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A GAzetA dos Municípios

BC lança moedas
comemorativas das
Olimpíadas de 2016

O Banco Central vai lan-
çar uma série de moedas 
especais comemorativas 
as Olimpíadas de 2016, 
que vão acontecer no Rio 
de Janeiro. São 36 mode-
los diferentes, quatro de 
ouro e 16 de prata, espe-
ciais para colecionador. 
Para adquirir os modelos 
especiais, será necessá-

rio comprar e os valores 
não foram divulgados. Os 
modelos de ouro terão a 
imagem do Cristo Reden-
dor de um lado e do outro 
uma imagem relacionada 
aos jogos, como corrida 
de 100 metros, salto com 
vara, luta e a tocha olím-
pica. As moedas de prata 
terão 16 imagens relacio-

nadas a fauna, a musica 
brasileira e a pontos tu-
rísticos do Rio e do outro 
lado serão quatro imagens 
relacionadas aos jogos.
Também será feita 16 mo-
edas bimetálicas, no valor 
de R$ 1, que serão coloca-
das em circulação. Elas te-
rão a imagem do valor em 
um lado e do outro lado 
figuras representando as 
modalidades em disputa, 
o mascote dos jogos e a 
tocha olímpica. De acor-
do com a Casa da Moeda, 
as moedas serão divididas 
em quatro lotes com lança-
mento diferentes. A cada 
lote serão emitidas qua-
tro moedas de circulação 
comum, quatro de prata e 
uma de ouro. A expectati-
va do Banco Central é lan-
çar as moedas comemora-
tivas ainda em novembro.

Prevenção de acidentes 
Mais uma lombada

eletrônica será instalada 
no Maracaibo em

Tremembé

Atendendo a inúmeros 
pedidos dos moradores 
da região do Maracaibo, 
Alberto Ronconi, Poço 
Grande e Flor do Campo 
o prefeito Marcelo Va-
queli conquistou junto 
ao DER (Departamento 
de Estradas e Rodagens) 
mais uma lombada ele-
trônica a fim de preve-
nir acidentes e mortes no 
município. O novo equi-
pamento está sendo insta-
lado no Rodovia Floriano 

Rodrigues Pinheiro (SP-
123) na altura do km 12.
O pedido foi feito no dia 
24 de maio de 2013 me-
diante ofício nº 493/2013-
GP. A lombada ainda não 
está em funcionamento 
e o seu limite será de 60 
km/h. Novas placas de si-
nalização e novas pinturas 
de solo serão instaladas 
no local para informar 
os usuários da Rodovia.
“Nós moradores já haví-
amos desistidos de pedir 

uma melhoria para a estra-
da. Infelizmente perdi meu 
marido aqui e nunca nada 
foi feito. Essa lombada vai 
ajudar e muito nossa co-
munidade, pois para atra-
vessar a rodovia demorá-
vamos muito tempo, isso 
sem contar o perigo de ser 
atropelada. Hoje, graças 
ao prefeito Vaqueli pode-
mos ter um pouco mais 
de segurança”. – comen-
tou Maria Alzira da Costa, 
moradora do Maracaibo II.

PAT de Pinda divulga vagas 
de emprego disponíveis

O Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador (PAT) 
de Pindamonhangaba e 
Moreira César comunica 
nova relação de empre-
gos disponíveis na cidade. 
Ao longo do dia, as vagas 
podem sofrer alteração ou 
não estar mais disponível 
de acordo com o número 
de encaminhamentos. Os 
interessados devem com-
parecer ao PAT munidos 
dos documentos necessá-
rios para o cadastro (PIS 
Ativo, Carteira de Traba-
lho, RG e CPF). Vale lem-
brar que a agência tem seu 
funcionamento de segun-

da à sexta-feira, das 08h 
às 16h. Também existe a 
possibilidade de cadas-
trar o currículo pelo site 
do Portal Mais Emprego. 
As vagas disponíveis são:
Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar de Limpeza
Auxiliar de Depar-
tamento Pessoal
Conferente de car-
ga e descarga
Eletricista de Má-
quina Industrial
Encanador Industrial
E s t e t i c i s t a
F i s i o t e r a p e u t a
M a r c e n e i r o
Mecânico de Veícu-

