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A GAzetA dos Municípios

A Justiça julgou proce-
dente a uma ação ajuizada 
no início do ano passado 
contra a empresa Engeluz 
Iluminação e Eletricidade 
Ltda, pela Prefeitura Mu-
nicipal da Estância Tu-
rística de Tremembé, que 
solicitava a devolução do 
investimento realizado na 
instalação de postes abas-
tecidos por energia solar 
na Avenida Luiz Gonzaga 

A Prefeitura de Tremem-
bé recebeu nesta  a vi-
sita de 16 alunos do 6º 
ano da Escola Nair de 
Mattos Queiroz locali-
zada no bairro Aterrado. 
Eles foram recebidos pelo 
prefeito municipal Marce-
lo Vaqueli acompanhado 
do Chefe de Gabinete e 
Secretário de Saúde José 
Marcio de Araujo Gui-
marães em seu gabinete 
no Paço Municipal, que 
respondeu a uma série de 
perguntas. Durante o en-
contro com o prefeito, as 

das Neves – trecho Jar-
dim Santana / Residen-
cial Eldorado) que caíram 
devido às fortes chuvas.
Durante todo esse tem-
po, a Secretaria de As-
suntos Jurídicos da Pre-
feitura de Tremembé 
esteve trabalhando forte 
para obter essa conquista.
O Município ajuizou ação 
de indenização por perdas 
e danos em face da empre-

crianças fizeram várias 
perguntas relacionadas 
a administração pública, 
educação e infraestrutura 
da cidade. A curiosida-
de dos jovens foi desde 
a rotina e os compromis-
sos do prefeito com a 
cidade e até perguntas 
mais particulares sobre 
a vida pessoal do gestor.
Ao final do encontro, os 
alunos puderam tomar um 
delicioso café na compa-
nhia do Chefe do Executi-
vo e dos acompanhantes; a 
professora Adriana Zanin, 

sa Engeluz Iluminação e 
Eletricidade Ltda em razão 
do inadimplento contra-
tual. A ação foi proceden-
te em favor do município 
e transitou em julgado 
a demanda e atualmen-
te encontra-se em fase de 
cumprimento de sentença. 
Resta agora a empresa de-
volver ao município todo 
valor debitado com ju-
ros e correção monetária.

o coordenador Germano 
Rivera e da direto-
ra Sandra Regina.
O prefeito Marcelo Va-
queli elogiou a inicia-
tiva da escola e desta-
cou o fato dos alunos 
demonstrarem interesse 
em saber como funciona 
a administração pública. 
“Eu fico feliz em ver esse 
interesse dessas crianças 
em conhecer melhor o po-
der executivo. Iniciativas 
como essa, ajudam a for-
mar cidadãos mais cons-
cientes e críticos”, disse.

Prefeitura de Tremembé
ganha causa judicial 

contra Engeluz

Alunos da Escola Nair 
de Mattos Queiroz 

(Aterrado)
visitam prefeito

Caiu 14,8% a produção 
de veículos automotores 
em junho na comparação 
com o mesmo mês do ano 
passado. Os dados são da 
Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea) 
e foram divulgado nes-
ta semana, em São Pau-
lo. A produção do setor 
no mês de junho de 2015 
foi de 184.015 unidades, 
contra as 215.934 de ju-
nho de 2014.  No com-
parativo ao mês de maio 
de 2015,foram produzi-
das 210.386 unidades, o 
que representou queda de 
12,5%. No acumulado do 
primeiro semestre, foram 
produzidos 1.276.638 ve-
ículos, 18,5% a menos 
do que o total do mesmo 
período do ano passado 
(1.566.049). Em junho, o 
licenciamento registrou 

leve queda de 0,1%, com 
a venda de 212.524 uni-
dades. Em maio, foram 
vendidas 212.696. Ao 
comparar a comercializa-
ção de 263.564 veículos 
em  junho do ano passa-
do com a deste ano, a re-
tração de vendas chega a 
19,4%. Nos acumulado 
de 2015, as vendas tota-
lizaram 1.318.949 unida-
des, 20,7% a menos do 
que no mesmo período 
de 2014. O presidente da 
Anfavea, Luiz Moan des-
tacou que,um ponto que 
continua positivo é a área 
de consórcio, com 72 mil 
novas cotas em junho, o 
que representa aumento de 
6,7% com relação ao mes-
mo período do ano passa-
do. Alem disso, ele destaca 
que as vendas no mês de 
junho para as pessoas físi-
cas representaram 40,4% 

