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Atletas de Pinda
representam o país em 

mundial de Muay Tai

Desde 2014 dois luta-
dores pindenses estão se 
preparando para repre-
sentar o país e trazer títu-
los. Guilherme Richard 
Souza Prado e Cristovam 
Pupio embarcaram na se-
gunda-feira (9) para de-
fender o Brasil no Mun-
dial de Muay Thai, que 
acontecerá na Tailândia.

Os dois foram para os Jo-
gos Mundiais de Artes 
Marciais, que acontece 
entre os dias 13 e 23 de 
março. Neste período eles 
estarão concentrados e 
irão enfrentar atletas reno-
mados. Sabendo das difi-
culdades que enfrentariam 
os pindenses treinaram du-
rante quatro horas por dia.

Pupio conta que um dos 
lutadores mais difíceis que 
irá enfrentar representa 
o Líbano e pesa mais de 
130kg, para isto, ele se 
preparou fazendo cross 
fit, pois, esta atividade 
torna a pessoa mais ágil.
Prado conquistou a vaga 
para representar o Brasil 
no mundial após a seletiva 
em Piracicaba, no ano pas-
sado. Ele ainda não sabe 
quais atletas irá encarar, 
mas garante que fez trei-
nos fortes e está bem fo-
cado para fazer o melhor.
Ambos destacam que a 
ajuda da Lei Municipal foi 
muito importante, porque 
sem este apoio ficaria difí-
cil ir ao país onde iniciou 
esta modalidade esportiva.

Prefeita Daniela promove 
ação de conscientização 
na Semana Municipalista 

em Monteiro Lobato

Entre os dias 23 a 27 de 
fevereiro o Brasil viven-
ciou a Semana Municipa-
lista, ação promovida pela 
Confederação Nacional 
dos Municípios (CNM) 
e que mobilizou diversas 
cidades em atividades de 
conscientização sobre a 
luta por melhores condi-
ções estruturais, sociais 
e financeiras oferecidas 
pelo Governo Federal. O 
município de Monteiro 
Lobato participou do mo-
vimento com o objetivo 
de mobilizar e conscien-
tizar a comunidade sobre 
a crise financeira refletida 
na admistração pública lo-
cal. A prefeita Daniela de 
Cássia apresentou em seu 
gabinete itinerante na Pra-

ça Cunha Bueno, informa-
ções aos munícipes sobre 
os reflexos da crise e dia-
logou sobre os impactos 
na comunidade. “É extre-
mamente importante que o 
cidadão lobatense conheça 
a estrutura administrativa 
da cidade onde vive. A re-
alidade financeira do país 
causa impacto em nosso 
município e por isso de-
vemos estar esclarecidos”, 
disse a prefeita. Os incen-
tivos fiscais concedidos 
pela União interferem sig-
nificativamente nas finan-
ças municipais. A redução 
do IPI – Imposto sobre 
Produtos Industrializados 
afetou uma das principais 
receitas de transferências 
federais aos municípios, o 

FPM – Fundo de Participa-
ção dos Municípios, extre-
mamente importante para 
os municípios de pequeno 
porte. A política de deso-
neração adotada pelo Go-
verno Federal desde 2008, 
que em grande parte era de 
impostos partilhados com 
os estados e municípios 
provocou significativa re-
dução nas receitas. Mon-
teiro Lobato no período 
de 2008 a 2012 teve uma 
perda de R$ 6.599.892,68 
decorrentes da desonera-
ção de impostos. Para a 
prefeita Daniela de Cássia 
é dever da administração 
pública reivindicar melho-
rias para seu município e 
também vivenciar os pro-
blemas locais no contex-
to nacional. “Esperamos 
que nossa mobilização e 
reivindicações, que visam 
amenizar o grave proble-
ma que afeta os municípios 
de nosso país, sejam aten-
didas. Trabalhamos e acre-
ditamos na excelência dos 
serviços prestados ao povo 
lobatense, por isso preci-
samos da mobilização e 
compreensão de todos os 
munícipes neste momen-
to”, concluiu a prefeita.

Ilhabelense Douglas
Leão é campeão

da Copa Internacional
de Jiu-Jítsu

O atleta de Ilhabela, Dou-
glas Leão, faturou mais 
um título para a sua carrei-
ra no último sábado (7/3). 
Trata-se da Copa Interna-
cional de Jiu-Jítsu, dispu-
tada em São Paulo (SP). 
Leão disputou o torneio 
na categoria peso pesado. 
Em 2014, Douglas levou a 
prata para casa nessa mes-
ma competição. O título 
este ano veio com duas vi-
tórias, uma por finalização 
e outra por pontos. “Vim 
buscar o que era meu. 
Quase fiquei de fora da 
disputa por conta de uma 
lesão. Consegui me recu-
perar e fui para o torneio 