los Pesada à Diesel
Operador de Empilhadeira
Operador de Re-
t r o - E s c a v a d e i r a
Pintor de Automóveis
P o r t e i r o
Recepcionista de Pousada
Técnico em Enfermagem
Técnico em Segu-
rança do Trabalho
Vendedor Externo 
(Motos) Veja os en-
dereços das agências:
Agência Pindamonhanga-
ba: Av. Albuquerque Lins, 
138 - Parque São Benedito
Agência Moreira César: 
Av. José Augusto Mes-
quita, 170 - Subprefeitura

ONGs criam Aliança pela 
Água por novo modelo de 

gestão hídrica

Em São Paulo, mais de 20 
organizações não governa-
mentais (ONGs) voltadas 
à defesa do meio ambien-
te lançaram nesta quarta-
feira (29) a Aliança pela 
Água , uma frente com 
metas que visam colabo-
rar com as autoridades por 
meio de sugestões para a 
crise hídrica que abala o 
Estado. Estão envolvidos 
nessa iniciativa o Greenpe-
ace, SOS Mata Atlântica, 
WWF-Brasil e Rede Nos-
sa São Paulo. Primeira-
mente, os grupos que for-
mam a aliança elaboraram 
uma mapeamento, feito de 
agosto a setembro. Com a 
ajuda de 281 especialistas, 
foram listadas propostas 
emergenciais e para os 
próximos dez anos. Estão 
unidos nessa empreitada 
368 organizações em 60 
municípios atingidos pelo 
desabastecimento. Isso re-
sultou em 20 ações prin-
cipais, de curto e longo 
prazos. Transparência na 
gestão - Para ações emer-
genciais, o relatório indica 
ao governo estadual a ins-

talação de um comitê de 
gestão de crise e de salas 
de situação de crise, com 
ampla participação das 
prefeituras e da sociedade. 
A transparência na gestão, 
que garanta acesso da po-
pulação aos horários e dias 
com risco de falta de água 
também foi considerada. 
Outra medida é ampliar 
a divulgação de informa-
ções ao cidadão, além da 
promoção de campanhas 
públicas. Grandes consu-
midores industriais - Ou-
tras ações defendidas pela 
Aliança pela Água se re-
fere à aplicação de multas 
em casos de desperdício 
e uso abusivo de água. 
Também está entre as pro-
postas que a Agência Na-
cional de Águas (ANA) e 
o Departamento de Águas 
e Energia Elétrica de São 
Paulo (Daee) façam uma 
moratória das outorgas 
a grandes consumidores 
de águas subterrâneas, 
como indústrias de celu-
lose, bebidas e irrigação. 
Novo modelo de gestão da 
água - Quanto aos proje-

tos de longo prazo, estão 
a criação de um novo mo-
delo de gestão de água, a 
revisão dos contratos de 
concessão pelos municí-
pios e um plano que efe-
tivamente acabe com o 
desperdício de água na 
rede, tanto por vazamen-
to quanto pelos desvios 
irregulares. Os governos 
estadual e municipal po-
dem também implementar 
uma política de reúso da 
água e aproveitamento da 
chuva. As ONGs ainda de-
fendem a necessidade de 
ações para recuperação e 
proteção dos mananciais, 
além da despoluição de 
rios urbanos, como o Tietê 
e o Pinheiros, na capital. 
Represa Billins - Ainda 
com base no relatório, as 
ONGs ressaltam que a 
Represa Billins, que tem 
a mesma capacidade de 
reserva do Sistema Can-
tareira e fica a apenas 20 
quilômetros da cidade, 
poderia se tornar manan-
cial, mediante negocia-
ção com o setor elétrico, 
que a utiliza atualmente.
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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

