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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Pinda inicia 
entrega dos carnês do IPTU

“A Confete e Serpentina”
 fatura Festival de 

Marchinhas de Pinda

Taubaté escolhe
Corte de Momo do

Carnaval 2015

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba inicia está se-
mana a entrega dos carnês 
do IPTU (Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano).
A distribuição é feita por 
meio dos Correios, po-
rém é possível retirar a 
segunda via pela inter-
net no site da Prefeitura.
Neste ano serão postados 

A composição “A Con-
fete e Serpentina” foi a 
grande campeã do Fes-
tival de Marchinhas de 
Pindamonhangaba, que 
aconteceu até o domingo 
(8) no Largo do Quartel.
A marchinha foi composta 
por Guilherme Ribeiro e 
interpretada por Valquíria 
Gonçalves, ambos repre-
sentantes de Pindamo-
nhangaba. Com a vitória, a 
dupla ganhou o Troféu Ala-
rico Corrêa Leite e um prê-
mio de R$ 2.414,30. Além 
disso, Valquíria ganhou 
como melhor intérprete.
O ganhador do troféu 

A cidade de Taubaté co-
nheceu no último sába-
do (7) a Corte de Momo 
do Carnaval 2015, 
após evento no Quiririm.
 Dos cinco concorrentes a 
Rei Momo, o escolhido foi 
Maurilio Neto, 27 anos. Va-
nessa Rodrigues, 34 anos, 
foi eleita Rainha do Car-
naval entre as oito candi-
datas. A 2ª colocada, Dan-
dara Barbosa, 26 anos, 
tornou-se a 1ª Princesa, e 

mais de 58 mil carnês. O 
vencimento é dia 15 de 
março e o Departamento de 
Arrecadação informa aos 
moradores que não rece-
berem os carnês em tempo 
hábil para pagamento,  que 
tirem a 2ª via dos boletos. 
Os contribuintes pode-
rão optar por pagamento 
em cota única (com des-

“Zé Sambinha”, como a 
2ª melhor marchinha, foi 
a composição “Só Mais 
um Golinho” de Hamil-
ton Vieira, levando um 
prêmio de R$ 1.218,35.
O 3º lugar, levando o 
Troféu “Celso Guima-
rães”, ficou para a com-
posição “Todo Mundo na 
Avenida...criança reuni-
da” de Wesley da Rosa 
Lopes e Marcos Paulo.
O prêmio de melhor torci-
da ficou para a marchinha 
“A Perereca da Marico-
ta” e melhor figurino para 
Rute Eliana, da marchi-
nha “Atrás do Tá Tá Tá”.

Alana Monteiro, 19 anos, 
que ficou em 3º lugar, foi 
eleita 2ª Princesa e tam-
bém a Miss Simpatia.
Além dos troféus, 
a corte eleita recebeu R$ 
3.500 para o Rei Momo 
e Rainha, R$ 3.000 
para 1ª Princesa e R$ 
2.500 para a 2ª Princesa.
 O mandato da Corte de 
Momo do Carnaval 2015 
tem início no dia da elei-
ção e término no dia em 

conto de 10%), cota du-
pla (com desconto de 5% 
cada) ou pagamento em 
até 10 parcelas, com des-
conto de 2% até a data 
do vencimento, sempre 
no dia 15 de cada mês.
A estimativa da Secre-
taria de Finanças é rece-
ber com o IPTU o valor 
de R$ 25.891.837,82.

O Festival de Marchi-
nhas teve 20 compo-
sições selecionadas, 
sendo 13 de Pinda, 
2 de Taubaté e o resto 
de outras cidades como 
Belo Horizonte, Ilha Sol-
teira, Rio de Janeiro, 
São Bento do Sapucaí e 
São Luís do Paraitinga.
Os jurados avaliaram as 
marchinhas nos seguintes 
quesitos: melodia, letra, 
apresentação e arranjo. 
As notas atribuídas nas 
eliminatórias não serão 
consideradas na final.
Todos os vencedores são 
de Pindamonhangaba.

que for eleita a Corte de 
Momo do Carnaval 2016.
 Os eleitos deverão cum-
prir agenda de compro-
missos definida pela 
Comissão de Carnaval. 
À abertura oficial do 
Carnaval 2015 aconte-
ce no próximo sábado, 
14, às 19h30, na 
Avenida do Povo, 
quando a nova corte re-
ceberá das mãos do pre-
feito a chave da cidade.  