no total. Em junho do ano 
passado, esse percentual 
estava em 38,1%. O nível 
de inadimplência (atrasos 
de pagamento acima de 90 
dias) chegou a 3,9% tan-
to para os veículos novos 
quanto para os usados. Há 
um ano, era 4,99%. Expor-
tações sobem – De acordo 
com o balanço apresen-
tado pela Anfavea, as ex-
portações de veículos che-
garam a 48.068 unidades 
em junho, um crescimento 
de 96,8% na comparação 
com o mesmo mês do ano 
passado, quando foram co-
mercializadas no mercado 
externo 24.425 unidades. 
Em relação a maio, o au-
mento  registrado foi de 
17,9% e, no acumulado 
do ano, de 16,6%. “Te-
mos conseguido colecio-
nar dados positivos”, disse 
o presidente da Anfavea

Produção de veículos cai 
18,5%, o pior semestre 

após 9 anos

Com a presença de mi-
nistros e dirigentes 
de centrais sindicais, 
a presidente Dilma Rous-
seff assinou nesta semana 
a medida provisória (MP) 
que visa evitar demissões 
dos trabalhadores por em-
presas que estejam pas-
sando por dificuldades 
financeiras. É o Programa 
de Proteção ao Emprego 
(PPE) que vai permitir 
a redução temporária da 
jornada de trabalho e de 
salário em até 30%. A pro-
posta, embora passe a vi-
gorar imediatamente com 
força de lei, será analisa-
da e precisa ser aprovada 
pelo Congresso Nacional. 

Com a MP, o governo fe-
deral prevê que a União 
complemente, não toda, 
mas  metade da perda sala-
rial por meio do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador. 
Segundo o governo fe-
deral, o programa valerá 
até o dia 31 de dezembro 
de 2016, e o período de 
adesão das empresas vai 
até o fim deste ano. As 
empresas poderão ade-
rir ao programa por seis 
meses, prorrogáveis por 
mais seis. De acordo com 
o ministro-chefe da Secre-
taria-Geral da Presidência, 
Miguel Rossetto, as em-
presas não poderão demi-
tir nenhum funcionário 

durante o prazo de vigên-
cia do programa, proibição 
que será mantida por pelo 
menos mais dois meses 
após o fim da vigência. 
“É mais importante usar 
recursos públicos para 
manter o emprego do que 
para custear o desempre-
go.”, afirmou o ministro. 
Um grupo interministerial 
também foi criado pelo 
governo, para  divulgar 
informações sobre os cri-
térios, com base em in-
dicadores econômicos e 
financeiros. Essa é a for-
ma com que o governo 
pretende definir quais se-
tores e empresas estarão 
aptos a participar do PPE.

Dilma assinada medida 
que autoriza empresas a 
reduzir salário e jornada 

de trabalho
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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).
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LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
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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.: 
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TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Crianças pedem socorro
Paiva Netto

A crescente violência no Brasil e no mundo tem chamado a atenção de todos. A cada dia au-
mentam os casos tristes e lamentáveis noticiados pela mídia.
Se ela hoje nos bate à porta, comecemos ontem, como muitos já o fazem, a luta pelos direitos 
da criança e do adolescente, contra a fome, as desigualdades e em prol da sustentabilidade. 
Empreendamos hercúleo combate à pior das carências, que atravanca o êxito de qualquer 
tentativa de transformação benéfica na Terra: a falta de solidariedade, de fraternidade, de 
misericórdia, de justiça; por conseguinte, a aridez do Espírito, do coração.
Em 2013, destacada pesquisa global, divulgada pela ONU (Organização das Nações Unidas), 
nos traz uma informação alarmante: “Todos os anos, entre 500 milhões e 1,5 bilhão de crian-
ças sofrem algum tipo de violência no mundo. Mesmo com as estimativas mais conservadoras, 
grande número de crianças sofre seus efeitos físicos, mentais e emocionais, e outros milhões es-
tão em risco”. Aqui temos apenas estatísticas oficiais e que desafiam a dignidade humana. Isso 
significa que o quadro deva ser ainda mais crítico e demande ação decidida e conscientização 
a partir das famílias, nas quais também ocorre a violência doméstica.
O dr. Cláudio Pita, formado em Direito pela Universidade Anhanguera, relatou à Boa Vontade 
TV (canal 20 da SKY) que na infância e na adolescência vivenciou essa problemática. Mas sou-
be, com o devido amparo, superar tudo isso. Hoje é diretor do Lar Nefesh, em São Paulo/SP, 
fundado por ele e que presta apoio às crianças e às famílias que passam por esses dramas. No 
seu entender, a sociedade tem papel indispensável na identificação dos casos de violência: “Às 
vezes, a coisa não está acontecendo na minha casa, ou na minha família, mas acontece ao lado. 
E a criança que está sofrendo tem medo de pedir socorro, tem receio de que o pai ou a mãe 
sejam presos e não quer desintegrar a família. Então, ela mesma acaba não pedindo ajuda. E é 
importante que as pessoas que estão ao redor estejam atentas, possam encaminhar ao conheci-
mento do poder público, ao Conselho Tutelar, na própria Vara da Infância e da Juventude, às 
autoridades policiais, para que eles tomem providência”.
O ilustre recifense Josué de Castro (1908-1973), médico, professor, cientista social, político e 
ativista brasileiro, que escreveu os respeitáveis Geografia da fome e Geopolítica da Fome e 
dedicou a sua vida ao combate à miséria, certa vez, afirmou: “Os ingredientes da Paz são o 
Pão e o Amor”.
Tenho dito que a estabilidade do mundo começa no coração da criança. Protegê-la é acreditar 
no futuro. Por isso, na rede de ensino da LBV, há tantos anos aplicamos a Pedagogia do Afeto 
e a Pedagogia do Cidadão Ecumênico, um esforço de Boa Vontade para aliar a Educação aos 
valores espirituais ecumênicos.
A jovem escritora judia-alemã Anne Frank (1929-1945) registrou em seu diário ideais pací-
ficos, mesmo sofrendo a pungência da Segunda Guerra Mundial. Seu corajoso testemunho 
afasta o pessimismo que só aumenta as enfermidades sociais dos povos: “Apesar de todos e de 
tudo, eu ainda creio na bondade humana”.
Façamos, pois, a nossa parte em prol de tempos melhores.