na categoria pesado. Deu 
tudo certo. Finalizei a pri-
meira luta com 45 segun-
dos. Na final, lutei contra 
um atleta chileno, muito 
bem preparado. Até encai-
xei uma finalização logo 
no começo da luta, mas 
não tive sucesso. A vitória 
veio por pontos. Graças a 
Deus mais uma dourada 
para a coleção”, explica 
Leão. Agora o lutador in-
tensifica o tratamento de 
recuperação da lesão para 
voltar ao tatame no fim 
deste mês. A disputa será 
no Rio de Janeiro (RJ), 
no Rio Fall International 
Open de Jiu-Jítsu. “Gosta-

ria de agradecer meus pais; 
minha família; meu mestre 
Rodrigo Cavaca; meu pro-
fessor de Submission, Ra-
fael Nicholas; meu prepa-
rador físico Vagner; meus 
parceiros de equipe; meus 
alunos; minha namorada 
Jéssica, e a todos os meus 
patrocinadores: Prefeitura 
de Ilhabela, por meio do 
prefeito Toninho Colucci, 
e do secretário de Espor-
tes, Antônio Cornélio, o 
Restaurante Santa Planta, 
a Incorpore Academia, a 
Creperia N’areia, o Polo 
Norte Empório Café e a 
Rede Nutri Suplementos. 
Obrigado por tudo”, agra-
dece Douglas. Douglas 
Leão ainda está a procu-
ra de novos patrocinado-
res. Ele busca apoiadores 
para disputar os principais 
campeonatos pelo Brasil e 
pelo Mundo. Os interes-
sados em ajudar podem 
entrar em contato pela 
fanpage www.facebook.
com/douglasleaolutador 
ou pelo e-mail:  doug_
ilhabela@hotmail.com

Fim de semana tem MPB no 
Mercatau em Taubaté

Prefeitura de Taubaté realiza 
vistoria em ônibus do

transporte público

O Mercatau recebe 
neste sábado, 14, às 
9h30, mais uma edição 
do projeto “Mercado 
Musical. Desta vez, a 
atração é a cantora Lui-
za Monteiro. Nascida em 

Na última terça-feira, 
dia 10, a Prefeitura de 
Taubaté intensificou as 
vistorias nos ônibus do 
transporte público em 
parceria com a Empresa 
Metropolitana de Trans-
portes Urbanos de São 
Paulo (EMTU). A ação 
aconteceu na Rodoviá-
ria Velha, onde fiscais da 
EMTU e da Secretaria de 

Taubaté, Luiza é gradu-
ada em música pala Fa-
culdade Santa Cecília, em 
Pindamonhangaba, e 
professora de músi-
ca há mais de 10 anos. 
A cantora já se apresentou 

Mobilidade Urbana ava-
liaram diversos quesitos 
de mecânica e manuten-
ção dos veículos que es-
tavam no local. Foram 
vistoriados 46 ônibus. 
Quatro apresentaram irre-
gularidades e precisaram 
ser retirados de circula-
ção para reparos, como 
substituição da tarjeta 
da placa traseira e de um 

em cidades como São Pau-
lo, Rio de Janeiro e Londres. 
O Mercatau fica na Rua 
Professora Escolásti-
ca Maria de Jesus, no 
bairro Jardim Eulália. 
O evento é gratuito.

pneu que estava com pro-
blemas na sua reformu-
lação, conserto da barra 
estabilizadora e do sinal 
sonoro do elevador de 
acessibilidade. Essas fis-
calizações são importantes 
para dar mais segurança 
e qualidade de vida à 
população que usa dia-
riamente o transpor-
te público em Taubaté.
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Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
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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

Sebrae-SP orienta
empresários a atender

público ciclista
Livreto tem dicas de ade-
quação dos estabelecimen-
tos aos adeptos do uso de 
bicicletas e lista 30 opor-
tunidades de negócios li-
gadas a este público. O 
Sebrae-SP lança o livreto 
“Ciclo Oportunidades – 
Pedale e lucre mais com 
a mobilidade urbana”. O 
material orienta como o 
empresário pode adaptar 
sua empresa para receber 
os usuários de bicicleta, 
além de uma lista de 30 
oportunidades de negó-
cios mapeadas de acordo 
com as necessidades do 
público que usa a bicicleta 
como meio de transporte 
nas grandes cidades. “A 
mobilidade urbana não é 
uma tendência, é uma re-
alidade. Ao invés  de ser 
visto como um obstácu-
lo à geração de negócios, 
esse novo contexto pode 
ser entendido como uma 
oportunidade para as em-
presas criarem diferenciais 
competitivos”, explica 
Rodrigo Hisgail de Almei-
da”, consultor do Sebra-
e-SP. Segundo a Associa-
ção Brasileira da Indústria, 
Comércio, Importação e 
Exportação de Bicicletas 
(Abradibi), o Brasil é o 
terceiro maior produtor 
de bicicletas, com 4 mi-
lhões de unidades ao ano, 
e o quinto maior mercado 
consumidor do mundo, 

