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A GAzetA dos Municípios

Pindamonhangaba
oferece vagas para
prática de handebol

Prefeitura de Taubaté faz
seletiva de judô e busca

novos talentos no esporte

Bloco Vai Quem Quer abre 
neste sábado o Carnaval 

“Vivas Cores” em Taubaté

Bibliotecas municipais 
de Pinda são pontos de 

coleta de esponjas

Prefeitura de Taubaté prepara 
profissionais para nova
temporada de projetos

no esporte

O handebol é um espor-
te que contribui com o 
aprimoramento da coor-
denação motora e é be-
néfico para socialização. 
Em Pindamonhangaba, 
esta modalidade tem tido 
destaque devido ao em-
penho dos atletas da sele-
ção masculina e dedica-
ção da comissão técnica. 

A Secretaria de Esportes 
e Lazer realiza no pró-
ximo sábado, dia 7, uma 
peneira para as categorias 
de base de judô da cidade, 
às 9h, no Centro Cultural. 
A seletiva é para as cate-
gorias sub-18 e sub-21, 
masculino e feminino. 

Neste sábado, dia 07 de 
fevereiro, o Carnaval 
2015 em Taubaté com o 
tema “Vivas Cores” abre 
a folia na cidade com 
o tradicional bloco Vai 
Quem Quer. A concen-
tração acontece na Pra-
ça Santa Luzia, às 15h e 
a saída às 17h, pela Rua 
Presidente Getúlio Vargas 
com destino a Avenida 
Professor Walter Thauma-
turgo, a Avenida do Povo. 
A expectativa é que o blo-
co leve para a Avenida 
do Povo cerca de 20 mil 
pessoas mantendo a mé-
dia dos dois últimos anos. 
Para este ano a marchinha 
do bloco é “Vem ai, vem 
festejar 50 anos de Glo-
bo e 43 anos do bloco”. 
O bloco vai homenagear 

A reciclagem de materiais 
pode ajudar o Meio Am-
biente e também muitas 
famílias ou entidades. O 
conceito de cidadania vai 
além quando pensamos 
em algo positivo e coloca-
mos em prática ações que 
possam transformar o hoje 
para que tenhamos um fu-
turo mais ‘confortável’.
As esponjas de louças, 
por exemplo, podem ser 
reaproveitadas e em Pin-

A Secretaria de Esportes 
e Lazer da Prefeitura de 
Taubaté inicia na próxi-
ma segunda-feira, dia 09, 
a nova temporada de pro-
jetos sociais da pasta. Ao 
todo são 10 programas que 
acontecem em centros po-
liesportivos, comunitários 
e associações de bairros. 
Entre as novidades es-
tão um modelo de ficha 
de inscrição online para a 

Os jovens que desejam 
vivenciar o handebol po-
dem procurar a professora 
e iniciar os treinamentos. 
Este esporte é oferecido 
pela Secretaria de Juven-
tude, Esportes e Lazer 
da Prefeitura no ginásio 
do Centro Esportivo José 
Ely Miranda, “Zito”, e 
no ginásio do Alto Tabaú. 

Os interessados devem 
comparecer ao local com 
kimono próprio, além de 
uma copia do RG para a 
inscrição, que será feita na 
hora do teste. Na seletiva, 
quatro professores irão 
avaliar os conhecimentos 
e técnicas dos candida-

o centenário do Esporte 
Clube Taubaté, comemo-
rado em 2014, os 50 anos 
da Rede Globo de Tele-
visão e 43 anos do “Vai 
Quem Quer”. O Bloco - 
O Vai Quem Quer surgiu 
em 1972 no bairro Cha-
fariz com uma brincadei-
ra entre quatro amigos. 
A característica dos par-
ticipantes do bloco é que 
os homens saem vestidos 
de mulher. Segurança – 
Para garantir a segurança 
dos foliões a Avenida do 
Povo receberá 08 câme-
ras e uma central de mo-
nitoramento será monta-
da no local e operada por 
guardas civis municipais. 
A Polícia Militar também 
estará com o efetivo da 
Atividade Delegada fa-

damonhangaba os muní-
cipes têm a possibilidade 
de ajudar esta boa ação.
O posto do Acessa São 
Paulo, na biblioteca Ve-
reador Rômulo Campos 
D´Arace, no bairro Bos-
que, por exemplo, é um 
dos pontos parceiro do 
projeto “Cata Esponjas”, 
um programa de coleta 
de esponjas de limpeza 
de uso doméstico, de to-
dos os tamanhos e marcas.

