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A GAzetA dos Municípios

A FAMUTA (Fanfar-
ra Municipal de Tauba-
té) conquistou o título 
do Campeonato Mundial 
de Bandas de Marchas e 
Show no último domin-
go (5), na cidade de Co-
penhague (Dinamarca).
A fanfarra se apresen-

O Governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin (PSDB) 
informou ontem (2) duran-
te entrevista em Campi-
nas, que aguarda liberação 
pelo governo federal para 
a implantação do trem 
intercidades. Alckmin 
aguarda a liberação das 
faixas de domínio da Rede 
Ferroviária Federal (RFF-
SA). Segundo o governa-
dor, um pedido foi feito 
em 2014 para o Ministério 
das Cidades, e reiterado na 

Os atletas da natação ACD, 
ginástica artística e ka-
ratê de Caraguatatu-
ba garantiram 18 me-
dalhas nos 59º Jogos 
Regionais de Taubaté. 
O município está em 6º lu-
gar na classificação geral, 
com 48 pontos. São José 
dos Campos lidera com 
137 pontos, seguido por 
Jacareí, com 99 pontos, 
Mogi das Cruzes e Taubaté, 
com 97 e 77 pontos, nas 
3ª e 4ª colocações, res-
pectivamente.  As cida-
des disputam na 1ª Divi-
são dos Jogos Regionais. 
A competição termina 
no próximo sábado (11).
Na natação ACD,
Ana Maria Laurindo 
venceu na quinta-fei-
ra (2) os 100m costas e 
chegou em 2º lugar nos 
100m borboleta e peito. 
Tiago Santos foi vice-
campeão nos 200m livre, 
100m peito e medalha de 

A Secretaria Municipal 
da Saúde de Tremembé 
através do Programa DST 
/ HIV / AIDS seguindo 
propostas da Organização 
Mundial da Saúde, nes-
te mês de Julho de 2015, 
está realizando ações 
para imunizar e informar 
o máximo possível de 
pessoas, para o comba-
te das Hepatites Virais.
Entre os dias 06 e 31 de Ju-
lho, estaremos realizando 
testes rápidos de Hepatites 
B e C, além de esclareci-

tou com o show “Ama-
zônia e suas lendas” e 
faturou, além do título 
mundial de March and 
Show Band, o segundo 
lugar nas categorias Ban-
da Sinfônica e na Batalha 
de Percussão, e o terceiro 
lugar na Parada Festiva.

quarta-feira (1º de julho). 
O projeto visa ligar as re-
giões metropolitanas de 
Campinas, Vale do Paraí-
ba, São Paulo e Santos, que 
juntas formam a chamada 
macrometrópole paulista. 
Utilizando-se da malha 
ferroviária existente, um 
trecho ligaria Sorocaba à  
Pindamonhangaba, onde 
encontra outra ferrovia que 
explora o turismo na Ser-
ra da Mantiqueira.  Outro 
trajeto parte de Americana 

bronze no 100m livre. Je-
ferson da Silva cruzou a 
linha de chegada na 2ª po-
sição dos 50m borboleta,
livre e nos 100m pei-
to. Fabiano Freitas fa-
turou a medalha de pra-
ta nos 100m costas,
livre e a medalha de bron-
ze 100m peito.  Adalberto 
Romano concluiu os 50m 
costas em 2º lugar e os 
50m livre na 3ª colocação. 
Os atletas integram o Pro-
grama de Apoio e Incenti-
vo ao Esporte Paralímpico 
(Paiep) da Secretaria dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência e do Idoso.  
A equipe é treinada pelo 
técnico Thiago Intrieri.
A ginasta Rebecca Ave-
lino terminou em 2º lu-
gar nas provas de solo 
da ginástica artística,
com 12,100 pontos. Re-
becca venceu as provas 
de salto, com 13,425 e foi 
vice-campeã nas barras as-

mentos de dúvidas sobre 
o tema em todos os ESFs 
e no Centro de Saúde.
O evento pretende alertar 
a população sobre as con-
sequências das Hepatites 
e a colher o maior núme-
ro possível de testes, fa-
vorecendo o diagnóstico 
e o tratamento no início 
da doença. O teste é feito 
através da coleta de uma 
gota de sangue, com uma 
simples picada no dedo e 
o resultado é obtido em 
no máximo 15 minutos.