com uma frota estimada 
em 80 milhões de unida-
des. Para atrair quem anda 
de bicicleta para trabalhar 
ou por esporte é necessário 
fazer ajustes para tornar a 
empresa um local “bike-
friendly” (amigo do ciclis-
ta). Quem usa este meio de 
transporte pode frequentar 
um estabelecimento por-
que soube que será bem 
tratado e não terá preocu-
pação ao levar sua bicicle-
ta. Algumas dicas práticas 
e baratas tornam a empresa 
convidativa aos ciclistas, 
como: sinalize que o local 
oferece facilidade a este 
público por meio de recur-
sos visuais como placas ou 
selos; ofereça espaço para 
que o cliente guarde a bici-
cleta com segurança; faça 
parceria com estaciona-
mentos próximos caso não 
possua espaço suficiente 
para criar um bicicletário 
e tenha equipamentos dis-
poníveis para empréstimo, 
como cadeados ou corren-
tes. As 30 oportunidades 
de negócios listadas no 
livreto estão associadas à 
mobilidade urbana. Para 
quem pensa em montar 
uma empresa voltada ao 
público ciclista, estão su-
gestões como: venda de 
bicicletas, produção de 
peças e acessórios, moda 
bike fashion, restaurantes, 
hotéis, empréstimo de bi-

cicletas, oficinas de repa-
ros, café bike, entre outros.
 “Tornar a experiência de 
consumo mais cômoda é 
uma estratégia eficiente. O 
cliente ciclista vai se sen-
tir mais acolhido, vai gas-
tar ali e voltar novamente. 
Além disso, cada vez mais 
o público se preocupa não 
só em comprar, mas tam-
bém em conhecer de quem 
está comprando, e está 
dando preferência a em-
presas que tenham ações 
de sustentabilidade”, afir-
ma Hisgail. O material está 
disponível para downlo-
ad gratuito no link: http://
www.sebraesp.com.br/
arquivos_site/biblioteca/
sebraeresponde/sebraeres-
ponde_marketing_ciclo-
portunidades ou pode ser 
retirado na versão impres-
sa no Escritórios do Sebra-
e-SP espalhados pelo Esta-
do. Sebrae-SP Responde O 
livreto de bolso integra o 
Sebrae-SP Responde, um 
ciclo de perguntas e res-
postas em que os empresá-
rios podem fazer questões 
sobre o universo das mi-
cro e pequenas empresas 
(MPEs). As respostas são 
formuladas por consulto-
res do Sebrae-SP e trans-
formadas, posteriormente, 
em material de apoio e 
consulta com orientações 
simples e práticas so-
bre a gestão de negócios.

Primeira Dama
de Tremembé

visita Casa do Idoso em
São José dos Campos

Imposto de Renda
MP com reajuste da tabela é
publicada no Diário Oficial

Na manhã desta segunda-
feira (09) a Primeira Dama 
e Presidente do Fundo 
Social de Solidariedade 
de Tremembé Andrea Va-
queli visitou na cidade de 
São José dos Campos, a 
Casa do Idoso, referência 
na região. O objetivo da 
visita foi de buscar conhe-
cimentos e modelo para 
implantação no município.

O Imposto de Renda de 
Pessoas Físicas tem uma 
nova tabela que passará a 
vigorar a partir de abril, 
de acordo com a publica-
ção de hoje no Diário Ofi-
cial da União. A Medida 
Provisória (MP) 670 traz 
os reajustes que alteram a 
dedução. O acordo para o 
reajuste tabela foi fecha-
do ontem entre líderes do 
Congresso e o ministro da 
Fazenda, Joaquim Levy. 
Com a correção escalona-
da na tabela, proposto pela 
MP, nas duas primeiras 

Segundo Andrea a visi-
ta foi muito gratificante 
e proveitosa “Estamos 
buscando informações e 
moldes para iniciarmos 
nossos projetos em Tre-
membé. As pesquisas e o 
planejamento fazem parte 
do processo para fazermos 
o melhor possível para 
nossos idosos”. finalizou.
Em Tremembé, a Secre-

faixas salariais, o impos-
to de renda será reajusta-
do em 6,5%. Na terceira 
faixa, o reajuste será de 
5,5%; na quarta faixa será 
reajustado em 5%; e na 
última faixa – que con-
templa os salários mais 
altos – será reajustado em 
4,5%. Dessa forma, es-
tão isentos de declaração 
ao Leão quem ganha até 
R$ 1.903,98. Na faixa 
entre R$ 1.903,99 e R$ 
2.826,65, o contribuin-
te pagará 7,5% de IR. A 
alíquota de 15% passará 

taria de Ação Social já 
viabiliza diversas ati-
vidades voltadas a ter-
ceira idade, são elas:
– Capoeira Adaptada 
– CRAS – Maracaíbo
– Dança Cigana – Gru-
po da Terceira Idade
– Alongamento – 
CRAS – Maracaíbo
– Hidroginástica
– Coral

a incidir sobre as rendas 
entre R$ 2.826,66 e R$ 
3.751,05. Na quarta faixa, 
estão os cidadãos que ga-
nham entre R$ 3.751,06 e 
R$ 4.664,68, que pagarão 
imposto de 22%. A maior 
alíquota, de 27,5% passa a 
ser aplicada a quem rece-
be a partir de R$ 4.664,69. 
De acordo com a MP, a 
correção vale a partir de 
abril do ano-calendário 
de 2015 ou seja, não terá 
efeito para as declarações 
que estão sendo entre-
gues até o dia 30 de abril.