Governo do Estado oferece 
882 vagas exclusivas para 
pessoas com deficiência

PMEs do Vale do Paraíba
investiram R$ 40 milhões

até setembro

O PADEF (Programa de 
Apoio à Pessoa com Defi-
ciência), coordenado pela 
Secretaria de Estado do 
Emprego e Relações do 
Trabalho (SERT) oferece 
nesta semana 882 opor-
tunidades de emprego As 
vagas estão distribuídas na 
Capital (180), na Grande 
São Paulo (636), nas re-
giões de Campinas (11), 
Piracicaba (05), São José 
do Rio Preto (13), Franca 
(13), Limeira (08), Pira-
cicaba (05), Jundiaí (03), 
Taubaté (01), Jaboticabal 
(04) e no Estado do Rio de 
Janeiro (03). Sobre o PA-
DEF. Desde sua implan-
tação, em 1995, o PADEF 
inseriu mais de 13,5 mil 
pessoas com deficiência 
no mercado de trabalho. 
Para os trabalhadores com 

Os empresários do Vale 
do Paraíba estão investin-
do mais. Entre janeiro e 
setembro de 2014 já são 
R$ 40 milhões financiados 
por meio da Desenvolve 
SP – Agência de Desen-
volvimento Paulista para 
a expansão e moderniza-
ção de pequenos e médios 
negócios. De acordo com 
o levantamento, o valor é 
superior em mais de 400% 
comparado com o mes-
mo período do ano ante-
rior, quando apenas R$ 
7 milhões foram desem-
bolsados pela instituição. 
A indústria é o setor que 
mais tem investido ao lon-
go do ano, representando 
78% dos financiamentos 

deficiência, o PADEF ofe-
rece avaliação de perfil 
profissional, orientação 
quanto ao laudo médico e 
as exigências do mercado 
de trabalho, encaminha-
mento para cursos e/ou va-
gas disponíveis, emissão 
de carteira de trabalho e 
habilitação do seguro-de-
semprego e divulgação de 
oportunidades de empre-
go. Aos empregadores, o 
PADEF oferece pré-se-
leção e encaminhamento 
de candidatos, salas para 
processos seletivos, orien-
tação para análise de fun-
ções e palestras de sensibi-
lização. Como participar: 
As pessoas com deficiên-
cia e empregadores devem 
se cadastrar no site: www.
empregasaopaulo.sp.gov.
br/maisemprego. mte.

tomados. Na sequência, 
as empresas prestadoras 
de serviço foram respon-
sáveis pelos outros 22%. 
Entre os principais seg-
mentos econômicos que 
buscaram a instituição no 
período estão o hotelei-
ro, hospitalar, tecnológico 
(T.I), têxtil, alimentício e 
moveleiro. “Creditamos o 
aumento dos investimen-
tos às condições ofereci-
das pela Desenvolve SP. 
Os prazos mais longos e 
juros mais baixos que so-
mente instituições de fo-
mento podem oferecer, 
permitem aos empresários 
um financiamento segu-
ro e planejado para o seu 
negócio”, diz Milton Luiz 

gov.br. O cadastro tam-
bém pode ser feito em um 
dos 251 Postos de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PATs), Poupatempo ou 
na sede do PADEF (Rua 
Boa Vista, 170 – 1º Andar 
– Bloco 4 – Centro – São 
Paulo). O horário de fun-
cionamento na sede é das 
8h às 16h, de segunda a 
sexta-feira. Os documen-
tos necessários para os 
candidatos às vagas de 
emprego são RG, CPF, 
PIS (quando tiver), car-
teira de trabalho, laudo 
médico com o Código 
Internacional de Doen-
ças (CID) e Audiometria 
(no caso de deficiência 
auditiva). Para o empre-
gador, é preciso CNPJ, 
Razão Social, endereço e 
nome do solicitante da vaga.