população e a inserção de 
um programa que envol-
ve atividades circenses. 
Os programas fazem parte 
do “Comum-Unidade em 
Ação”, que atende pessoas 
de todas as idades. Assim, 
a secretaria realiza até o 
final desta semana uma 
série de aulas de capaci-
tação para os professores. 
Durante o treinamento, os 
professores visitam ins-

Os treinos duram duas 
horas. Quartas e sextas-
feiras os treinos são no 
“Zito”, a partir das 17 
horas, já às terças e quin-
tas-feiras acontecem 
no Alto Tabaú, das 18 
às 20 horas. Os atletas 
também treinam aos sá-
bados no Alto Tabaú, 
a partir das 9 horas.

tos. Os atletas aprovados 
vão participar da rotina 
de treinos das categorias 
de base da Prefeitura de 
Taubaté. O Centro Cultu-
ral fica na Praça Coronel 
Vitoriano, 1. Mais in-
formações pelo tele-
fone: (12) 3624-8740.

zendo rondas e coibindo a 
venda de bebidas em gar-
rafas de vidro. Trânsito – 
O bloco sairá da Praça San-
ta Luzia e vai descer pela 
Rua Getúlio Vargas em di-
reção a Avenida do Povo. 
Conforme a passagem do 
bloco, o trânsito será li-
berado nos cruzamentos. 
A cobertura ficará interdi-
tada até o final do evento. 
O motorista que esti-
ver na Avenida do Povo, 
sentido Estádio Joa-
quim de Moraes Filho 
(Joaquinzão), deverá aces-
sar pela Rua Dr. Emilio 
Winther. Para quem pre-
cisar seguir sentido Ro-
dovia Presidente Dutra, o 
desvio acontece pela Rua 
Jocundo Pastorelli, atrás 
da Câmara Municipal.

Para contribuir com o pro-
jeto basta levar as esponjas 
limpas e secas para uma 
das bibliotecas munici-
pais. As esponjas coleta-
das serão enviadas para 
o Terracycle e este fará a 
reciclagem dos materiais.
Não são aceitas esponjas 
com graxa, óleo de carro 
e derivados. Ao participar 
deste programa o cidadão 
irá contribuir com a sus-
tentabilidade do planeta.

talações e instituições es-
portivas da cidade e parti-
cipam de reuniões com os 
gerentes dos projetos so-
ciais. “É muito importante 
entender como funciona 
o planejamento de outras 
instituições para aplicar-
mos na prefeitura” afirma 
a professora Irina Maria 
Caldeira Guedes, que par-
ticipa dos projetos “Ritmo 
Livre” e “Vida Ativa”.
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EXPEDIENTE

Tremembé receberá
Pentacampeão Mundial de 

Futebol Edmilson no
“Sesc Verão 2015”

Ponte interditada entre Tremembé 
e Taubaté será liberada no

começo da próxima semana

No próximo dia 27/02 à 
partir das 15h30 na Qua-
dra Coberta (Jardim dos 
Eucaliptos) acontece o 
“SESC Verão 2015″ no 
município, o evento é uma 
iniciativa promovida pelo 
SESC e com apoio da 
Prefeitura Municipal. Em 
Tremembé, o projeto será 
promovido pela Secreta-
ria de Turismo, Cultura e 
Esportes e ocorrerá pela 
primeira vez na cidade. 
Na edição de Tremembé, 
o evento contará com a 
presença do ex-zagueiro e 
pentacampeão mundial de 
futebol Edmilson Gomes, 
ex jogador do São Paulo, 
Palmeiras e Barcelona, 