Pinda abre inscrições para 
concurso de logomarca da 
Incubadora de Empresas

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba abriu ins-
crições para o concurso 
de logomarca da Incuba-
dora de Empresas. Os in-
teressados têm até o dia 
25 de março para enviar 
a arte para concorrer. 
A comissão julgadora 
fará as análises entre os 
dias 30 de março e 03 de 
abril, o resultado será di-

vulgado dia 08 de abril.
O trabalho deverá ser 
enviado por meio do 
e-mail logo.incubado-
ra@pindamonhangaba.
sp.gov.br, devendo cons-
tar no campo assunto a 
indicação Concurso Lo-
gomarca Incubadora. 
A inscrição também pode 
ser efetuada por meio da 
entrega da ficha de inscri-

ção devidamente preen-
chida, assinada e contendo 
a arte da logomarca, no 
Setor de Protocolo da Pre-
feitura, na Avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, 
1.400, Alto do Cardoso.
O regulamento está dis-
ponível no site da Pre-
feitura e é aberto para 
todas as pessoas que te-
nham ideias criativas.

Ponte que liga Tremembé a
Taubaté está liberada

Informamos que 
a ponte que liga
 Tremembé a Taubaté foi 

liberada para o trânsito 
de veículos e pedestres 
na tarde desta se-

gunda-feira (09).
Agradecemos a com-
preensão de todos!
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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

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.

Sobe o nível dos 
reservatórios na 

maioria dos mananciais 
de São Paulo

Mesmo com pouca ou ne-
nhuma chuva, o nível de 
água da maioria dos ma-
nanciais subiu na região 
metropolitana de São Pau-
lo de ontem (8) para hoje 
(9), segundo a Companhia 
de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sa-
besp). No principal deles, 
o Sistema Cantareira, res-
ponsável pelo abasteci-
mento de 6,5 milhões de 
pessoas, houve elevação 
pelo quarto dia seguido. 
Pela medição feita hoje, 
o nível atingiu 5,9% ou 
0,2 ponto percentual 
acima da de ontem (8).
Nesse sistema não choveu 
nos últimos dois dias. No 
sábado e no domingo fo-
ram registrados apenas 0,5 
milímetro (mm) de chuva. 
Nos  dias antecedentes, 
os seis reservatórios do 
Cantareira conseguiram 
boas captações e o siste-
ma acumula desde o co-
meço de fevereiro 85,6 
mm, próximo da meta-
de do total previsto para 
todo o mês (199,1 mm).
A Sabesp esclareceu que 
as vazões para os reser-
vatórios podem ocorrer 
dias depois das chuvas e 
isso explica a elevação de 
nível mesmo sem preci-
pitações sobre o sistema. 
As oscilações também 
têm o efeito da redução 
no consumo. A empresa 
não atualizou os dados so-

bre a demanda, que tinha 
apresentado queda de 4,8 
mil litros por segundo em 
dezembro de 2014, maior 
do que em novembro (4,1 
mil litros por segundo).
No Sistema Alto Tietê 
também ocorreu aumento 
de 0,2 ponto percentual 
de água disponível para o 
abastecimento com os re-
servatórios operando com 
12,6% de sua capacidade. 
Nesse manancial, o volu-
me de chuva foi pratica-
mente nulo com apenas 
0,1 mm. O acumulado em 
oito dias está em 81,7 mm, 
bem acima do registrado 
em igual período do ano 
passado (0,4 mm). A média 
histórica do mês é 192 mm.
Com captações acima da 
média, o Sistema Gua-
rapiranga, que atende à 
população da zona sul 
da capital paulista, ope-
ra com 53,4%, acima dos 
52,3% da medição de on-
tem. Também não cho-
veu sobre esse sistema. O 
acumulado do mês  atinge 
97,2 mm, mais do que a 
metade da média histó-
rica do mês (192,5 mm).
No Alto Cotia, o nível 
aumentou de 32,6% para 
33,1% com apenas 0,2 
mm de chuva no dia. Esse 
sistema também está com 
a pluviometria acima da 
média, acumulando 98,4 
mm. No mês, são espe-
rados 178,9 mm. Desse 