Libertação dos Escravos e
Importância da Água são
lembrados no Parque do

Itaim em Taubaté
Neste final de semana, 
o Parque do Itaim, em 
Taubaté, continua com ati-
vidades em comemoração 
à libertação dos escravos 
em Taubaté, que ocor-
reu no dia 4 de março de 
1888, e celebra a impor-
tância da água. No sába-
do, 14, a Libertação dos 
escravos é tema do Baú de 
Histórias, que acontece às 
11h e às 15h. No domin-
go, dia 15, a temática gira 
em torno da água. Às 11h 
e às 15h ocorre o Baú de 
Histórias com o tema “A 
importância da água para 
vida”. O casarão do par-
que é aberto às 08h com 
o tema “Mundo Mágico 
de Dona Benta”. O local 
é uma réplica da casa des-
crita por Monteiro Lobato 
no Livro “O Saci”, onde 
segundo o escritor mo-
ram seus personagens. Às 
10h30 e às 15h30 acontece 
à trilha ecológica monito-
rada, uma oportunidade 
de conhecer a biodiversi-
dade do local e entrar em 
contato com a natureza. 
A turma do Sítio do Pica-
pau Amarelo brinca com 
os visitantes a partir das 
14h. Às 16 começa a peça 
“O casamento da Emília”, 
na qual Emília planeja seu 
casamento com Marquês 

de Rabicó. O Parque do 
Itaim fica na Avenida São 
Pedro, 2000, no bairro Jar-
dim América e as atrações 
são gratuitas. O telefone 
para informações e agen-
damento é o (12) 3633-
5008, das 08h às 16h30. 
Confira a Programação: 
Dia 14 – Sábado 8h – 
Abertura do Casarão 
“Mundo Mágico de Dona 
Benta” - Biblioteca e 
brinquedoteca - Oficinas 
de desenhos, pintura na 
face e mesa de pebolim. 
10h30 – Trilha eco-
lógica monitorada. 
11h – Baú de histórias - 
Libertação dos escravos 
em Taubaté 14h – Brin-
cadeiras com os persona-
gens do Sítio. 15h – Baú 
de histórias - Libertação 
dos escravos em Taubaté.
15h30 – Trilha eco-
lógica monitorada.
16h – Teatro - O ca-
samento da Emília.
Dia 15 – Domingo
8h – Abertura do Casarão 
“Mundo Mágico de Dona 
Benta” - Brinquedoteca 
e biblioteca - Oficinas de 
desenhos, pintura na face, 
confecção de brinque-
dos e mesa de pebolim.
10h30 – Trilha eco-
lógica monitorada.
11h – Baú de histórias: A 

importância da água para 
vida – Zé do Vale e Ma-
tagal - Música sertaneja. 
14h – Brincadeiras com 
os personagens do Sitio. 
15h – Baú de histó-
rias - A importân-
cia da água para vida.
15h30 – Trilha eco-
lógica monitorada.
16h – Teatro - O ca-
samento da Emília.
O local é aberto das 06h 
às 18h e oferece ainda:
08h às 17h - parques infantis;
08h às 17h - quios-
ques para lanches e 
área para piquenique;
09h às 16h30 - Casarão 
para visitação monitorada;
09h às 16h30 - receptivo 
com os personagens da 
Turma do Sítio do Pica-
pau Amarelo, que con-
tam as histórias do local;
09h às 16h30 - brinca-
deiras com monitores;
09h às 16h - brinquedo-
teca com jogos, canti-
nho da leitura e oficinas;
10h (sábados e domin-
gos) e 15h (de terça a 
sexta-feira) - trilha ecoló-
gica monitorada, median-
te prévio agendamento;
09h às 11h30 e das 14h 
às 16h30 - um dia de 
vivência no Parque, 
com programação para 
grupos e excursões.