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

EXPEDIENTE

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!!

ARRAIÁ MATINAL

Na quarta-feira (8), come-
ça a 12ª edição do Festi-
val da Tainha de Caraguá, 
no entreposto de pesca 
do bairro Porto Novo, 
região Sul da ci-
dade. O evento, 
que encerra no dia 12, 
traz muitas apresentações 
culturais, shows musi-
cais com bandas locais 
e artesanato identitário.
A abertura, dia 8, será a 
partir das 19h, com apre-
sentação do grupo Ou-
tra Pegada e, logo após, 
Sintonia Samba Choro. 
Nos demais dias, a fes-
ta inicia a partir das 12h 
e encerra à meia noite.
Serão 21 apresentações 
culturais e musicais; nove 
barracas com vários pra-
tos à base de tainha a 
partir de R$30, para duas 

pessoas; duas barracas 
de doces e tendas com 
artesanatos feitos por ar-
tistas da cidade e região.
O evento foi criado em 
2003 com o intuito de au-
mentar o turismo na região 
sul de Caraguá e promo-
vê-lo na baixa temporada.
O Festival da Tainha é 
uma realização da Prefei-
tura de Caraguá, por meio 
da secretaria municipal 
de Turismo, em parce-
ria com a Associação dos 
Pescadores da Zona Sul 
de Caraguatatuba (As-
sopazca) e da Fundação 
Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba (Fundacc).
Confira a programa-
ção de shows completa:
Dia 8 – quarta-feira
19h – Grupo Outra Pegada
21h – Sintonia 

do Samba Choro
Dia 9 – quinta-feira
12h – Zé Maria
14h – Tati Maleski
17h - Acustic Rock
19h – Trio Sertanejo (Pilatti)
21h – Conexão Central
Dia 10 – sexta-feira
12h – Grupo Deixa Comigo
14h – Wander Peixoto
17h – Julie Dumont
19h – Grupo Komesso
21h – Zirinho da Bahia
Dia 11 – sábado
12h – Orquestra de viola
14h – Sambatô
17h – Choro Elétrico
19h – Pedro Correia e Banda
21h – Simplicidade S/A
Dia 12 – domingo
12h – Pacceli
14h – Charles e Jonhy Gallo
17h – Grupo Nosso Jeito
19h – Fernanda Leturia
21h – Bichos da Costeira

Festival da Tainha 
começa nesta semana 

em Caraguatatuba
A 11ª Companhia de En-
genharia de Combate Leve 
(11ª Cia E Cmb L), que 
tem sede em Pindamo-
nhangaba vai realizar no 
período de 6 a 10 de julho 
a Operação Bandeirantes, 
que faz parte do Período 
de Adestramento Avança-
do (PAA) de Garantia da 
Lei e da ordem (GLO). A 
operação envolve 3.000 
militares e é realizada em 
oito municípios do esta-
do: São Paulo, Campinas, 
Itu, Jundiaí, Pirassununga, 