sistema, é retirada água 
para fornecer as cidades 
de Cotia, Embu, Itape-
cerica da Serra, Embu-
Guaçu e Vargem Grande.
No Sistema Rio Grande, 
utilizado para abastecer os 
municípios de Diadema e 
São Bernardo do Campo 
e parte de Santo André, 
houve uma pequena que-
da, com o nível passan-
do de 78,9% para 78,8%. 
Mesmo operando abaixo 
da capacidade registrada 
há um ano, quando esta-
va em 90%, esse sistema 
tem recebido mais chuvas 
do que em fevereiro de 
2014 e acumula até agora 
91,2 mm. A média para 
todo o mês é 206,1 mm.
Com ligeira expansão, o 
Sistema Rio Claro teve 
de sábado para domingo o 
nível elevado em 0,1 pon-
to percentual, atingindo 
31,1%. Essa variação está 
bem abaixo da registrada 
no mesmo dia em feverei-
ro do ano passado, quan-
do o sistema operava com 
93,1% de sua capacidade. 
Em relação ao observado 
há um ano, a captação de 
chuvas melhoroi, apesar 
de estar abaixo da média, 
acumulando 65,2 mm. A 
média para o mês todo é 
237,8 mm. Esse sistema 
atende a parte da zona 
leste da capital e aos mu-
nicípios de Ribeirão Pi-
res, Mauá e Santo André.
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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

Petrobras anuncia novos 
presidente e diretores

A Petrobras informa que 
seu Conselho de Adminis-
tração, em reunião realiza-
da hoje (06/02), aprovou, 
por maioria, a eleição de 
Aldemir Bendine para ocu-
par o cargo de presidente 
da Petrobras, em substi-
tuição à atual presidente, 
Maria das Graças Silva 
Foster.  Maria das Graças 
Silva Foster também está 
se desligando do Conselho 
de Administração da Com-
panhia, que elegeu Alde-
mir Bendine como novo 
conselheiro. Essa eleição, 
conforme dispõem a Lei 
das Sociedades Anôni-
mas e o Estatuto Social da 
Petrobras, é válida até a 
próxima Assembleia Ge-
ral de Acionistas. Aldemir 
Bendine era presidente e 
membro do Conselho de 
Administração do Banco 
do Brasil. É graduado em 
Administração de Empre-
sas pela PUC-Rio, com 
MBA em Finanças e em 
Formação Geral para Altos 
Executivos. O Conselho 
de Administração também 
elegeu, por maioria, Ivan 
de Souza Monteiro como 
diretor Financeiro e de Re-
lacionamento com Inves-
tidores, em substituição 
a Almir Guilherme Bar-
bassa. Ivan Monteiro era 
vice-presidente de Gestão 
Financeira e de Relações 
com Investidores do Ban-
co do Brasil, desde junho 
de 2009, onde já havia 
ocupado cargos de diretor 
Comercial, vice-presiden-
te de Finanças, Mercado 
de Capitais e Relações 
com Investidores, além de 
presidente do Conselho de 

Supervisão da BB AG. É 
graduado em Engenharia 
Eletrônica e Telecomuni-
cações pela INATEL-MG, 
com MBA em Finanças e 
Gestão. Além disso, foram 
eleitos, por maioria, para 
exercerem interinamen-
te a função de diretor os 
seguintes executivos: - A 
atual gerente executiva 
de Exploração e Produ-
ção Corporativa, Solange 
da Silva Guedes, como 
diretora de Exploração e 
Produção, em substituição 
a José Miranda Formigli 
Filho. Solange Guedes é 
doutora em Engenharia de 
Petróleo, com experiência 
de 30 anos na Petrobras, 
onde já ocupou diversas 
posições gerenciais, todas 
relacionadas à área de Ex-
ploração e Produção. - O 
atual gerente executivo de 
Logística do Abastecimen-
to, Jorge Celestino Ramos, 
como diretor de Abasteci-
mento, em substituição ao 
diretor José Carlos Cosen-
za. Jorge Celestino é for-
mado em Engenharia Quí-
mica pela Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ) e em Engenharia 
de Processamento de Pe-
tróleo pelo CENPRO, com 
especialização em Tecno-
logia de Produção de Ál-
cool pela COPPE/UFRJ e 
MBA em Administração 
e Marketing. Trabalha há 
32 anos na Petrobras onde 
já ocupou diversas posi-
ções gerenciais na área de 
Abastecimento e na Pe-
trobras Distribuidora. - O 
atual gerente executivo 
de Gás e Energia Corpo-
rativo, Hugo Repsold Jú-