Este foi o segundo títu-
lo da fanfarra na Europa 
em uma semana. Antes 
do mundial, a equipe fa-
turou o Open Europe, na 
Alemanha. A conquis-
ta credencia a Famuta 
para participar de outros 
eventos internacionais.

e vai até Santos, estando 
os dois trechos interliga-
dos por uma central de 
transbordo em São Paulo .
A malha ferroviária do 
trem intercidades soma 
430 km, mas o projeto 
teve seu cronograma ven-
cido. As obras deveriam 
ser iniciadas em 2014 
com previsão de térmi-
no estimada em três anos.
A região da macrometró-
pole concentra 25% de 
todo o PIB gerado no país.

simétricas, com 11,650. A 
ginasta conquistou o 1º lu-
gar na classificação geral 
individual, com 49,300. 
Ela competiu na quinta 
e na sexta-feira (2 e 3). 
No sábado (4), o karate-
ca Tiago Gomes Carva-
lho foi 2º lugar no kumite 
Meio Pesado (de 75 a 80 
kg).  São José dos Cam-
pos venceu Caraguatatuba 
por 102 a 2 no basquete 
feminino. Taubaté goleou 
Caraguá no Futsal femini-
no por 11 a 1. Caraguata-
tuba ficou em 4º lugar no 
vôlei de praia feminino e 
em 6º lugar, no masculino.
Ao todo, 6.000 atletas de 
42 municípios competem 
mais de 20 modalidades 
em 27 praças esportivas de 
Taubaté. A delegação de 
Caraguatatuba conta com 
341 atletas. O diretor de 
Esportes, Leandro Domin-
gos de Souza, é o chefe da 
delegação do município 
nos Regionais. Mais in-
formações podem ser ob-
tidas no site www.taubate.
sp.gov.br/jogosregionais/.
Os 59º Jogos Regionais 
do Interior são uma rea-
lização da Secretaria de 
Esporte, Lazer e Juven-
tude do Estado de São 
Paulo, em parceria com 
a Prefeitura de Taubaté. 

No dia 28 será celebrado o 
Dia mundial de Luta Con-
tra as Hepatites Virais. A 
hepatite é uma doença si-
lenciosa e pode ocorrer de 
diversas formas, sendo as 
mais comuns, as ocasiona-
das pelos vírus A, B e C. 
O principal problema das 
hepatites é que normal-
mente os pacientes infec-
tados não costumam ma-
nifestar sintomas no início 
do contágio e quando pro-
curam tratamento, a doen-
ça já está na fase crônica.

FAMUTA conquista 
título mundial na 

Dinamarca

Alckmin espera liberação 
federal para iniciar projeto 

do trem intercidades

Caraguatatuba fatura
 medalhas nos Jogos
 Regionais de Taubaté

Secretaria de Saúde 
de Tremembé realiza 

campanha de prevenção 
a Hepatites Virais
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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 e Supermercado Resende
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: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
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

O Programa das Nações 
Unidas para o Desenvol-
vimento (Pnud) divulgou 
o ranking das 100 melho-
res cidades do país para 
se  viver. Seis municípios 
da região estão na lista. 
São eles: São José dos 
Campos (24º), Taubaté 
(40º), Guaratinguetá (47º), 
Cruzeiro e Caçapava 
(76º) e Tremembé (92º). 
O índice da ONU é re-
ferente ao ano de 2013 e 
avalia mede os indicado-
res de desenvolvimento 
humano da população em 
três itens fundamentais: 
educação (alfabetiza-

ção e taxa de matricula-
dos), saúde (expectativa 
de vida) e renda (PIB per 
capta). A nota vai de 0 a 1, 
e quanto mais perto de 0 
representa o pior desem-
penho. Dentro dos 100 
melhores municípios,  São 
José dos Campos obte-
ve nota 0,807 e Taubaté 
teve, 0,800, com Guaratin-
guetá muito perto, 0,798. 
Pertencentes ao gru-
po das seis cidades com 
mais de 100 mil habitan-
tes, Jacareí ficou em 157º 
com nota 0,777, segui-
da de Pindamonhangaba 
na 197º colocação com 

