va-
lores muito acessíveis.”
Além disso, os servido-
res poderão cadastrar to-
dos os familiares: pais, 
sogros, cônjuge, filhos 
de qualquer idade, sobri-
nhos, irmãos, etc. A atual 
gestão do Sindicato elabo-
rou um plano que atende 
a todos os funcionários.
Vale lembrar que para uti-

Brasileira acontecerão de 
2019 a 2024. Embraer: 
De acordo com a empre-
sa Saab, a Embraer terá 
um papel de liderança 
como o parceiro estraté-
gico no programa F-X2. 
“Como parte do plano de 
transferência de tecnolo-
gia, a indústria brasileira 
vai ter um papel importan-
te no desenvolvimento do 
modelo de dois lugares do 
Gripen NG e ser responsá-
vel pela sua produção para 
a Força Aérea Brasileira. 
O Brasil se junta a Suécia 
como cliente de lançamen-
to da próxima geração do 
Gripen, que compartilha 
o mesmo design e tec-
nologia inovadores das 
versões Gripen de hoje”, 
informou a em-
presa em nota.

lizar o Plano Passe não há 
nenhum tipo de carência, 
ou seja, os servidores já po-
dem começar a utilizar os 
benefícios dessa iniciativa.
“É com muita satisfação 
que lançamos este Plano 
hoje, que é Dia do Servi-
dor Público. Estamos tra-
balhando há muito tempo 
neste projeto, que atende a 
principal necessidade hoje 
dos funcionários ativos e 
aposentados, que é a saú-
de”, afirmou Guará Filho.
Para cadastrar você e sua 
família no Plano Passe, 
você deve comparecer 
à sede do Sindicato do 
Servidor de Taubaté, que 
está localizado na Rua 
França, 251, Jardim das 
Nações. Os telefones são 
3622-1829 e 3633-1795.

População pode fazer o natal das 
crianças mais feliz em Pinda

Com o objetivo de fazer 
do Natal um momento 
mais feliz para as crianças 
do município a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
por meio do Departamen-
to de Assistência Social, 
e o Fundo Social de So-
lidariedade lançaram a 
campanha “Natal Solidá-
rio”. Este grande projeto 
recebe o apoio de diver-
sos parceiros, tais como 
Acip, Basell, Gerdau, Spa-
ni, Tenaris, entre outros.
O objetivo da campanha 
é arrecadar brinquedos 
novos ou em bom estado. 
Todo material será doado 
para crianças atendidas 
em entidades, projetos e 
também nos Centros de 
Referência em Assistên-
cia Social. Quanto mais 
brinquedos forem arre-
cadados mais crianças 
poderão sentir-se impor-
tantes e se divertir com 
os irmãos ou colegas.
As doações poderão ser 
feitas até o dia 15 de de-
zembro em diversos esta-
belecimentos associados 

da Acip, Shopping Pátio 
Pinda, nos Cras e no Cre-
as, Centros Esportivos 
João Carlos de Oliveira, 
“João do Pulo”, e José Ely 
Miranda, “Zito”, OAB, 
na sede do Fundo Social, 
localizada ao lado da an-
tiga sede da prefeitura, e 
no prédio da Prefeitura.
O lançamento dos tra-
balhos ocorreu na sede 
da Prefeitura, na tar-
de de quarta-feira (22), 
e contou com a presen-
ça de representantes 
de empresas parceiras, 
entidades, projetos so-
ciais, órgãos de impren-
sa, e público em geral.
A presidente da Associa-
ção Criança Feliz São Ga-
briel, Neila Moraes, afir-
ma que a entidade atende 
mais de 140 crianças e esta 
campanha é maravilhosa, 
porque vai ajudar demais 
as entidades e os proje-
tos sociais e este trabalho 
em parceria é excelente. 
“Agora temos a certeza 
que as crianças terão brin-
quedos, as entidades es-

tavam precisando de uma 
ação assim. Penso que é 
bom para todos, estimula a 
participação do comércio, 
as empresas terão visibi-
lidade e ajuda a divulgar 
a seriedade dos trabalhos 
das entidades e projetos.”
Os parceiros da campanha
Balbino Caetano Neto, di-
retor da Basell, comenta 
que está muito feliz com 
mais este trabalho que 
será realizado na cidade, 
pois, desde que a empre-
sa se instalou em Pinda 
realiza várias ações de 
apoio às crianças e ado-
lescentes, porque a Ba-
sell é engajada em proje-
tos sociais. Ele pede para 
que todos os parceiros 
se empenhem bastante.
João Paulo Gonçalves 
Souza, chefe de sessão de 
marketing do Spani, conta 
que a empresa promove 
vários eventos sociais e 
abraçar mais esta causa é 
algo importante e este tipo 
de trabalho em parceria é 
excelente, porque a socie-
dade é a maior beneficiada.