nior, como diretor de Gás 
e Energia, em substituição 
a José Alcides Santoro 
Martins. Hugo Repsold é 
formado em Engenharia 
Mecânica pela Universi-
dade Federal Fluminense 
(UFF), em Economia, pela 
Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ) 
e é mestre em Planejamen-
to Energético pelo Progra-
ma de Planejamento Ener-
gético da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro 
(Coppe / PPE / UFRJ). Tra-
balha há 30 anos na com-
panhia, onde já ocupou di-
versas posições gerenciais 
nas áreas de Exploração 
e Produção, Estratégia e 
Desempenho Empre-
sarial e Gás e Energia. 
- O atual gerente execu-
tivo de Engenharia para 
Empreendimentos Sub-
marinos, Roberto Moro, 
como diretor de Engenha-
ria, Tecnologia e Materiais 
em substituição a José 
Antônio de Figueiredo. 
Roberto Moro é formado 
em Engenharia Mecânica 
pela Universidade Gama 
Filho, com especializa-
ção em Gerenciamento 
de Projetos. Trabalha há 
33 anos na Petrobras onde 
já ocupou diversas posi-
ções gerenciais na área de 
Engenharia.  A Petrobras 
agradece à presidente e 
conselheira Graça Foster 
e aos diretores Almir Bar-
bassa, José Formigli, José 
Cosenza, José Alcides 
Santoro e José Antônio de 
Figueiredo pela compe-
tência técnica, o profissio-
nalismo e a dedicação no 
exercício desses cargos.
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Pindamonhangaba oferece
vagas para prática de handebol

Empregados da Volkswagen 
do Brasil doam mais de
R$ 387 mil a instituições

beneficentes

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. 

Do total, mais de R$ 120 
mil equivalem à doação 
dos empregados da fá-
brica de Taubaté ao Pro-
jeto Esperança São Pe-
dro Apóstolo, na cidade 
Doação é equivalente a 
uma hora de trabalho, 
do mês de dezembro de 
2014, dos empregados 
que participaram volun-
tariamente da iniciativa 
Programa “Uma Hora 
para o Futuro” é uma 
ação do Comitê Mun-
dial dos Trabalhadores da 
Volkswagen, com apoio 
da Volkswagen do Brasil 
Empregados da Volkswa-
gen do Brasil doaram mais 
de R$ 387 mil a quatro 
instituições beneficen-
tes localizadas no entor-
no das quatro fábricas da 
empresa no País: Tauba-
té (SP), São Bernardo do 
Campo (SP), São Carlos 
(SP) e São José dos Pi-
nhais (PR) . Desse total, 

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. 

R$ 120.665,58 equivalem 
às doações de empregados 
da fábrica de Taubaté para 
o Projeto Esperança São 
Pedro Apóstolo, no mes-
mo município. O cheque 
foi entregue na entidade de 
Taubaté, com a presen-
ça do gerente de Recur-
sos Humanos da fábrica 
da Volkswagen do Brasil 
em Taubaté, Mário Cel-
so Marcondes; do presi-
dente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Tauba-
té, Hernani Lobato; e da 
presidente do Projeto Es-
perança, Ivete Rodrigues 
de Moura Almeida, além 
de voluntários e crianças 
atendidas pela entidade. 
A quantia é referente a 
doações arrecadadas em 
2014 por meio do progra-
ma O “Uma Hora para o 
Futuro” convida os em-
pregados a doarem o valor 
equivalente a uma hora de 
trabalho no ano em favor 

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.

de projetos sociais reali-
zados em suas comunida-
des. “O programa ‘Uma 
Hora para o Futuro’ in-
centiva a participação dos 
empregados da Volkswa-
gen na construção de um 
mundo cada vez melhor. 
A participação é voluntá-
ria e os que contribuíram 
com o programa, tiveram a 
oportunidade de colaborar 
com a defesa dos direitos 
da criança e do adolescen-
te. O resultado positivo, 
nós podemos conferir ao 
visitar as instituições be-
neficiadas. Além da con-
tribuição dos empregados, 
é importante ressaltar o 
empenho dos coordena-
dores dos projetos em 
cada uma das fábricas. 
Todos estão de para-
béns!”, afirma o vice-pre-
sidente do Comitê Mun-
dial dos Trabalhadores 
da Volkswagen, Valdir 
Freire Dias (o Chalita).

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”.