São Vicente, Pindamo-
nhangaba e Lins. Segun-
do o Major Bruno Tadeu 
Paiva , comandante da 
11ª Cia E Cmb L, a ope-
ração tem por objetivo 
de preparar as tropas da 
11ª Brigada de Infantaria 
leve para atuar em grandes 
eventos, em especial , as 
olimpíadas 2016. “Cabe 
ressaltar ainda que esse 
tipo de operação é pre-
visto como uma das mis-
sões constitucionais das 
Forças Armadas.”, disse 

Major Paiva. Previsto por 
lei a operação GLO pre-
para tropas para ocupa
ção de áreas estratégicas 
em casos específicos que 
exijam ações de garantia 
da lei e da ordem. Toda a 
operação é realizada em 
parceria com autoridades 
policiais locais e incluem 
situações de patrulhamen-
to ostensivo de ruas e lo-
gradouros, abordagens 
de pessoas suspeitas, blo-
queios de áreas e controle 
de veículos,dentre outras.

Militares da 11ª Cia
realizam operação Garantia

da Lei e da Ordem

O Estado de São Paulo ce-
lebra nesta quinta-feira, 9 
de julho, o Dia da Revolu-
ção Constitucionalista de 
1932, e o Sítio do Picapau 
Amarelo tem programação 
durante o feriado prolonga-
do com várias atividades.
Na quinta e na sexta-feira, 
10, a Cia do Sol promove 
uma oficina de confecção 
de brinquedos das 14h às 
16h. No sábado, 11, e no 
domingo, 12, o local apre-
senta os “Contos da Caro-
chinha” em três horários, às 
14h30, às 15h e às 15h30.
De quinta a domingo acon-
tecem oficinas de colorir 
das 9h às 11h. Também 
nos quatro dias, a turma do 
Sítio apresenta a peça “A 
receita do amor” em dois 
períodos, às 11h e às 16h. 
Para assistir é necessário 
retirar a senha 30 minu-
tos antes da apresentação.
A exposição “Era uma vez, 
duas metades... O ideal se-
ria viver à vida, e depois 
pintá-la” segue até o dia 
31 de julho. As visitações 

acontecem de terça-feira a 
domingo, das 9 às 17h, no 
Museu Monteiro Lobato.
O Sítio do Picapau 
Amarelo fica na Aveni-
da Monteiro Lobato, s/
nº - Chácara do Viscon-
de. Mais informações e 
agendamentos através do 
telefone (12) 3625-5062.
Confira a programação:
14 de maio a 31 de ju-
lho – Exposição “Era 
uma vez, duas meta-
des... O ideal seria viver 
à vida, e depois pintá-la”.
Visitação: de terça a do-
mingo das 9h às 17h.
Local: Museu históri-
co, folclórico e pedagó-
gico Monteiro Lobato
DIA 9 e 10 – QUIN-
TA E SEXTA-FEIRA
9h às 11h – Oficina de colorir.
9h às 12h e das 14h às 17h 
– Presença da Turma do 
Sítio do Picapau Amarelo
11h e 16h – Teatro in-
fantil com a turma do 
Sítio do Picapau Amare-
lo “A receita do amor”.
14h às 16h – Oficina pe-

dagógica de criação de 
brinquedos - Cia do Sol.
DIA 11 – SÁBADO
9h às 11h – Oficina de colorir.
9h às 12h e das 14h às 17h 
– Presença da Turma do 
Sítio do Picapau Amarelo.
11h e 16h – Teatro in-
fantil com a turma do 
Sítio do Picapau Amare-
lo “A receita do amor”.
14h às 16h – Oficina pe-
dagógica de criação de 
brinquedos - Psiu e Cia.
14h30, 15h e 15h30 
– Contos da Carochi-
nha - Alexandre Vila.
DIA 12 – DOMINGO
9h às 11h – Oficina de colorir.
9h às 12h e das 14h às 17h 
– Presença da Turma do 
Sítio do Picapau Amarelo.
11h e 16h – Teatro in-
fantil com a turma do 
Sítio do Picapau Amare-
lo “A receita do amor”.
14h às 16h – Oficina pe-
dagógica de criação de 
brinquedos - Tia Alegria.
14h30, 15h e 15h30 
– Contos da Caro-
chinha - Cia do Sol.