Pinda e Moreira César
oferecem vagas de emprego 

nas agências do PAT
Nesta semana as agências 
do Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) de 
Pindamonhangaba e Mo-
reira César estão oferecen-
do nova relação de ofertas 
para o mercado de traba-
lho.  Os interessados de-
vem comparecer às agên-
cias para o cadastramento, 
levando os documentos 
necessários (Pis Ativo, 
Carteira de Trabalho, RG 
e CPF). Vale lembrar que 

a relação de vagas pode 
sofrer alterações ou encer-
ramento até o final do ex-
pediente. Pindamonhanga-
ba - Av. Albuquerque Lins, 
Nº 138 - São Benedito
Moreira César - Av. José 
Augusto Mesquita, Nº 
170 - Subprefeitura Va-
gas oferecidas:  Ajudan-
te de padeiro; Assistente 
administrativo (vaga para 
pessoas com deficiência); 
Auxiliar de loja (vaga para 

pessoas com deficiência) ; 
Balconista de deposito de 
bebidas; Eletricista indus-
trial; Encanador industrial; 
Estagiário de educação fí-
sica; Farmacêutico; Mecâ-
nico de refrigeração; Mo-
torista carreteiro; Padeiro; 
Padeiro confeiteiro; Pro-
fessor de educação física; 
Técnico em segurança do 
trabalho; Topógrafo; e 
Vendedor externo (motos 
e produtos de limpeza)
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Vacinação anti-rabica em
Caraguatatuba

Na próxima segunda-feira 
(3/10/2014) tem início a 
Campanha de Vacinação 
Antirrábica em Caraguá. 
Profissionais do Centro 
de Controle de Zoonoses 
(CCZ) percorrerão todos 
os bairros da cidade, a par-
tir da região norte, para 
vacinar os animais domés-
ticos. A estimativa é imu-
nizar 19.564 cães e 3.912 
gatos. O CCZ recomenda 
que o proprietário agende 
nova data para a vacinação 
caso o animal, com idade 
a partir de três meses, es-
teja doente no dia em que 
os funcionários passarem 
pelo bairro do morador. 
Para agilizar o atendimen-

to, o dono deve apresentar 
a carteira de vacinação 
e levar o animal com co-
leira e guia. Já os gatos 
devem estar em gaiolas e 
os cães ferozes com foci-
nheira. Caso ocorra chu-
va no dia agendado, uma 
nova data será divulgada. 
O veterinário do CCZ, 
Guilherme Garrido, expli-
ca que a vacina é o único 
modo de prevenção da 
doença. Além de prote-
ger cães e gatos, evita a 
transmissão do vírus da 
raiva aos seres humanos. 
“Os proprietários devem 
estar atentos à programa-
ção. Haverá carros de som 
nos bairros para informar 

sobre os locais e dias da 
vacina”, afirma. No ano 
passado, foram vacinados 
20.621 cães e 4.101 ga-
tos. Neste ano, o CCZ irá 
contar com 32 profissio-
nais entre agentes de con-
trole de zoonoses, fiscais 
de saúde pública, médi-
cos veterinários, agentes 
administrativos e seis ve-
ículos que irão percorrer 
todo o município. Ha-
verá um posto de vaci-
nação fixo no Centro de 
Controle de Zoonoses. 
Serviço: Centro de Con-
trole de Zoonoses (CCZ)
Rua Ministro Dilson Funa-
ro, 115 – Jardim Britânia
Tel: (12) 3887- 6888.
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Taubaté implanta
atendimento 24h para 
dependentes químicos