A ponte que liga as cida-
des de Tremembé e Tauba-
té que foi interditada no 
último dia 25/01 devido 
a uma erosão na cabecei-
ra da ponte ocasionando a 
queda do asfalto deve-
rá ser liberada entre os 
dias 09 (Segunda-Feira) e 
10 (Terça-feira) de fe-
vereiro. Se as condições 
climáticas ajudarem, hoje 
mesmo se inicia a insta-

campeão mundial com a 
Seleção Brasileira na Copa 
do Mundo de 2002 e da Liga 
dos Campeões em 2006. 
Atualmente Edmilson é 
presidente do Conselho 
de Curadores da Funda-
ção Edmilson “Semeando 
Sonhos”. Edmilson reali-
zará uma Clínica Esporti-
va e um bate-papo com o 
público sobre a sua carrei-
ra. Um pouco mais cedo, 
a partir das 9h30, aconte-
ce uma apresentação de 
Badminton, esporte 
olímpico que pode ser 
jogado em duplas ou 
individualmente, utilizan-
do raquete e uma peteca 
em uma quadra dividida 

lação de guias e sarjetas 
e consequentemente o 
asfalto. O problema 
foi ocasionado devi-
do a uma obra mal exe-
cutada em 2011, onde 
a administração anterior 
realizou a contenção da 
sustentação do asfalto 
utilizando madeiras. Com 
as fortes chuvas as ma-
deiras foram apodrecendo 
e o asfalto cedeu. Des-

por rede. Durante a Ca-
ravana Esportiva haverá 
vivências da modalidade 
com o público presente. 
De acordo com a Secre-
tária de Turismo, Cul-
tura e Esportes Marcela 
Tupinambá, esse pro-
jeto, que tem entrada 
franca, será destinado a 
pessoas de todas as ida-
des. “O objetivo é apro-
veitar o evento para 
incentivar as pessoas a 
praticar algum tipo de 
atividade física. O SESC 
Verão será uma ótima opor-
tunidade para nossa cida-
de esperamos que todos 
aproveitem o even-
to”, disse a secretária.

ta vez a contenção foi 
realizada utilizando 
trilhos de trem e chapas 
de aço de alta durabili-
dade para garantir a boa 
execução do serviço e 
evitar problemas futuros. 
Todos os trabalhos estão 
sendo realizados atra-
vés de parcerias entre a 
Prefeitura de Tre-
membé, Prefeitura 
de Taubaté e DAEE.

MISCELÂNEA
Curiosidades

Os gatos conseguem enxergar com pouca luz porque tem nos olhos uma estrutura cha-
mada região tapetal, composta de células especiais que provocam a dupla estimulação 
dos cones e bastonetes responsáveis pela percepção de cores e formas, localizadas na 
coróide, camada que reveste internamente quase toda a esfera ocular e, essa região 
funciona como um espelho. A luz atravessa a retina e estimula os cones e bastonetes 
uma vez e quando reflete na região tapetal, volta e passa por eles estimulando-os no-
vamente.
***
As aves que conquistaram um meio ambiente tão difícil com as alturas desenvolveram 
de modo extraordinário sua capacidade de enxergar. Não apenas o foco de seus olhos 
pode mudar com particular rapidez como também seus olhos têm a aptidão de ver 
claramente mais perto ou mais longe do que o ser humano. É como se os olhos tives-
sem combinadas as propriedades de um microscópio e de um telescópio num mesmo 
instrumento. A capacidade de um falcão enxergar é considerada oito vezes maior que 
a dos humanos e a coruja tem a propriedade de enxergar dez vezes mais no escuro.
***
As lagartas e insetos se parecem com o ambiente por codificação genética exata das 
formas, cores e texturas dos animais que se igualam com seus ambientes naturais. 
Esses genes aparecem nas espécies por mutação e sofre seleção natural, isso é, em 
um dado momento do processo evolutivo surge inseto ou lagarta com características 
semelhantes ao ambiente e seus descendentes têm maiores chances de sobreviverem, 
isto acontece porque os predadores do animal não conseguem vê-los e não podem 
comê-los.