Sítio do Picapau Amarelo é opção 
de lazer para o final de semana 

em Taubaté
O Sítio do Picapau Ama-
relo traz várias atividades 
neste final de semana em 
Taubaté. Das 9 às 12h e das 
14 às 17h, a Turma do Sí-
tio interage com o público. 
A Hora do Conto aconte-
ce às 11 e às 16h, com a 
participação dos persona-
gens que abrem uma roda 
de contação de histórias 
no pomar em frente ao 
casarão. Sempre aos sá-
bados ocorre o Passeio 
do Visconde, às 10h, com 
o intuito despertar um 
novo olhar no entorno do 
Museu Monteiro Loba-
to. O passeio começa no 
casarão do sítio, passan-
do pela Casa da Semente, 

Estação Ferroviária, Igreja 
de São Francisco Xavier, 
Cruzeiro do Frei Caetano 
de Messina e Vila I.A.P.I. 
(Instituto de Aposentado-
rias e Pensões dos Indus-
triários). Das 14h às 16h 
é realizada uma oficina 
pedagógica de criação de 
brinquedos. No sábado, a 
Psiu e Cia promove a ofi-
cina e no domingo a ati-
vidade fica por conta da 
Tia Alegria. 
O Sítio do Picapau Amare-
lo fica na Avenida Montei-
ro Lobato, s/nº , Chácara 
do Visconde. O horário 
de funcionamento é de 
terça a domingo, das 9 às 
17h. Mais informações 

pelo telefone 3625-5062. 
Confira a programação: 
Dia 14 - Sábado 09h às 
12h e das 14h às 17h - Pre-
sença da Turma do Sítio 
do Picapau Amarelo. 10h 
- Passeio do Visconde. 
11h e 16h - Hora do con-
to com os personagens do 
Sítio do Picapau Amarelo. 
14h às 16h - Oficina Peda-
gógica “ Brinquedos” - Psiu 
e Cia. Dia 15 - Domingo 
09h às 12h e das 14h às 17h 
- Presença da Turma do 
Sítio 11h e 16h - Hora do 
conto com os personagens 
do Sítio do Picapau Ama-
relo. 14h às 16h - Oficina 
Pedagógica “Brin-
quedos” - Tia Alegria.



página 3A GAzetA dos Municípios13 de Março de 2015

Projeto Pequenos Gigantes 
de Natividade esta com

Inscrições Abertas!

Prefeituras tem até abril para 
apresentar Plano Diretor de 

Mobilidade Urbana

Pequenos Gigantes é um 
programa voltado para 
jovens de 7 a 14 anos de 
idade. Nele, são realizados 
atividades socioeducativas 
para desenvolver a cria-
tividade, o raciocínio, o 
trabalho em equipe, coor-
denação motora e o con-
ceito de sustentabilidade.  
Matriculas: O responsável 
deve ir ao Departamen-

Prazo vale para cidades 
com mais de 20 mil habi-
tantes; Descumprimento 
leva à suspensão de recur-
sos federais. Os municí-
pios brasileiros com mais 
de 20 mil habitantes pre-
cisam entregar até o mês 
de abril o Plano Diretor 
de Mobilidade Urbana, 
em cumprimento à Lei 
12587/2012 (www.pla-
nalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2011-2014/2012/lei/
l12587.htm). Nele é preci-
so estabelecer quais serão 
as políticas públicas que 
serão adotas pelas prefei-
turas de cada cidade para 
melhorias dos serviços 
de transporte público co-
letivo, infraestrutura ur-
bana, acessibilidade para 
pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida, 

to de Desenvolvimento 
social com CÓPIAS dos 
seguintes documentos:
* RG e CPF do responsável
* RG ou Certidão de 
Nascimento da Crian-
ça/Adolescente * Com-
provante de Endereço
* Declaração Escolar 
2015 Data para matrícu-
la/rematrícula: Até dia 
13 de março de 2015

operação e disciplina-
mento do transporte de 
carga, estacionamento, 
entre outros pontos.  As 
cidades que não cumpri-
rem o prazo determinado 
pela Lei serão penaliza-
das, ficando temporaria-
mente impedidas de obter 
recursos orçamentários 
federais para suas obras 
de transporte urbano. “A 
suspensão só deixará de 
valer quando a prefeitura 
finalmente apresentar o 
seu plano. E desde que ele 
esteja também de acordo, 
atendendo a todos os cri-
térios”, alerta Walter Pen-
ninck Caetano, diretor 
da Conam – Consultoria 
em Administração Mu-
nicipal, que presta servi-
ço pelo país para mais de 
120 entidades municipais 

Faixa etária: 7 a 14 anos
Horário de desenvolvi-
mento das atividades: 
14h30min até as 16h00min
Local de realiza-
ção do programa: 
Departamento de De-
senvolvimento Social
Rua dos Fernan-
des, 251 – Centro.
Telefone para mais infor-
mações: (12) 3677-1311

entre Prefeituras, Autar-
quias, Fundações e Câma-
ras Municipais. Embora 
a obrigação de entregar 
o Plano Diretor de Mo-
bilidade Urbana seja das 
prefeituras, é importan-
te que ele seja elaborado 
pelo poder público junto 
com a classe empresarial 
e a sociedade civil orga-
nizada. “É indiscutível a 
necessidade e a importân-
cia da participação de ar-
quitetos e urbanistas para 
a criação desses planos. 
Todos são interessados e 
devem participar. Pensar a 
mobilidade urbana é pen-
sar o tipo de sociedade 
em que queremos viver”, 
conclui Gilberto Belleza, 
presidente do CAU/SP – 
Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de São Paulo.