0,773 e, em 283º lugar 
Caraguatatuba com 0,754.
O município de Nativi-
dade da Serra que obteve 
a pior colocação na RM-
Vale, com nota 0,655, 
ficando na 3.008ª colo-
cação no Índice de De-
senvolvimento Humano. 
O IDH evoluiu no Vale 
do Paraíba, incluindo as 
cidades da Serra da Man-
tiqueira e Litoral Norte. 
De acordo com os dados 
divulgados, os indicado-
res subiram de 0,701, em 
2000, para 0,781, em 2010. 
Em educação, o índice 
saiu de 0,592 para 0,732. 

São José dos Campos e Taubaté 
têm os melhores IDHs da região

Pessoas  desempregadas 
no Vale do Paraíba têm 
ofertas de postos de tra-
balho em diversas áreas 
nesta semana. O progra-
ma Emprega São Paulo/
Mais Emprego, oferece 
nesta semana  353 vagas 
de trabalho divididas en-
tre as áreas de constru-
ção civil, comércio, ser-
viços, entre outras, para 
Vale do Paraíba e região.
Como se cadastrar – Inte-

Profissionais da Su-
cen - Superintendência 
de Controle de Ende-
mias - e da Prefeitura de 
Pindamonhangaba estão 
trabalhando juntos para 
combater a dengue no 
município. Vários bairros 
estão sendo visitados e é 
realizada a remoção de pos-
síveis criadouros do Aedes 

A unidade da LG em 
Taubaté demitiu 130 
funcionários na sex-
ta-feira (3). A empre-
sa justifica as demisões 
pela queda nas vendas, 
p r i n c i p a l m e n -
te de celulares,
e para adequar a produção 
a demanda do mercado. 
Os funcionários demi-

Para dar prosseguimento 
às obras de modernização 
da ponte sobre o Rio do 
Salto, em Queluz (SP), a 
CCR NovaDutra interdita-
rá o retorno localizado no 
km 0 da via Dutra, na di-
visa do estado de São Pau-
lo com o estado do Rio de 
Janeiro. A interdição, pre-
vista para durar 60 dias, 
é necessária para a re-
alização de serviços de 
recuperação e reforço 
das vigas que susten-
tam a estrutura da ponte. 
A operação acontece na 
próxima segunda-fei-
ra (6/7), a partir das 7h.
A alternativa para os mo-
toristas que trafegam no 
sentido Rio de Janeiro 
será utilizar o retorno lo-

ressados em uma das va-
gas devem acessar o site:  
www.empregasaopaulo.
sp.gov.br , onde deverá 
criar login,senha e infor-
mar os dados solicitados. 
Também pode compare-
cer a um Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT) com RG, CPF, PIS 
e Carteira de Trabalho.
O empregador também 
poderá se cadastrar no 
Emprega São Paulo ou 

aegypti. Nesta semana, 
funcionários da Sucen, os 
Agentes de Contro-
le de Vetores e profis-
sionais das unidades de 
saúde estão realizando 
ações no bairro Feital. 
Até o dia 01 de julho a 
equipe da Prefeitura ha-
via registrado 3.287 no-
tificações, onde se con-

tidos são dos setores 
de celulares, monito-
res e eletrodomésticos.
A empresa vem adotan-
do medidas para diminuir 
a produção desde março, 
quando 223 funcioná-
rios entraram em fé-
rias coletivas. No mês 
de abril, foram mais 99 
funcionários afastados 

calizado no km 330, em 
Resende (RJ). Já quem se-
gue no sentido São Paulo 
poderá utilizar o retorno 
do km 5, em Queluz (SP). 
Os usuários serão orien-
tados por meio de placas 
instaladas na rodovia.
Para saber das condições 
de tráfego, os motoristas 
podem ligar para o Dis-
que CCR NovaDutra, 
que atende 24 horas por 
dia pelo telefone 0800-
0173536. Os motoristas 
também podem obter in-
formações das condições 
de tráfego na via Dutra 
sintonizando a CCR-
FM 107,5 NovaDutra.
Sobre as obras
As obras de moderniza-
ção da ponte sobre o Rio 