de Melo Santos, presiden-
te da Agência de Desen-
volvimento Paulista. Em 
cinco anos de atuação, a 
Desenvolve SP desembol-
sou mais de R$ 1,6 bilhão 
em financiamentos para 
PMEs em todo o Estado de 
São Paulo. Já para a re-
gião do Vale do Paraíba, 
o valor acumulado é de 
R$ 75 milhões destina-
dos para negócios loca-
lizados em Aparecida 
(R$ 230 mil), Atibaia 
(R$ 13 milhões), Caça-
pava (R$ 30,5 milhões), 
Cruzeiro (R$ 44 mil), Ja-
careí (R$ 20 milhões), 
Lorena (R$ 9 milhões) e 
São Luís do Paraitin-
ga (R$ 2,3 milhões).

MISCELÂNEA
Curiosidades

A baleia respira o ar atmosférico fora da água, através dos pulmões. Tem pele lisa, sem 
escamas. Possui barbatanas na boca, além da língua o que possibilita a se alimentar de 
pequenos peixes. Suas nadadeiras caudal e horizontal lhe possibilita a se movimentar 
para cima e para baixo. Têm glândulas mamárias. Consegue comer até uma tonelada 
de alimento, dependendo do seu tamanho.
***
A orca não é baleia. Alguns crustáceos, como o cachalote e a orca têm dentes, são pa-
recidos com as baleias, mas não são cientificamente considerados baleias. As baleias 
são um misticeto e a orca e o cachalote são odontocetos. Tem uma única dentição e se 
um dente estraga, o que é difícil, não nasce outro no lugar.
***
A ariranha é um carnívoro muito parecido com a lontra. Tem uma cor parda acinzenta-
da e o ventre mais escuro. O seu focinho é cheio de pelos e a causa achatada em toda 
a extensão. Tem quase um metro de comprimento, habita os grandes rios do Brasil e 
leva a vida noturna. Sua pele é bastante requisitada e apreciada.
***
Os bagres têm mais de vinte e sete mil papilas gustativas.
As borboletas sentem o gosto com os pés.
Os elefantes são os únicos animais que não conseguem pular.
A urina do gato brilha quando exposta à luz negra.
O olho do avestruz é maior do que o seu coração.
As estrelas-do-mar não têm cérebros.
***
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 previsão, 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. 

Humor

O pai compra um robô detector de mentiras que dá tapas nas pessoas quando mentem. 
Ele decide testá-lo no jantar e pergunta:
- Filho, onde você esteve?
- Na escola, pai!
O robô dá um tapa no garoto.
- OK, eu vi um DVD na casa do Zé!
- Qual DVD?
- Um Toy Story!
O robô dá outro tapa no garoto.
- OK, era pornô. Choraminga o garoto.
- O que? Quando eu tinha a tua idade nem sabia o que era filme pornô!
O robô dá um tapa no pai.
A mãe ri... há há há há...
- Ele é mesmo seu filho...
O robô dá um tapa na mãe.
Silêncio total...
***
Num ônibus, um padre senta-se ao lado de um bêbado que, com dificuldade, lia um 
jornal. De repente, com voz “empastada”, o bêbado pergunta ao padre:
- O senhor sabe o que é artrite?
O padre pensa logo em aproveitar a oportunidade para dar um sermão ao bêbado e 
responde:
- É uma doença provocada pela vida pecaminosa e sem regras, excesso de consumo de 
álcool, certamente mulheres perdidas, promiscuidade, sexo, farras e outras coisas que 
nem ouso dizer. O bêbado arregalou os olhos e continuou lendo o jornal. Pouco depois, 
o padre, achando que tinha sido muito duro com o bêbado, tenta amenizar:
- Há quanto tempo é que o senhor está com artrite?
- Eu? Eu não tenho artrite não! Diz o jornal que quem tem artrite é o Papa...