Petrobras assina contrato para 
patrocínio a projetos sociais do

Vale do Paraíba

Seis iniciativas da região 
foram contempladas pela 
seleção pública Comuni-
dades A Petrobras assinou 
nesta segunda-feira (9/3) 
contratos para patrocínio 
a seis projetos sociais do 
Vale do Paraíba, no estado 
de São Paulo. As iniciati-
vas foram contempladas 
pela seleção pública Co-
munidades do Programa 
Petrobras Socioambiental, 
destinada a ações desen-
volvidas em municípios 
do entorno de unidades 
da companhia. O even-
to ocorreu na Refinaria 
Henrique Lage (Revap), 
em São José dos Campos.   
“A assinatura destes con-
tratos mostra que a Petro-
bras coloca em prática sua 
missão que é atuar com 
responsabilidade socio-
ambiental. Temos muita 

satisfação em saber que 
neste momento estamos 
contribuindo com o desen-
volvimento sustentável da 
região do Vale do Paraí-
ba”, afirmou Elza Kallas, 
gerente geral da Revap. 
Para o gerente de Relacio-
namento Comunitário da 
Petrobras, José Barbosa, 
que participou da ceri-
mônia, a seleção pública 
regional é uma iniciativa 
construída coletivamente, 
de forma compartilhada, 
por meio da qual a com-
panhia reforça e fortalece 
os vínculos com as ins-
tituições parceiras e as 
comunidades do entorno. 
“Nesta seleção pública, 
em que incorporamos as 
diretrizes do Programa 
Petrobras Socioambien-
tal, aprimoramos nossos 
processos e ampliamos as 

possibilidades de partici-
pação das instituições com 
a inclusão de uma visão in-
tegrada entre as dimensões 
social, ambiental e esporti-
va no regulamento”, disse. 
O encontro contou com as 
presenças de gerentes e 
representantes da unidade 
da Petrobras na cidade e 
de representantes dos pro-
jetos selecionados da re-
gião. O investimento será 
cerca de R$ 1,7 milhão, no 
período de dois anos, para 
seis iniciativas dos muni-
cípios de Jacareí, São José 
dos Campos e Taubaté. 
Em São Paulo, a seleção 
pública contemplou 32 
projetos socioambientais 
de 26 cidades paulistas, 
somando R$ 9,2 milhões 
em investimentos. Cada 
instituição receberá até 
R$ 300 mil para atuar com 
foco nas linhas de atuação: 
produção inclusiva e sus-
tentável, biodiversidade e 
sociodiversidade, direitos 
da criança e do adoles-
cente, florestas e clima, 
educação, água e esporte. 
As atividades são acom-
panhadas pela Petrobras 
durante a implementação 
e execução do projeto por 
meio de relatórios, pres-
tação de contas e visitas 
periódicas às instituições.  

APRECESP sela seu primeiro 
convênio internacional com a 

Universidad Nacional de
San Martín – Tarapoto (Unsm)
Região de San Martín no Peru
A APRECESP assinou seu 
primeiro Convênio Inter-
nacional com a Universi-
dad Nacional de San Mar-
tín – Tarapoto, localizada 
no Peru, no último dia 03 
de março. O convênio foi 
assinado pelo presidente 
da Aprecesp e prefeito de 
Socorro, André Bozola, e 
pelo reitor da UNSM-Ta-
rapoto, Julio Ríos Ramí-
rez. O acordo envolverá a 
cooperação de municípios 
paulistas e peruanos para 
o intercâmbio de boas prá-
ticas com um importante 
país no cenário turístico 
internacional. Além de 
contemplar as áreas de go-
vernos regionais e locais 
do setor turismo e hote-
leiro de interesse comum, 
pelo qual é vontade de 
ambas as instituições pro-
mover e intensificar suas 
relações; desenvolver a re-
alização de estudos e pro-
jetos de investigação em 
temas de interesse comum 
no campo do Turismo e 
áreas correlatas; promover 
a publicação de trabalhos 
de investigação sobre te-
mas de interesse mútuo; 

potencializar e articular a 
difusão de conhecimentos 
e a organização de confe-
rências, reuniões, seminá-
rios, mobilidade acadêmi-
ca profissional em turismo 
e hotelaria, especialização 
em mestrado e doutorado 
aplicados a indústria da 
hospitalidade, entre ou-
tros. A cerimônia aconte-
ceu nas dependências do 
SPCVB, em São Paulo 
e contou com as presen-
ças do prefeito de Brotas, 
Du Barreto, do Presiden-
te Executivo do SPCVB, 
Toni Sando, do represen-
tante da ABIH, Dalmário 
Cavalcante, da Profª. Drª 
Karina Solha da ECA, da 
Presidente da Abraturr-SP, 
Maria Beatriz de Almeida 
Prado, do Coord. de Pro-
moções e Parcerias da SP-
Turis, Bernardo Ignarra, do 
Vice-Presidente da Abeta, 
Luiz del Vigna, dos repre-
sentantes do município de 
Santos, Geonísio Aguiar, 
Milene Correia e Romilda 
Lorenzo, do Secretário de 
Turismo de Atibaia, Jaime 
Santos, do Diretor de Pro-
jetos Turísticos de Atibaia, 