PAT. Para disponibilizar 
vagas no sistema, é ne-
cessária a apresentação 
do CNPJ da empresa, ra-
zão social, endereço e 
o nome do solicitante.
O Emprega São Paulo é 
uma agência de empregos 
pública e gratuita gerencia-
da pela Secretaria do Em-
prego e Relações do Tra-
balho (SERT), em parceria 
com o Ministério do Tra-
balho e Emprego (MTE).

firmaram 853 casos 
autóctones, nove impor-
tados e 2.425 foram des-
cartados. As atividades de 
remoção dos criadouros, 
colocar areia em pra-
tos de vasos de plantas, 
vistoriar as calhas e cai-
xa d´água são algumas 
das atitudes que os mo-
radores podem realizar.

e em junho outros 915.
Além das férias coletivas, 
a LG abriu o Programa 
de Demisão Voluntária 
(PDV) no último mês,
mas   não informou 
o número de demis-
sões pela medida.
A LG de Tauba-
té emprega cerca de 
2 mil trabalhadores.

do Salto são realizadas no 
km 0 da via Dutra, na pista 
sentido Rio de Janeiro, em 
Queluz (SP), e fazem parte 
do Programa de Reforma e 
Alargamento de Pontes e 
Viadutos, que está sendo 
realizado pela CCR No-
vaDutra desde 1996, em 
vários pontos da rodovia.
Os serviços consistem em 
modernização e reforço 
da estrutura, com constru-
ção de faixa de segurança, 
acostamento, passagem 
de pedestres e barreira de 
concreto. Cerca de 60 pro-
fissionais estão envolvidos 
nos trabalhos, que contam 
com investimentos na or-
dem de R$ 4,6 milhões e 
têm previsão de conclu-
são em fevereiro de 2016.

Programa Mais Emprego 
oferece 353 oportunidades 

para o Vale do Paraíba

Sucen e Prefeitura de 
Pinda combatem a dengue

LG de Taubaté demite 
130 funcionários

Obras de modernização de 
ponte, em Queluz, exigem 

interdição do retorno 
localizado no km 0 da

 via Dutra

O Prefeito do muni-
cípio de Redenção da 
Serra Ricardo Lobato 
esteve no gabinete do 
Deputado Marcio Alvino 
juntamente com o verea-
dor Jucimar Silva, acom-
panhado e pelo assessor 
jurídico da Prefeitura, 
Lucas Gonçalves. O Pre-
feito Ricardo levou as 
demandas do município, 
entre elas o pedido de in-
termediação de recursos, 
junto aos órgãos compe-
tentes, para realização da 
Feagres (Feira Agropecu-

Prefeito de Redenção da Serra 
busca em Brasília recursos

ária de Redenção da Ser-
ra), evento importante e 
tradicional do município 
que atrai visitantes de toda 
a região e movimenta a 
economia da cidade, ge-

rando renda e empregos. 
O deputado se colocou 
à disposição para ajudar 
e atender a essa e as de-
mais demandas solicitadas 
pelo Prefeito em Brasília.
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A queda de todas as bastilhas

Paiva Netto

Hoje se faz necessário pôr abaixo as bastilhas invisíveis, todavia, de consequências bem palpáveis: 
espirituais, morais, psicológicas, do sentimento.