Humor 

O ex-presidente conversava com a ex-primeira dama sobre a gripe aviária:
- Eu to ficando preocupado com essa tal gripe aviária.
- Ué! Mas por quê?
- É que eu não vou poder mais saborear um franguinho e eu adoro.
- Calma meu bem! Dizem que essa gripe só dá na Ásia.
- Ta vendo só? Bem na parte do frango que eu mais gosto de comer!
***
O patrão dá uma bronca no caseiro:
- Olha seu José, não deixa sua cachorra entrar novamente na minha casa, ela está cheia 
de pulgas...
No mesmo instante o caseiro vira pra cachorra e diz:
- Teimosa! Vê se não entra na casa do patrão porque lá ta cheio de pulgas...
***
O caipira pergunta para o sobrinho da cidade:
- Ô fio! Mi mata uma curiosidade minha! É verdadi qui essa tal lei da gravidadi é qui 
dêxa as pessoa em pé nu chão?
- Sim tio! Se não fosse a lei da gravidade, nós flutuaríamos no espaço.
E o caipira, colando a cabeça:
- Agora mi ixplica outra coisa... Cumo é qui tudu mundo fazia antis dessa tal de lei ser 
aprovada?
***
Os presos estavam no pátio de uma grande penitenciária no interior de Minas Gerais, 
quando ouvem a diretora no alto falante:
- Tenção cambada di vagabundus! Chega di moleza! Queru tudumundu vassôra nas 
mão limpandesse chiquêro que ocês mora. Queru tudim bem limpim módique aminhã 
nóis vai recebê us deputadus i toda cumitiva!
Um dos presos comenta com o colega ao lado:
- Tequifim prendêro us fios da mãi!

Mensagens

Não inveje os outros, como se fossem mais felizes e vitoriosos do que você. A vida, a 
esperança e o sucesso que estão neles, estão também em você. Com pensamentos sa-
dios e disposição para lutar, você terá um progresso que não refluirá jamais. Dê ao seu 
coração o sinal de confiança no futuro e esteja certo de que as forças da vida, o tempo e 
as pessoas trabalharão para seu benefício. Abra um sorriso. Faça uma imagem positiva 
de sua vida e vencerás. O dia da vitória está acontecendo dentro de você.
***
Às vezes é preciso esquecer um pouco a pressa e prestar mais atenção em todas as 
direções ao longo do caminho. A pressa cega os olhos e deixamos de observar todas as 
coisas boas e belas que acontecem ao nosso redor. Às vezes o que precisamos está tão 
próximo. Passamos, olhamos, mas não enxergamos. Não basta apenas olhar. É preciso 
saber olhar com os olhos, enxergar com a alma e apreciar com o coração.
***
Aqueles companheiros que nos partilham as experiências do cotidiano são os melho-
res que a Divina Sabedoria nos concede a favor dos mesmos. Se você encontra uma 
pessoa difícil em sua intimidade, essa é a criatura exata que as Leis da Reencarnação 
lhe traz ao trabalho de burilamento próprio. As pessoas que nos compreendem são 
bênçãos que nos alimentam o ânimo de trabalhar, entretanto, aquelas outras que não 
nos entendem são testes que a vida igualmente nos oferece, a fim de que aprendemos 
a compreender. Recordemos: nos campos da convivência é preciso saber suportar os 
outros para que sejamos suportados. Se alguém surge como sendo um enigma em seu 
caminho, isso quer dizer que você é igualmente um enigma para esse alguém. Nunca 
diga que a amizade não existe, qual nos acontece, cada amigo nosso tem a suas limita-
ções e se algo conseguimos fazer em auxílio do próximo, nem sempre logramos fazer 
o máximo, de vez que somente Deus consegue tudo em todos. Se você acredita que 
fraqueza rude pode ajudar a alguém, observe o que ocorre com planta a que você atira 
água fervente. Abençoamos se quisermos ser abençoados.

Pensamentos

A audácia cresce com o medo dos outros.
Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
O primeiro conselho para um paciente: Seja paciente.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
É um amor pobre aquele que se pode medir.
Onde a luz bate mais forte, a sombra é mais escura.
Não procure o bem estar sem que se esforces para estar bem.
Tudo na vida é uma questão de mera interpretação;
O amor é igual ao pirulito, começa no doce e acaba no palito.
Seja otimista, ilumine seus pensamentos com belas palavras.
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Embraer realiza primeiro 
voo do cargueiro militar 