Mensagens

Quando você não vivi o presente, porque fica absorvido pelo passado ou preocupado 
com o futuro, você trás grande dor para o seu coração e sofrimento para a sua vida. 
Viva o presente. O passado já se foi, aprenda com ele e desapegue-se dele e o futuro 
ainda não está aqui. Faça planos para vivê-lo, mas não se preocupe a respeito. A preo-
cupação gasta inutilmente o seu tempo e sua energia.
***
Sabemos que a felicidade vem do íntimo. Felicidade é um estado interior. Você não 
se torna feliz milagrosamente, por causa de mudanças exteriores, mas apenas se você 
mudar. Você precisa enxergar as coisas de um ponto de vista mais amplo. Alguém pode 
até lhe apontar o caminho, ensinar técnicas, mas tudo é o quer pode fazer. O resto é 
por sua conta. Buscar a felicidade e a alegria de viver não é de forma alguma errado, 
prejudicial ou pecaminoso.
***
Dentro de você há oito armas espirituais. Conforme a situação escolha a arma apro-
priada e use-a no momento certo. Experimente e veja como seus limites se ampliam:
1 – Interiorize-se: busque o que você é realmente, não perca no que você não é.
2 – Desprende-se: sinta que o passado é uma mochila pesada e desconfortável, solte-a.
3 – Tolere-se: deixe de lutar contra o vento e passe a amá-lo.
4 – Ajuste-se: veja que a vida é elástica e seja elástico também.
5 – Discerne-se: escute sua consciência e entenda que tudo que vem é para o seu bem.
6 – Julgue-se: seja juiz de si mesmo e advogado dos outros, não o contrário.
7 – Enfrente-se: faça as coisas pelas quais tem medo e o medo desaparecerá.
8 – Coopere-se: trabalhe com os outros e transforme o difícil em fácil.

Pensamentos

A falsa humildade é outro orgulho.
Só há uma blasfêmia, a injustiça.
Os remorsos superam a justiça.
Faz o que for justo, o resto virá por si só.
Permita que a justiça seja feita mesmo que os céus caiam.
Honestidade é o mesmo que fazer seguro para a paz de espírito.
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Justiça de SP proíbe PM 
de usar balas de borracha 

em protesto
A Justiça de São Paulo 
proibiu, por meio de limi-
nar, que a Polícia Militar 
utilize balas de borracha 
em manifestações nas 
ruas. A decisão é do juiz 
Valentino Aparecido de 
Andrade, da 10ª Vara da 
Fazenda Pública da capi-
tal, que atendeu a pedido 
da Defensoria Pública de 
São Paulo. Na decisão 
provisória, o juiz obriga os 
policiais militares a usa-
rem identificação visível 
com o seu nome e posto, 
e libera que as manifesta-
ções sejam filmadas pela 
corporação. Ele entende 
que “sprays de pimenta 
e gases podem, eventu-
almente, ser utilizados, 
mas em casos extremos”. 
Segundo o juiz, dispersar 

uma manifestação só deve 
ocorrer em casos graves, 
“em que as circunstân-
cias demonstrem inequi-
vocamente que a ordem 
pública esteja a sofrer 
forte abalo”. O conjunto 
de medidas, acrescentou 
o juiz, pretende “garan-
tir o legítimo exercício 
do direito fundamental de 
reunião [manifestação]”. 
Em sua decisão, o juiz 
diz que a Polícia Militar 
não soube agir durante os 
protestos no ano passado. 
“Era mesmo de se esperar 
que a Polícia Militar do 
Estado de São Paulo 
não soubesse agir dian-
te dessas reuniões po-
pulares, porque o fenô-
meno sociojurídico era, 
entre nós, novo”. disse.

Brasil sobe três posições
em ranking de países

para negócios
O Brasil subiu três posi-
ções e está em 120° lugar 
em ranking que posiciona 
os países segundo o am-
biente de negócios, elabo-
rado pelo Banco Mundial. 
Em primeiro lugar na lista 
de 189 países está Cin-

gapura. Publicado anual-
mente, o documento mede 
a facilidade de fazer ne-
gócios em diferentes eco-
nomias, com base na re-
gulamentação envolvendo 
questões como acesso ao 
crédito, à energia elétrica, 

comércio exterior e pro-
cesso de abertura de negó-
cio. Levando-se em conta 
América Latina e Caribe, 
o levantamento concluiu 
que a Colômbia é a eco-
nomia da região onde é 
mais fácil fazer negócios.