Dia 14 de julho. Completam-se 226 anos da Queda da Bastilha, episódio que deflagrou a Revolu-
ção Francesa (infelizmente manchada pelo sangue dos guilhotinados), cujas origens remontam aos 
enciclopedistas, vanguardeiros do iluminismo. Relativo ao tema, selecionei apontamentos meus, ao 
longo do tempo, de palestras, programas de rádio, TV e de artigos publicados no Brasil e no exterior.
Não tenho pretensão de discutir aspectos históricos ― existem bons livros para isso ―, contudo 
extrair uma importante analogia sobre quanto ainda é forçoso trilhar a fim de que as populações 
da Terra deixem ruir de suas mentes e corações a pior de todas as bastilhas: a ignorância acerca da 
realidade gritante da vida após o fenômeno da morte. Fator decisivo para que a valorização do ser 
integral (corpo e Espírito) dite as regras dos governos das nações no Terceiro Milênio: Quando ga-
roto, devia ter 9 para 10 anos, assisti com meu pai, Bruno Simões de Paiva (1911-2000), no Rio de 
Janeiro, a um filme sobre o 14 de Julho.
Nos séculos 17 e 18, o absolutismo monárquico atingira intensa projeção. Como geralmente aconte-
ce nas relações cotidianas, se afastadas do respeito ao ser humano e seu Espírito Eterno, houve por 
parte da monarquia francesa um descaso tremendo com as necessidades básicas do seu povo, cuja 
expressão mais grotesca seria a frase que teria sido proferida pela rainha Maria Antonieta (1755-
1793), ao ser informada por um dos cortesões de que o barulho que a importunava vinha das massas 
famintas clamando por pão: “Por que não comem brioche?” 
Tal contingência desumana tinha de desmoronar por força do curso inexorável da História. A popu-
lação de Paris, em 14 de julho de 1789, desesperada, marchou contra a prisão, símbolo da tirania de 
que desejava livrar-se. 

Abrir caminhos
Nesse filme há uma cena impressionante. Ela representa as pessoas que não temem abrir caminhos: 
o povo estava de um lado e aqueles que protegiam a Bastilha, do outro. Entretanto, os que amea-
çavam invadi-la, com temor, não avançavam. De repente, um homem destacou-se do meio daquela 
multidão e atravessou a ponte que cobria o fosso, sendo abatido por uma descarga de tiros. Esse ato 
de coragem fez com que os demais o imitassem e, assim, conseguissem entrar na fortaleza. Parece 
perspectiva romântica de um momento trágico, porém retrata de modo irretocável uma verdade: há 
sempre alguém que se sacrifica pela mudança substancial do status quo. Não é preciso levar bala 
para que as transformações ocorram. Há outros choques que ferem mais os vanguardeiros, a exem-
plo da incompreensão, da inveja, do preconceito, da perseguição e do boicote. 
Na sequência do longa-metragem, observamos a tomada da prisão, destruída de cima a baixo. 
Existem aqueles que, tentando minimizar o fato histórico, apresentam uma argumentação frugal de 
que o famoso cárcere não mais tinha relevância naquele período, pois apenas uns poucos presos lá 
se encontravam.
Ora, o que o povo demoliu não só foi a construção de pedra; no entanto, o mais expressivo emblema, 
para ele, do absolutismo dinástico!
E a palavra dinastia pode, por extensão, significar muita coisa, uma vez que funciona tanto no 
feudalismo quanto na burguesia, no capitalismo e no próprio comunismo. Dinastia não implica 
somente a sucessão por sangue. Existe uma pior: a da ambição desmedida que arrasa o ser vivente, 
sob qualquer regime.

Uma nova civilização
Hoje se faz necessário pôr abaixo as bastilhas invisíveis, todavia, de consequências bem palpáveis: 
espirituais, morais, psicológicas, do sentimento. 
Façamos florescer uma civilização nova a partir da postura mental e espiritual elevada de cada cria-
tura. Já dizia o filósofo: “A fronteira mais difícil a ser transposta é a do cérebro humano”. O homem 
foi à Lua, mas ainda não conhece a si mesmo. 
O Templo da Boa Vontade — aclamado pelo povo como uma das sete maravilhas de Brasília e que, 
segundo dados oficiais da Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF), é o monumento 
mais visitado da capital do país — convida as criaturas a essa epopeia de empreender uma viagem ao 
seu próprio interior. Feito isso, sair até mesmo da Via Láctea será facílimo: desde que descubramos 
o âmago celeste de nosso ser, pois, na verdade, para o Espírito, o espaço não existe. 
Assegurou Jesus: “Tudo é possível àquele que crê” (Evangelho, segundo Marcos, 9:23).