KC-390

A Embraer realizou com 
sucesso na manhã desta 
terça-feira (3) o primeiro 
voo do novo jato de trans-
porte militar e reabasteci-
mento em voo KC-390. O 
primeiro voo foi conduzi-
do pelos pilotos de teste 
Mozart Louzada e Mar-
cos Salgado de Oliveira 
Lima e os engenheiros de 
ensaios em voo Raphael 
Lima e Roberto Becker.
A aeronave fez um voo 
teste de 1 hora e 25 mi-
nutos. Foram realizadas 
manobras para avaliação 
das características de voo 
e executou uma varieda-
de de testes de sistemas, 
tendo sido beneficiado por 
uma campanha avançada 
de simulações e de exten-
sivos testes em solo. “O 
KC-390 se comportou de 
forma dócil e previsível. 
O avançado sistema de 

comandos de voo fly-by
-wire e os aviônicos de 
última geração facilitam a 
pilotagem e proporcionam 
um voo suave e preciso”, 
disse o coman-
dante Louzada.
O KC-390 é um projeto 
conjunto da Força Aérea 
Brasileira (FAB) com a 
Embraer para desenvol-
ver e produzir um avião de 
transporte militar tático e 
reabastecimento em voo. 
A aeronave foi projeta-
da para estabelecer novos 
padrões em sua categoria, 
com menor custo opera-
cional e flexibilidade para 
executar uma ampla gama 
de missões como transpor-
te e lançamento de cargas 
e tropas, reabastecimen-
to aéreo, busca e resga-
te e combate a incêndios 
florestais, entre outras.
“Este primeiro voo é um 

passo fundamental para 
cumprirmos a tarefa que 
nos foi confiada. O KC-
390 é resultado de uma 
estreita cooperação com a 
Força Aérea Brasileira e 
conta com outros parcei-
ros internacionais, repre-
sentando provavelmente 
o maior desafio tecnoló-
gico que a Empresa já en-
frentou em sua história. 
Estamos verdadeiramen-
te realizados por atingir 
este importante marco”, 
disse Frederico Fleury 
Curado, Diretor-Pre-
sidente da Embraer.
Em maio do ano passado, 
a Embraer e a FAB assina-
ram o contrato de produ-
ção de 28 aeronaves KC-
390. Além da encomenda 
da FAB, existem atual-
mente intenções de com-
pra de outros países, totali-
zando mais 32 aeronaves. 

Programação Oficial do 
Novo Carnaval de
Tremembé 2015

Dia 12/02 (Quinta-feira)
20h – Concurso Rei Momo e Rainha 
da Prevenção (Inscrições pelo site 
www.tremembe.sp.gov.br)
21h – Banda Oppus

Dia 13/02 (Sexta-feira)
18h – Bloco do CEEP
19h – Bloco da Saúde
20h – Bloco do Sapinho
21h – Banda Estrambelhados

Dia 14/02 (Sábado)
15h – Bloco Pé na Cova
17h – Banda Estação Folia
19h – Bloco do Santana
20h – Bloco Vai quem quer
21h – Banda Pralana Folia

Dia 15/02 (Domingo)
15h – Bloco do Barbosa
17h – Banda Estação Folia
19h – Bloco do Erê
20h – Bloco do Tremembão
22h – Banda Bala

Dia 16/02 (Segunda-feira)
15h – Bloco da Maricota
17h – Banda Estação Folia
19h – Bloco Antes Aki que na UTI
20h – Bloco da Panela
21h – Banda Pralana Folia

Dia 17/02 (Terça-feira)
15h – Bloco Juca Teles
17h – Banda Estação Folia
20h – Bloco do Velório
21h – Banda Bala

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Tremembé através da Secretaria de Turismo,

Cultura e Esportes divulgam a
Programação Oficial do Novo Carnaval de Tremembé 2015

Câncer de Mama
Paiva Netto

O Dia Mundial Contra o Câncer e o Dia Nacional da Mamografia (respectivamente 
em 4 e 5/2) chamam-nos a atenção sobre um mal que acomete cada vez mais pes-
soas. 
Reportagem feita em 2012 por Sabrina Craide, da Agência Brasil, informa que “o 
câncer de mama é o segundo tipo mais frequente da doença no mundo (atrás do 
câncer de pulmão) e deverá ter aproximadamente 52,7 mil novos casos no país este 
ano, de acordo com estimativas do Instituto Nacional de Câncer (Inca)”.
Conforme ressalta o Inca, “o exame clínico da mama deve ser feito uma vez por 
ano pelas mulheres entre 40 e 49 anos. E a mamografia deve ser realizada a cada 
dois anos por mulheres entre 50 e 69 anos, ou segundo recomendação médica”. E 
mais: “Embora a hereditariedade seja responsável por apenas 10% do total de ca-
sos, mulheres com história familiar de câncer de mama, especialmente se uma ou 
mais parentes de primeiro grau (mãe ou irmãs) foram acometidas antes dos 50 anos, 
apresentam maior risco de desenvolver a doença. Esse grupo deve ser acompanhado 
por médico a partir dos 35 anos (...)”.
Quando detectado nos estágios iniciais, as chances de cura são de aproximadamente 
95%. Contudo, aponta Ricardo Caponero, diretor técnico-científico da Federação 
Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama), “ain-
da falta conscientização das mulheres para a importância da realização periódica da 
mamografia. (...) Apenas 30% das mulheres fazem o exame”. Desde 2009, o exame 
tem cobertura gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS), direito assegurado pela 
Lei 11.664/2008. Em prol de sua saúde, as mulheres não podem abrir mão desse 
benefício.