2º Batalhão de Engenharia 
de Combate - Aviso

de Licitação
O 2º Batalhão de Enge-
nharia de Combate “Ba-
talhão Borba Gato” tor-
na público o Aviso de 
Licitação para fins de 
compra de material para 
a guarnição federal ins-

talada em Pindamo-
nhangaba - SP. UASG: 
160477 - 2º Batalhão de 
Engenharia de Combate
Pregão Eletrô-
nico nº 08/2014
Objeto:   Aquisição de Abri-

go Modular de Campanha
Data Sessão Públi-
ca: 11 de novembro 
2014 - 09: 00 (nove ho-
ras - horário de Brasí-
lia) Retirada do Edital: 
www.comprasnet.gov.br

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta a Licitação 
na modalidade CONVITE nº 23/2014, Processo nº 45/2014, para contratação de maestro 
para a Banda Municipal pelo período de 12 meses, para o Setor de Cultura. Abertura dia 
07/11/2014 às 10:30 horas. Os interessados poderão retirar o Edital completo, na sede da 
Prefeitura Municipal até o dia 06/11/2014, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, Redenção 
da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1282. O edital poderá ainda ser solicitado no seguinte en-
dereço eletrônico: licitacao@redencaodaserra.sp.gov.br. RICARDO EVANGELISTA LOBATO 
- Prefeito Municipal
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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.

Festa de Halloween agita 
Taubaté nesta sexta-feira

A Festa do Halloween, ce-
lebrada nesta sexta-feira, 
31 de outubro, já faz parte 
do calendário das escolas 
de toda a região, principal-
mente nas escolas de idio-
mas. No CCAA de Tauba-
té, além de comemorar, 
os estudantes aprendem 
na língua estrangeira a 
origem do dia “mais ar-
repiante” e divertido em 
várias partes do mundo.
Segundo a Diretora da es-
cola, Eliane Estéfano, os 
cursos de língua inglesa 
colaboram para a propaga-
ção da festa aqui no Brasil. 
“É uma forma de vivenciar 
com os estudantes a cultura 
norte-americana”, explica.
Halloween, ou All 
Hallow´s Eve (Véspera do 
dia de todos os santos) é 
assim denominado porque 

os agricultores temiam 
que no dia anterior ao dia 
de todos os santos, cria-
turas do mal viriam para 
assustá-los. Eles então se 
vestiam com roupas assus-
tadoras para que as Bru-
xas e outras criaturas não 
lhes fizessem mal. Depois 
de muito tempo isto pas-
sou a ser uma festividade.
Nos Estados Unidos as 
crianças também partici-
pam desta festa. Com a 
ajuda dos pais, usam fan-
tasias e partem de porta 
em porta na vizinhan-
ça, onde falam “Trick or 
Treat” ou “gostosuras ou 
travessuras” (no Brasil). 
Felizes, terminam a noite 
de 31 de outubro, com sa-
cos cheios de guloseimas, 
balas, chocolates e doces. 
Aqui, a comemoração des-

ta data é recente. Chegou 
por meio de uma gran-
de influência da cultura 
americana, principalmen-
te vinda pela televisão.
Para fechar a “lição” so-
bre o Hallowen, o CCAA 
vai promover nesta sexta-
feira, uma grande Festa 
no salão nobre do TCC 
(Taubaté Country Club) 
com comidas típicas, DJ 
e muita diversão. A noite 
“arrepiante” será a partir 
das 17h, com um even-
to voltado às crianças 
e partir das 20h para os 
adolescentes e adultos.
Os ingressos custam R$ 
20,00 e estão sendo ven-
didos no CCAA, na Rua 
Francisco de Barros, 224 
(Travessa da Rua 4 de Mar-
ço). Mais informações pelo 
telefone (12) 3622-7184.