Jun Takaha, da Secretária 
de Turismo de Brotas, Lu-
ciana Pires, a Secretária 
de Turismo de São Bento 
do Sapucaí, Márcia Azere-
do, o Diretor de Turismo 
de Socorro, Acácio Zava-
nella, do representante de 
Embu das Artes, Sérgio 
Barbi. Entrevistado por 
nossa reportagem o Rei-
tor da Universidade, Julio 
Ramírez manifestou seu 
contentamento com a par-
ceria, já programou nova 
vinda ao Brasil em Abril 
de 2015, junto a uma de-
legação de prefeitos e dei-
xou o convite para uma 
delegação da Aprecesp e 
parceiros possam visitar 
ao Peru, para uma rodada 
de negócios com pales-
tras programadas, previs-
ta para Agosto deste ano.
O presidente da 
Aprecesp, André Bozola, 
enfatizou que se temos 
muito a mostrar, sobre 
nosso turismo também 
temos muito a aprender 
com os peruanos, donos 
de uma gastronomia e be-
lezas naturais reconheci-
das internacionalmente.

Prefeitura de Ubatuba
compra 20 máquinas de
lavar profissionais para

Unidades de Educação Infantil
Novos equipamentos vão 
atender a alta demanda das 
instituições do município 
com economia de água e 
luz. A equipe da Secretaria 
de Comunicação da Pre-
feitura de Ubatuba esteve 
agora há pouco na E.M 
José Carlos Pereira e bateu 
um papo com Iara Fran-
cisca de Oliveira, respon-
sável pela lavanderia da 
instituição. Iara vai operar 
uma das 20 novas máqui-
nas profissionais de lavar 
roupa da marca Huebsch 
compradas pela Secreta-

ria Municipal de Educa-
ção, que serão destinadas 
às Unidades de Educação 
Infantil do município. Re-
cém-chegados, os novos 
equipamentos já começa-
ram a ser distribuídos e 
as escolas preparam o su-
porte hidráulico e elétrico 
para colocá-los em fun-
cionamento o mais rápido 
possível. “Olha, vai me 
ajudar muito. As máquinas 
comuns não davam con-
ta da demanda de roupas 
e lençóis que temos por 
aqui e viviam quebrando. 

Essa máquina é mais do 
que bem-vinda”, diz Iara. 
Almoxarife da Secreta-
ria de Educação, Cristina 
Gonçalves Reis Santos 
também comenta sobre 
os benefícios dos novos 
equipamentos e destaca a 
economia no consumo de 
energia e água.  “Elas são 
mais econômicas e têm 
capacidade de funcionar 
o dia todo sem dar proble-
ma. Agora acabou aquele 
negócio de todo ano ter 
que comprar uma nova”, 
comemora Cristina.  
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Sesc Taubaté realiza 
oficina de DJ’s

O Sesc Taubaté oferece 
nos dias 14 e 28, das 10h 
às 12h uma Oficina de Dj 

com o Dj Jefferson “Scraht
-J”. Os participantes irão 
conhecer no curso técni-

cas de discotecagem por 
meio de pick-up e de no-
vas tecnologias, utilizando 
recursos musicais criados 
pela mixagem.  O curso é 
gratuito e poderão se ins-
crever interessados a par-
tir dos 13 anos. As vagas 
são limitadas. Mais infor-
mações pelo telefone (12) 
3634-4052. O Sesc Tauba-
té fica na Av. Milton de Al-
varenga Peixoto, 1264, Es-
planada Santa Terezinha.

Prédio do Centro da Melhor 
Idade em Redenção passa 

por adaptação
O Prefeito Ricardo Evan-
gelista Lobato iniciou a 
substituição da porta do 
Centro da Melhor Idade 
e colocação de uma nova 
porta cumprindo as exigên-
cias do Corpo de Bombei-
ros para que seja expedido 
o alvará de funcionamento.
Em breve o pré-
dio será inaugurado.

O Clube de Autos Antigos 
de Taubaté - CAAT vai 
promover no próximo dia 
29 de março o 9º Encontro 
de Autos Antigos de Pa-
raibuna. O evento será re-
alizado nas dependências 
da Fazenda da Comadre, 
na Rodovia dos Tamoios. 
A mostra de antigos ve-
ículos, com verdadeiras 
preciosidades guardadas 
carinhosamente por cole-
cionadores e amantes do 
antigomobilismo, cami-
nha pra ser uma das mais 
tradicionais da região e 