Evento gastronômico 
em Monteiro Lobato

São Luiz do Paraitinga 
inaugura Projeto

Cidade Inteligente

A Secretaria de Saúde de 
Taubaté inicia hoje (30) 
o atendimento na nova 
sede do CAPS ad (Centro 
de Atenção Psicossocial 
Álcool e outras Drogas) 
Taubaté dará início a par-
tir desta quinta-feira (30), 
às 10h ao atendimento 24h 
nas instalações do CAPS 
ad (Centro de Atenção Psi-
cossocial Álcool e outras 
Drogas). A sede, mais am-
pla e com melhor estrutura 
física foi inaugurada em 
juho. A nova casa ampliará 

Nos dias 08 e 09 de no-
vembro de 2014, a cida-
de de Monteiro Lobato 
promove a “I Festa do 
Doce & Queijo”, uma das 
iniciativas indicadas no 
Plano Diretor de Turismo 
Sustentável do município 
que visa valorizar a culi-
nária e criar possibilida-
des para a movimentação 
da economia local para 

São Luiz do Paraitinga 
é a primeira cidade a ser 
beneficiada pelo Projeto 
Cidade Inteligente ideali-
zado pela empresa Elektro 
com o intuito de mobilizar 
toda a comunidade do mu-
nicípio para uma mudança 
comportamental e cultu-
ral, de modo que se permi-
ta uma cidade rica em tec-
nologias de informação e 
comunicação. A iniciativa 
engloba ações na área de 
iluminação, com a adoção 
de tecnologias que gerem 
economia no consumo de 
energia elétrica e redução 
do impacto ambiental.
Para melhorar a qualidade 
da iluminação e reduzir o 
consumo de energia em 
até 50% serão instalados 
120 pontos com Luminá-
rias Extreme LED SQUA-
RE Modular da Lâmpadas 

o horário de funcionamen-
to, passando a atender 24 
horas, ofertando serviço 
a população com necessi-
dades decorrentes do uso 
abusivo de álcool, crack e 
outras drogas. De acordo 
com a Secretaria de Saúde 
de Taubaté, o novo CAPS 
ad oferece ambiência e lo-
calização mais adequada 
aos atendimentos e espa-
ços informais de convi-
vência, sala de espera, sa-
las de atendimento, espaço 
externo para atividades e 

fortalecer a agropecuária, 
a agroindústria, o comér-
cio e a atividade turística.
As receitas vão desde quei-
jos, doces tradicionais de 
leite, abóbora, goiabada, 
rapadura e melado; pas-
sando por bolos confei-
tados, cocadas, paçoca de 
pilão, geleias artesanais 
de frutas, entre outras so-
bremesas de dar água na 

Golden para iluminação 
pública. A empresa tam-
bém será responsável pela 
instalação dos equipamen-
tos, que contarão com sis-
tema de gerenciamento 
remoto controlado através 
de rádio frequência, ca-
paz de monitorar os ati-
vos de IP em tempo real. 
O sistema de telegestão, 
da Celena, utiliza software 
de protocolo aberto, cujas 
funcionalidades incluem 
controle da intensidade 
luminosa e da vida útil das 
lâmpadas, dimerização 
das mesmas e contagem 
de tráfego. Por se tratar de 
uma cidade tombada pelo 
IPHAN (Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artísti-
co Nacional), as lâmpadas 
com tecnologia LED terão 
a temperatura de cor ama-
relada para ficarem mais 

quartos para acolhimento 
noturno. Ao todo são 33 
profissionais, entre edu-
cador físico, psicólogo, 
psiquiatra, clínico geral, 
enfermeiro, técnico de en-
fermagem, terapeuta ocu-
pacional, assistente social, 
nutricionista e equipe de 
apoio. Além dos tratamen-
tos para usuários de álcool 
e drogas, a unidade ofere-
ce tratamento às pessoas 
com dependência em ta-
baco que desejam parar de 
fumar. O CAPS ad 24 ho-
ras passa a funcionar todos 
os dias da semana, inclu-
sive aos finais de semanas 
e feriados, com 10 leitos 
noturnos para pacientes 
com necessidades de cui-
dados intensivos. O CAPS 
é um serviço da Rede de 
Atenção Psicossocial de 
Taubaté, de base comu-
nitária, que atua em par-
ceria com os demais ser-
viços de saúde da cidade.