Prevenção
Para melhor conhecimento de todos sobre o assunto, vale consultar o site do Inca 
(www.inca.gov.br). Vejam, por exemplo, algumas dicas de prevenção: “Evitar a 
obesidade, através de dieta equilibrada e prática regular de exercícios físicos, é uma 
recomendação básica para prevenir o câncer de mama, já que o excesso de peso au-
menta o risco de desenvolver a doença. A ingestão de álcool, mesmo em quantidade 
moderada, é contraindicada, pois é fator de risco para esse tipo de tumor, assim 
como a exposição a radiações ionizantes [raios x, por exemplo] em idade inferior 
aos 35 anos”.
Não prescindamos igualmente de recorrer ao Amparo Celeste, que tem em Jesus, o 
Divino Médico, o abundante manancial da saúde almejada por todos.

José de Paiva Netto — Jornalista, radialista e escritor. 
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Em reunião na capital, Prefeitura de 
Ubatuba faz solicitações à

Secretaria de Segurança do Estado  

Finalizada manutenção da
Estrada da Boa Vista

em Ubatuba

Encontro tratou da assi-
natura do convênio da 
atividade delegada, da so-
licitação de reforço para o 
efetivo da Polícia Civil e 
da implantação de um dis-
trito policial na região sul 
O prefeito Mauricio (PT) 
e o secretário municipal de 
Segurança, Artur D’Ange-
lo, reuniram-se na última 
quarta-feira com Alexan-
dre de Moraes, secretário 
de Segurança do Estado de 
São Paulo, para tratar de 
três assuntos: assinatura 
do convênio da atividade 
delegada, solicitação de 
reforço para o efetivo da 
Polícia Civil e implanta-
ção de um distrito policial 
na região sul de Ubatuba. 
Depois de protocolados 
os pedidos, Alexandre 

Serviços melhoraram con-
dições de tráfego e conta-
ram com apoio da Admi-
nistração Regional Norte 
A Secretaria de Infraestru-
tura Pública da Prefeitura 
de Ubatuba informa a fi-
nalização dos serviços de 
nivelamento e cascalha-
mento na estrada de acesso 
à aldeia Boa Vista, bairro 
do Prumirim, região norte 
do município. Requeridos 
pela comunidade e verea-
dores, os serviços melho-
raram bastante as condi-
ções de tráfego e contaram 
com apoio da Administra-
ção Regional Norte. Pla-

se comprometeu a fa-
zer um levantamento das 
pautas e verificar a via-
bilidade das solicitações 
feitas pelo poder execu-
tivo da cidade. Em rela-
ção à atividade delegada, 
Artur D’Angelo informa 
que a iniciativa encontra-
se em andamento e faltam 
apenas detalhes burocrá-
ticos e a publicação no 
Diário Oficial do Estado. 
“A atividade delegada é 
importante pois aumenta 
o número de policiais tra-
balhando no município e 
melhora as condições de 
segurança da nossa po-
pulação, além de suprir 
outras demandas como a 
fiscalização de ambulan-
tes irregulares nas praias 
e pontos turísticos, a fis-

nejamento Um levanta-
mento do nosso setor de 
planejamento indica que 
seriam necessários R$ 230 
milhões – orçamento de 
um ano inteiro da cidade 
– para recuperar apenas as 
vias principais dos bairros. 
Diante de tamanho desafio, 
a equipe da prefeitura en-
carou o problema de fren-
te e já executou trabalhos 
em importantes ruas de 
norte a sul do município, 
com muitas comunidades 
contempladas. Em 2014, 
mais de 15 bairros conta-
ram com serviços de re-
cuperação e recapeamen-