José de Paiva Netto, jornalista, radialista e escritor. 
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com

Trazendo elementos de 
movimento, inovação e 
brasilidade, a tocha olím-
pica das Olimpíadas de 
2016, que vai acontecer 
no Rio de Janeiro, foi 
apresentada na sexta-fei-
ra. Além disso, a lista das 
cidades brasileiras que vão 
fazer parte da rota também 
foi divulgada e Sâo José 
dos Campos está entre os 
83 municípios escolhidos.
A cerimônia de apresen-
tação aconteceu no Audi-
tório da Fundação Habi-
tacional do Exército, em 
Brasília, e contou com 
a presença da presiden-
te da República, Dilma 
Rousseff, e do presiden-
te do Comitê Rio 2016, 
Carlos Arthur Nuzman, 
além de personalidades 
do esporte nacional, como 
os medalhistas Olímpi-
cos Torben Grael, Isabel 
Swan (ambos da vela), 
Bernard, Leila e Pau-
lão (os três do voleibol). 
As cidades escolhidas, in-
cluindo as 26 capitais es-
taduais e Brasília, serão 
o destino da tocha ao fim 
de cada dia de revezamen-
to – ou seja, onde ela irá 
“dormir” –, com exceção 
de quando houver para-
das técnicas ou momentos 
especiais de passagem da 
tocha. “A tocha Olímpi-
ca vai circular pelo Bra-
sil e será empunhada por 
homens e mulheres do 
nosso povo. Vai ser senti-
da em vários municípios, 
e vai cortar o país de nor-
te a sul e de leste a oeste. 
Será uma coopera-
ção grandiosa”, afir-
mou a presidente Dilma.
Além do carregador, o re-
vezamento envolve todo 
um comboio de veículos, 
que deve passar por cer-
ca de 500 cidades: 300 
receberão o revezamen-
to propriamente dito e 
outras 200 assistirão à 
passagem do comboio 
com a chama exposta. 
A lista completa do 
trajeto será divulga-
da no início de 2016. 
Todo o percurso foi mon-
tado sob a premissa do 
maior número possível 
de pessoas impactadas, 
dentro do período pré-es-
tabelecido para a duração 
total do revezamento. A 
estimativa do Comitê Rio 
2016, somando a popula-
ção de todos os pontos de 
passagem da tocha, é que 
90% dos brasileiros acom-

Para comemorar em grande estilo o período de festas juninas na região, a Doceria 
Matinal apresenta uma novidade para a temporada deste inverno: o menu especial 
Arraiá Matinal.
Valorizando produtos da terra, e fazendo uso das melhores e mais tradicionais mar-
cas do mercado, a Doceria Matinal oferece um cardápio com doces e salgados ca-
seiros típicos da região, em uma mistura de sabores que promete animar qualquer 
arraia.
Venha conhecer e se encantar com nossos brigadeiros de pamonha e de paçoca! Ou 
então, enquanto toma um gostoso café de bule, que tal experimentar um pedaço da 
torta cheesecake de Milho Verde e depois se deliciar com um bolinho caipira? Só 
de pensar, já dá água na boca! 
Esperamos por você!!

panhem o revezamento. 
“Queremos mostrar ao 
mundo a química que, 
acreditamos, vai nascer 
do encontro da chama 
Olímpica com o calor hu-
mano brasileiro. O Rio 
de Janeiro está trabalhan-
do muito para receber os 
Jogos, mas esses são Jo-
gos do Brasil e a popula-
ção inteira vai participar. 
O mais importante é que 
cada pessoa que partici-
par do revezamento possa 
deixar para a sua cidade 
uma mensagem forte de 
união”, afirmou Nuzman.
A tocha foi produzida com 
alumínio reciclado, resi-
na e acabamento acetina-
do, pesa entre 1kg e 1,5kg 
e mede 63,5cm de altura 
quando fechada, e 69cm 
quando aberta. Este mo-
vimento de “sobe e desce” 
acontece ao longo da ma-
lha triangular da textura 
da tocha que, dividida em 
três partes, alude aos va-
lores Olímpicos de exce-
lência, amizade e respei-
to. O desenho da tocha é 
assinado pela agência de 
design Chelles & Hayashi, 
de São Paulo, parceira do 
Comitê Rio 2016 no de-
senvolvimento do projeto.
A jornada da tocha come-
ça em maio de 2016 e irá 
durar entre 90 e 100 dias. 
Serão 12 mil conduto-
res, cada um percorrendo 
cerca de 200 metros com 
sua tocha. Serão 20.000 
quilômetros por estradas 
e ruas brasileiras e mais 
10.000 milhas aéreas em 
trechos das Regiões Norte 
e Centro-Oeste, entre Te-
resina e Campo Grande – 
sem que o fogo se apague.
A data em que a tocha irá 
desembarcar em Brasília 
para dar início a seu trajeto 
pelo país ainda será defini-
da, mas o revezamento tem 
dia exato para terminar: 5 
de agosto de 2016, quando 
o último condutor da to-
cha acenderá a pira Olím-
pica na cerimônia de aber-
tura dos Jogos Olímpicos 
Rio 2016, no Maracanã. 
Veja a lista de 83 cidades 
que serão o destino fi-
nal da chama Olímpica a 
cada dia do revezamento:
1 - Brasília
2 - Anápolis
3 - Goiânia
4 - Caldas Novas
5 - Uberlândia
6 - Patos de Minas
7 - Montes Claros
8 - Curvelo