boca e que retratam os 
sobores da roça e da Serra 
da Mantiqueira. O even-
to também apresentará a 
produção rural de Mon-
teiro Lobato com a venda 
de hortaliças, legumes e 
cogumelos. Programação: 
A festa ocorre na Praça 
Deputado Cunha Bueno, 
centro de Monteiro Loba-
to em 08 e 09 de novembro 
no período das 10h às 17h. 
Além dos estandes de gas-
tronomia haverá opções 
de artesanato e manifesta-
ções culturais, entre eles o 
grupo de Catira e Bonecos 
Pereirões.I Festa do Doce 
& Queijo Monteiro Lobato
-SP Dia 08 e 09 de novem-
bro (Sábado e Domingo)
Local: Praça Deputado 
Cunha Bueno, 180 – centro. 
Horário: Das 10h às 17h
Informações: (12) 98844-
4020/ (12) 99625-1590

próximas da iluminação 
que um dia foi realizada 
pela luz do lampião, con-
servando o ar saudosista. 
O plano também prevê a 
instalação de painéis sola-
res para geração de ener-
gia em prédios públicos e 
6 mil medidores inteligen-
tes em todo o município, 
que permitirão aos clientes 
acompanhar o consumo 
via internet. Ainda serão 
disponibilizados à popu-
lação veículos elétricos, 
sete bicicletas elétricas e 
um ônibus, o Elektrobus, 
que é abastecido por super 
capacitor. A cidade turís-
tica, localizada no Vale do 
Paraíba, foi escolhida para 
dar visibilidade ao proje-
to da Elektro. A previsão 
é que a nova ilumina-
ção já esteja funcionando 
nas festas de final de ano.

Danças e conto árabe 
são atrações no Teatro 
Metrópole em Taubaté

A cultura árabe será des-
taque no Teatro Metrópo-
le de Taubaté com a peça 
“As Mil e Uma Noites”. 
A montagem, elaborada 
pela bailarina e coreógra-
fa Vanda Fenner, conta 
através das danças e com 
apresentações teatrais do 
grupo Truões o tradicional 
conto asiático. O espetá-
culo acontece no dia 31, 
sexta-feira, às 19h30. A 
peça, que terá também a 
participação de alunos da 
Escola Municipal de Artes 
Maestro Fêgo Camargo, 
mostra a história do rei 
persa Xariar, que traído 
por sua primeira esposa, 
além de condená-la morte, 
decidiu passar cada noite 
com uma mulher diferen-
te, degolando-as na manhã 
seguinte. Dentre as várias 

mulheres que desposou 
o rei conhece Sherazade, 
que iniciou um conto que 
despertou o interesse de 
Xariar em ouvir a conti-
nuação da história na noite 
seguinte, impedindo que 
ela fosse assassinada.  Os 
valores da entrada cus-
tam R$ 30 (inteira) e R$ 
15 (meia) e a recomen-
dação etária é de 2 anos. 
O Teatro Metrópole esta 
localizado na Rua Duque 
de Caxias, 312, no centro.
SERVIÇO: As Mil e Uma 
Noites Com: Vanda Fen-
ner, Cia. Vanda Fenner e 
Grupo de Teatro Truões
Direção: Vanda Fenner
Data: 31 de outubro (sex-
ta-feira) Hora: 19h30 
Recomendação etá-
ria: acima de 2 anos
Ingressos: R$ 30 (in-

teira) R$ 15 (meia)
Local: Teatro Metró-
pole – Rua Duque de 
Caxias, 312, centro
Horários da Bilheteria:
De terça a sex-
ta: Das 14h às 18h
Sábado: das 09h às 13h
Horários Alterna-
tivos da Bilheteria:
De terça a sexta:
Das 08h às 10h (Se hou-
ver espetáculo de manhã)
Das 08h às 12h e das 
14h às 16h (Se hou-
ver espetáculo à tarde)
Das 14h às 17h e das 
18h às 20h (Se hou-
ver espetáculo à noite)
Sábado: das 09h às 13h 
e das 18h às 20h (Se 
houver espetáculo)
Domingo: das 14h às 
17h e das 18h às 20h 
(Se houver espetáculo)