calização de trânsito e 
etc”, explica D’Angelo. 
Já em relação a solicitação 
do distrito na costa sul, 
Artur destacou a extensão 
do município, de aproxi-
madamente 100 km, que 
prejudica o deslocamento 
da população à única de-
legacia de polícia, loca-
lizada na região central. 
“Tal fato acaba masca-
rando os números reais de 
criminalidade e dificulta 
a adoção de medidas pre-
ventivas e corretivas por 
parte das polícias”, co-
menta. “Em relação ao 
efetivo da Polícia Civil, 
esta é uma pauta antiga em 
Ubatuba e fizemos ques-
tão de reforçar as soli-
citações da categoria”, 
completa o secretário.

to. Parte executada com 
verba do município, outra 
parte com repasses que a 
equipe da prefeitura con-
quistou apresentando bons 
projetos ao Departamento 
de Apoio ao Desenvol-
vimento das Estâncias e 
à Unidade de Apoio aos 
Municípios. É importante 
lembrar que outros pro-
cessos de licitação en-
contram-se abertos com 
previsão de serem finaliza-
dos nos próximos meses. 
As ruas e comunida-
des contempladas nos 
próximos dois anos 
ainda serão definidas.
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Três bairros de
Pinda passam por
alterações em vias

Prefeitura de São Luiz 
do Paraitinga desiste de 

terceirizar o carnaval

A Prefeitura de São Luiz 
do Paraitinga desistiu de 
realizar a terceirização do 
carnaval. O evento seria re-
alizado pela empresa Four 
Shine, de Taubaté, mas a 
licitação foi cancelada e a 
festa voltará para adminis-
tração pública. A decisão 
foi publicada no Diário 
Oficial do Estado na terça-
feira (3), informando que a 
Prefeitura tomou a decisão 
na sexta-feira (30). A de-
cisão de terceirizar o car-

naval foi anunciada pelo 
prefeito Alex Torres (PR) 
em dezembro, alegando 
que queria evitar uso de 
recursos públicos para fa-
zer a festa, que tem custo 
estimado de R$ 1 milhão. 
Em janeiro foi anunciada, 
após processo de licitação, 
que a empresa Four Shi-
ne Produções, de Taubaté, 
ficaria a cargo da organi-
zação. A empresa inves-
tiria R$ 429 mil na festa. 
A Prefeitura e a empresa 

O Departamento de Trân-
sito de Pindamonhangaba 
anunciou mudanças em 
algumas vias de três bair-
ros para facilitar o tráfego. 
As mudanças acontecem 
nos bairros Campo Alegre, 
Campos Maia e Mombaça. 
De acordo com a nota, as 
modificações foram feitas 
após estudos e análises di-
árias, acompanhadas por 
profissionais técnicos. No 
bairro Campo Alegre as 
alterações acontecem nas 
ruas São José e São Luiz, 
ambas receberam sinaliza-
ção de mão única. A mu-
dança foi realizada para 
melhorar a seguranla dos 
ciclistas, além de promo-
ver maior fluidez no tráfe-
go de veículos. Nos bairros 
Campos Maia e Mombaça 
houve a implantação de 
ciclofaixas e sinalização 
do local com placas de 
“Rota Compartilhada”.

ainda não tinham contra-
to assinado. A empresa 
Four Shine se manifestou 
através de seu advogado, 
Otávio Augusto Rangel, 
dizendo que a empresa não 
entrará na Justiça para rea-
lizar a organização do car-
naval, porém pode entrar 
com processo por danos 
morais, exigindo compen-
sação da Prefeitura pelos 
gastos e pré-contratos com 
fornecedores que já foram 
assinados. De acordo com 
a Secretaria de Turismo 
de São Luiz, a festa será 
mantida e organizada to-
talmente pela administra-
ção pública e que a pro-
gramação será mantida. O 
carnaval de São Luiz do 
Paraitinga é um dos mais 
famosos do país. Cerca 
de 150 mil pessoas visi-
tam a cidade nos dias de 
festa, movimentando em 
torno de R$ 15 milhões.