9 - Governador Valadares
10 - Itabira
11 - Belo Horizonte
12 - Juiz de Fora
13 - Cachoei-
ro de Itapemirim
14 - Vitória
15 - São Mateus
16 - Porto Seguro
17 - Vitória da Conquista
18 - Ilhéus
19 - Valença
20 - Salvador
21 - Senhor do Bonfim
22 - Petrolina
23 - Paulo Afonso
24 - Aracaju
25 - Maceió
26 - Caruaru
27 - Recife
28 - Campina Grande
29 - João Pessoa
30 - Natal
31 - Mossoró
32 - Fortaleza
33 - Sobral
34 - Parnaíba
35 - Teresina
36 - Imperatriz
37 - Palmas
38 - São Luís
39 - Belém
40 - Macapá
41 - Santarém
42 - Boa Vista
43 - Manaus
44 - Rio Branco
45 - Porto Velho
46 - Cuiabá
47 - Campo Grande
48 - Dourados
49 - Presidente Prudente
50 - Londrina
51 - Cascavel
52 - Foz do Iguaçu 
53 - Pato Branco
54 - Passo Fundo
55 - Santa Maria
56 - Pelotas
57 - Porto Alegre
58 - Caxias do Sul
59 - Criciúma
60 - Florianópolis
61 - Blumenau
62 - Joinville
63 - Curitiba
64 - Ponta Grossa
65 - Itapetininga
66 - Bauru
67 - Ribeirão Preto
68 - Franca
69 - Campinas
70 - Osasco
71 - São Bernado
72 - São Paulo
73 - Santos
74 - São José dos Campos
75 - Angra dos Reis
76 - Volta Redonda
77 - Petrópolis
78 - Nova Friburgo
79 - Macaé
80 - Cabo Frio
81 - Niterói
82 - Nova Iguaçu
83 - Rio de Janeiro

São José dos Campos 
está na lista de cidades 

do revezamento da 
tocha olímpica

ARRAIÁ MATINAL
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Começam no dia 13 
de julho as inscrições 
para a Corrida Pinda, 
evento que faz parte das 
comemorações do ani-
versário e acontecerá 
no dia 26 de julho às 9h, 
com saída da Praça do 
Quartel. As inscrições po-
derão ser feitas pelo site 
da Prefeitura, no endereço 
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Esse ano, have-
rá inscrições para corrida 

de 10km e 5km, além da 
caminhada de 4km. As 
pessoas com necessidades 
especiais poderão parti-
cipar da corrida de 4 km. 
Para crianças haverá corri-
da na categoria pré-mirim 
de 100 metros, na mirim 
de 600 metros e infantil 
de 1 km.  De acordo com 
o regulamento da compe-
tição, os menores de 18 
anos deverão ter autoriza-
ção, por escrito, dos pais 

ou responsáveis.  Haverá 
premiação especial as três 
escolas de Pindamonhan-
gaba que tiverem maior 
número de participantes 
finalizando seus respec-
tivos percursos. Para re-
presentar uma escola a 
inscrição pode ser em 
qualquer uma das catego-
rias. Todos os inscritos re-
ceberão kits pré-prova e a 
entregue ocorrerá nos dias 
24 e 25 de julho no giná-
sio Juca Moreira. Na sex-
ta-feira (24) será das 15h 
às 20h e no sábado das 
9h às 17h. É necessário 
apresentar um documen-
to original com foto. A 
Corrida Pinda é realizada 
pela Tenaris Confab em 
parceria com a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba.