Consulado de Portugal realiza
atendimentos em Taubaté

O Consulado Geral de Por-
tugal em São Paulo estará 
em Taubaté para uma Per-
manência Consular por-
tuguesa, a serviço das ci-
dades do Vale do Paraiba. 
O projeto propõe atender 
portugueses e descenden-
tes, que vivem e traba-
lham na região, facilitando 
o acesso a informação e 
serviços. A Permanência 
Consular oferece o mesmo 
tipo de atendimento rece-
bido no Consulado-Geral 
de Portugal em São Paulo, 
sem necessidade de per-
correr grandes distâncias 
ou de ter grandes custos 
com viagem. O projeto, 
uma espécie de Consulado 
móvel, trata de todos os 
serviços consulares como 

Cartão do Cidadão, Pas-
saporte, Recenseamento 
Eleitoral e Registro Civil, 
entre outros.  Tudo isso é 
possível graças a um com-
putador tecnologicamen-
te avançado, intitulado 
“Pepmóvel”, que permite 
a um funcionário creden-
ciado captar imagem, assi-
natura e impressão digital 
na hora, como se estives-
se nas instalações da sede 
do Consulado.  Todos os 
processos serão efetuados 
virtualmente, executando 
cadastro e gerando boleto 
para pagamento, garantin-
do, assim, a transparência 
processual, com a pos-
sibilidade do requerente 
acompanhar pela internet 
o andamento do mesmo e 

receber e-mails automáti-
cos a cada vez que mudar 
o status do processo. Os 
atendimentos serão reali-
zados no dia 25 de feve-
reiro – 4ª feira, das 9,00 
às 13,00 e das 14,00 às 
17,00 horas, no Auditório 
do CIESP TAUBATÉ – 
Rua Jacques Felix nº 675 
– Centro. Os interessados 
nos serviços do Consula-
do Geral de Portugal de-
verão acessar o site www.
consuladoportugalsp.org.
br para agendar o atendi-
mento. Mais informações 
com a Sra. Margarete Pa-
terno, responsável pela 
coordenação do projeto, 
pelo telefone (11) 3084-
1856 ou pelo e-mail mpa-
terno@spaulo.dgaccp.pt

Volkswagen suspende 
3º turno na unidade de 

Taubaté

A unidade da Volkswa-
gen de Taubaté de-
cidiu suspender o 
3º turno de produção por 
tempo indeterminado. 
Além disso, também de-
cidiu por realizar o pro-
grama de férias coletivas. 
De acordo com a monta-
dora, a suspensão do turno 
tem como objetivo adequar 
a produção à demanda do 

mercado atual. Em acordo 
com o sindicato, a Volks 
tinha garantido que o setor 
funcionaria até fevereiro. 
A montadora também 
pretende realizar o pro-
grama de férias coleti-
vas de 20 dias para cer-
ca de 250 funcionários. 
`O Sindicato informou 
que os 1,7 mil trabalha-
dores afetados devem ser 

transferidos para o pri-
meiro e segundo turno 
de produção. A partir de 
18 de fevereiro, a fábrica 
da Volkswagen passará a 
funcionar em dois turnos. 
A unidade de Taubaté tem 
cerca de 5 mil funcioná-
rios e produz os modelos 
Gol, Voyage e up!. A 
produção atual é de 
850 carros por dia.

Alunos da UNITAU podem se
cadastrar para bolsa Simube

O Sistema Municipal de 
Bolsas de Estudos (Simu-
be) abre no dia 9, segun-
da-feira, o processo de 
seleção para os estudantes 
de graduação interessados 
em concorrer às bolsas 
oferecidas pelo programa. 
Os alunos da Universidade 
interessados em participar 
do processo de seleção de-
vem realizar a inscrição no 
site da Prefeitura e impri-
mir a ficha, que deverá ser 
levada, junto com a docu-

mentação obrigatória, à 
Central do Aluno. A lista 
dos documentos obriga-
tórios está disponível no 
edital do processo, que 
pode ser acessado no site 
da Prefeitura e no site da 
UNITAU.   Os candida-
tos devem ser residentes 
de Taubaté (há ao menos 
cinco anos) e estar devi-
damente matriculados no 
curso. A concessão dos 
benefícios é feita pela Pre-
feitura, que leva em con-

sideração critérios sociais 
para a definição dos con-
templados. As inscrições 
vão até o dia 13 de feve-
reiro. Mais informações 
podem ser obtidas pelo 
(12) 3621-6039 e no edital 
do processo. A Central do 
Aluno fica na Rua Barão 
da Pedra Negra, 162, no 
Centro, e receberá as ins-
crições na segunda-feira, 
das 14h às 19h, e de ter-
ça a sexta-feira, das 8h30 
às 11h e das 14h às 19h.
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