vem atraindo um público 
cada vez maior a cada re-
alização. De acordo com 
os organizadores, neste 
ano,  assim como os ante-
riores, há uma programa-
ção com várias atrações 
paralelas como distribui-
ção de brindes além das 
outras atividades da 
Fazenda, dentre elas, pas-
seio a cavalo para crian-
ças, tirolesa e arborismo. 
A concentração será  no 
Frango Assado, na Via 
Dutra em Taubaté, a par-
tir das 09h00, de onde to-

dos os veículos sairão em 
comboio precisamente 
às 09h30. Em seguida, o 
grupo de Taubaté se en-
contrará com os amigos 
de São José, Jacareí e ou-
tras cidades às 10h30, no 
Posto Vaca Preta, na Ta-
moios, de onde sairão em 
seguida com destino até a 
Fazenda da Comadre, 
onde será servido o al-
moço. O CAAT alerta os 
participantes para que ve-
rifiquem seu carro, e con-
vida os interessados para 
que tragam sua família.

CAAT promove
9º Encontro de Autos 
Antigos de Paraibuna

Diabetes e Hipertensão são 
temas de encontros no

Programa Saúde da Família
em Monteiro Lobato

O Programa Saúde da Fa-
mília de Monteiro Lobato 
está promovendo encon-

tros com pessoas portado-
ras de diabetes e hiperten-
são arterial. As reuniões 

são mensais e contam tam-
bém com integrantes da 
terceira idade. Diversos 
temas são abordados a 
fim de garantir qualidade 
de vida dos participantes, 
entre eles: alimentação 
adequada, controle e cau-
sas da diabetes e hiperten-
são, prevenção do câncer 
bucal, prevenção de aci-
dentes domiciliares para 
idosos e saúde da mulher. 
Informações sobre as datas 
dos próximos encontros 
podem ser obtidos pelo 
telefone: (12) 3979-1470.

Hospital Regional promove 
evento para marcar
Dia Mundial do Rim

Centro Estadual de Doen-
ças Renais realiza estudo 
sobre perfil e evolução 
da doença na região. Ser-
viço ligado ao Hospital 
Regional promove evento 
com exames e orientações 
no Dia Mundial do Rim. 
Unidade conta com 1.900 
pacientes em acompanha-
mento, dos quais 97% tive-
ram devolvida a qualidade 
de vida. Para marcar o Dia 
Mundial do Rim (12/03), o 
Centro Estadual de Trata-
mento de Doenças Renais 
do Vale do Paraíba, em 
Taubaté, mostra resultados 
positivos no tratamento 
conservador da Doença 
Renal Crônica (DRC) na 
região. Desde o início de 
seu funcionamento, em 
outubro de 2008, mais de 
5 mil pacientes já foram 
atendidos, sendo 1.900 
em acompanhamento atu-
almente. A Unidade é um 
projeto-piloto do Governo 
do Estado de São Paulo, 
implantado no Vale do 
Paraíba. Sob administra-
ção da São Camilo, seu 
objetivo é dar suporte 
multidisciplinar aos pa-

cientes portadores da do-
ença renal, em sua grande 
maioria, com Diabetes e 
Hipertensão Arterial, ga-
rantindo assim a reversão 
de um quadro agudo ou, 
se crônico, um retardo na 
progressão da doença para 
a Diálise. O levantamento 
mostra que os pacientes 
em acompanhamento ob-
tiveram uma expectativa 
de 4 anos acrescida à sua 
qualidade de vida normal, 
retardando ainda mais a 
progressão da doença para 
Hemodiálise ou Diálise 
Peritoneal. Considerando 
a hipertensão e o Diabetes 
como as principais causas 
da perda da função renal, 
pode-se comprovar uma 
melhora do índice glicêmi-
co nos diabéticos em 80% 
e a redução da pressão ar-
terial em 70% dos pacien-
tes atendidos. O balanço 
mostra que menos de 3% 
deles precisaram ser in-
ternados. “A nossa taxa 
de hospitalização é bem 
menor do que a esperada 
para esse perfil de  popu-
lação e isto se deve, prin-
cipalmente, aos protocolos 

implantados para redução 
do risco cardiovascular, 
risco infeccioso, controle 
da pressão arterial, vaci-
nação e constante discus-
são clínica dos casos”, 
comenta o Coordenador 
do Serviço, Dr. Eduardo 
de Paiva Luciano. O perfil 
dos pacientes mantém-se 
em paridade, com as mu-
lheres respondendo por 
53% dos casos, já que elas 
ainda têm maior procura 
por atendimento de saúde 
em relação aos homens. Já 
idade média de 63 anos re-
flete que a população ido-
sa está sob maior risco de 
DRC. No Dia Mundial do 
Rim, o Centro Estadual irá 
oferecer exames preventi-
vos e orientações sobre a 
prevenção e os grupos de 
risco para Doença Renal 
Crônica. O evento acon-
tece no Taubaté Shopping 
na próxima quinta-feira, 
12/03, das 12h às 18h. A 
equipe de especialistas 
fará medição da pressão 
arterial e teste de glicemia, 
além de orientações com 
equipe multiprofissional. 
Toda a ação é gratuita. 