Sítio do Picapau Amarelo 
em Taubaté é opção 

de lazer neste feriado
 prolongado
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO 
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 11 e 12/2015

Em atendimento ao Artigo 48, Parágrafo Único, da Lei Nº 
101, de 04 de maio de 2000, e visando proporcionar a trans-
parência da gestão fiscal, mediante incentivo à participação 
popular na discussão do Projeto de Lei do Executivo nº 11 e 
12/15 e anotações necessárias na Lei do Plano Plurianual – 
PPA 2014/2017, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei 
Orçamentária Anual, a Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
torna público que será realizada, a partir das 18hs30min do 
dia 13 de julho de 2015, no Plenário da Câmara Municipal, a 
AUDIÊNCIA PÚBLICA, convidando os interessados e a popu-
lação do município.

Verª. Maria das Gracias de Siqueira Leiva – Presidente da 
Câmara
Ver. Jarbas Luiz de Noronha Filho – 1º Secretário

Aulas na piscina contem-
plam 320 alunos dividi-
dos em turmas de adapta-
ção um, dois e iniciantes. 
Alunos de 7 a 13 anos da 
Piscina Municipal de Uba-
tuba fizeram uma apresen-
tação no último sábado 
(4) de tudo que aprende-
ram durante o primeiro 
semestre deste ano.  As 
aulas na piscina contem-
plam 320 alunos, dividi-
dos em turmas de adapta-
ção um, dois e iniciantes. 
As turmas de adaptação 

trabalham o processo de 
conhecimento aquático e 
os iniciantes já executam 
as quatro modalidades de 
nado (crawl, costas, peito 
e borboleta). Segundo a 
equipe da Piscina Muni-
cipal, são pelo menos três 
anos de trabalho para os 
alunos adquirirem condi-
ções de passar ao estágio 
de aperfeiçoamento e trei-
namento visando as com-
petições. Ainda de acordo 
com a equipe da Piscina, 
cerca de 40 alunos já estão 

neste estágio.   Para Ha-
milton Pinho, coordena-
dor da Escola de Natação, 
a quantidade de alunos na 
adaptação e iniciação e na 
fase de aperfeiçoamen-
to e treinamento é exce-
lente.  Vale lembrar que 
da Piscina Municipal de 
Ubatuba já saiu a nadado-
ra Sabrina Jacob Todão.  
No último campeonato 
sulamericano, ela con-
quistou nada menos que 
três medalhas de ouro. Sa-
brina também faturou um 
ouro no último campeo-
nato brasileiro.  A equipe 
da piscina, que faz parte 
da Secretaria Municipal 
de Esportes, conta atual-
mente com o coordenador 
Hamilton Pinho e com os 
professores Andrea Ta-
vares, Fagner Felix, Lu-
dmila Santos, Rodrigo 
Alexandre e Sara Satorato.

Alunos da Piscina Municipal 
encerram semestre com

exibição para pais e amigos
em Ubatuba

Os fãs da Turma do Cha-
ves podem visitar a par-
tir desta segunda-feira 
uma exposição que traz 
uma réplica em tamanho 
real da Vila do Chaves, 
no Vale Sul Shopping. 
Os visitantes vão po-
der relembrar os melho-
res momentos da turma 
no espaço onde viviam 

Kiko, Dona Florinda, Chi-
quinha, Seu Madruga, 
Dona Clotilde e o ga-
roto que dormia dentro 
de um barril. A exposi-
ção tem a maior parte do 
cenário que é possível 
ser visto pela TV, como o 
local onde a Dona Florin-
da recebe o Professor Gi-
rafales com seu humilde 

presente, a parede em que 
Kiko encosta para chorar, o 
pátio e até a parte de dentro 
da casa do Seu Madruga. 
O evento segue 
até 2 de agosto na 
Praça de Eventos com 
entrada é gratuíta. 
O Vale Sul Shopping 
fica na Av. Andrôme-
da, 227, Jardim Satélite.

Exposição traz réplica da 
Vila do Chaves para

São José dos Campos
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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 durante en-
trevista em Campinas, 
que aguarda liberação pelo 
governo federal para a im-
plantação do trem interci-
dades. Alckmin aguarda 
a liberação das faixas de 
domínio da Rede Ferro-
viária Federal (RFFSA). 
Segundo o governador, 
um pedido foi feito em 
2014 para o Ministério 
das Cidades, e reiterado. 

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.

O projeto visa ligar 
as regiões metropo-
litanas de Campinas, 
Vale do Paraíba, São Pau-
lo e Santos, que juntas 
formam a chamada ma-
crometrópole 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 vencido. 
As obras deveriam ser 
iniciadas em 2014 com 
previsão de término es-
timada 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

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-

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 

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.

LG de Taubaté demite 
130 funcionáriosPessoas  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-

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 

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).

Programa Mais Emprego 
oferece 353 oportunidades 

para o Vale do Paraíba