Inscrições para ‘Corrida 
Pinda’ começam dia 13 

de julho

A Polícia Civil de Pinda-
monhangaba investiga o 
autor de um crime de es-
telionato contra uma pes-
soa no distrito de Moreira 
César. Ela caiu no “gol-
pe do falso sequestro”,
aquele em que um uma pes-
soa liga para a vítima di-
zendo que um seu familiar 
está em seu poder e exige 
um pagamento por resgate.
De acordo com o delegado 
do 1º Distrito Policial, dr. 
Vicente Lagioto, a vítima, 
de 44 anos, mora na Rua 

31, bairro Mantiqueira. Ela 
teria recebido no dia 29 de 
junho uma ligação em seu 
celular em que um supos-
to sequestrador comuni-
cava que sua filha teria 
sido vítima de sequestro.  
“Como a vítima fa-
lou que não tinha di-
nheiro para pagamento,
o alegado sequestra-
dor exigiu a recar-
ga de vários celulares, 
no    valor    to-
tal  de R$218,00.”
Logo após cair no golpe, 

a vítima teve contato com 
sua filha e então percebeu 
que teria sido enganado. 
A polícia está levantan-
do os responsáveis pelas 
linhas telefônicas benefi-
ciadas, e de acordo com o 
delegado, todas recargas 
feitas foram para linhas 
da cidade do Rio de Janei-
ro-RJ (código de área 21). 
A Polícia Civil alerta 
que não existe sequestro 
em que é solicitado de-
pósito em conta bancá-
ria ou recarga de celular. 

Mais uma pessoa cai no 
“golpe do falso sequestro” 

em Pinda

O corredor Márcio Nu-
nes da Silva, de Pinda-
monhangaba, conquistou 
duas medalhas no último 
fim de semana durante 
o Jogos do Sesi, reali-
zado na capital paulista.
Márcio foi campeão na 
categoria Adulto Senior, 
ganhando os 100 metros 
rasos, e ficou na 2ª co-
locação no geral, após 
conquistar medalha de 
prata nos 400 metros.
Com esse resultado, Már-
cio se classificou para a 
próxima etapa dos Jo-
gos do Sesi, que vai 
acontecer em Guarulhos 
com data a ser definida.
“Essa foi a segunda com-
petição que participo de-
pois de ficar quase um ano 
parado. Ainda estou pegan-

A unidade da Ford em 
Taubaté anunciou que 
1,2 mil funcionários das 
áreas administrativas 
e de produção vão en-
trar em férias coletivas 
a partir de 13 de julho. 
De acordo com a empre-
sa, a decisão foi tomada 
para adequar a produção 
a demanda do mercado. 
Primeiro os trabalhado-
res da fábrica de moto-
res vão ficar afastados 
entre 13 e 31 de julho, 
e os funcionários da fábrica 
de transmissões ficam afas-
tados de 20 a 31 de julho.
Em abril, a Ford demi-
tiu 140 funcionários que 

Corredor pindense 
fatura 2 medalhas 

nos Jogos Sesi

Ford de Taubaté coloca 1,2 mil 
trabalhadores em férias coletivas

do ritmo e quero melhorar 
cada vez mais para chegar 
bem na disputa do Sul-A-
mericano”, disse Márcio.
O Sul-Americano acon-
tecerá em Porto Alegre 
no mês de novembro, ele 
iria competir nas provas 
de 110, 200 e 400 metros 
com barreiras. Porém an-

estavam com contratos 
suspensos há cinco me-
ses. A empresa alegou 
que era necessário reduzir 
a produção da unidade.
A Ford de Taubaté pro-

tes disso, Márcio partici-
pará de uma competição 
preparatória em Maceió, 
no mês de setembro, além 
da etapa do Jogos do Sesi.
O corredor recebe o apoio 
da Secretaria de Espor-
tes, Acquademia,Casa 
do Escapamento, Neto 
Jeans e da SportElite.

duz transmissões e 
motores Sigma 1.5,
usados nos modelos 
Ka Sedan e New Fies-
ta. Atualmente empre-
ga 1,5 mil funcionários.


