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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está preparando 
o cemitério municipal para 
o dia de Finados, 2 de no-
vembro. Equipes do DSM 
– Departamento de Servi-
ços Municipais, já estão no 
local realizando manuten-

A equipe do Departa-
mento de Trânsito da 
Prefeitura está realizan-
do, em parceria com a 
Polícia Militar, uma 
campanha na Semana 

Jovens do Presente - Co-
nectados com o Planeta 
acontece em novembro 
no Sesc Taubaté e contará 
com palestras, oficinas e 
exposições sobre alimen-
tação, saúde e agricultura 
natural. O Vale do Para-
íba receberá no dia 14 de 
novembro, a partir das 
14 horas, no Sesc Tauba-
té, um evento organiza-
do pela Fundação Mokiti 
Okada (SP), intitulado 
Jovens do Presente – Co-
nectados com o Planeta. 
O objetivo do encontro 
é debater temas como 
alimentação natural, os 
riscos dos agrotóxicos, 
o mercado de alimentos 
naturais e orgânicos no 
Brasil, a produção de or-
gânicos e naturais, além 
de oferecer Oficinas e ex-
posições de Horta Casei-
ra e Ikebana (arte floral). 
Os participantes poderão 
ainda fazer uma pequena 
avaliação de saúde com 
profissionais qualificados. 
Durante a atividade, have-
rá diversas apresentações 
artísticas, como de Taiko 
e artes marciais. As ins-
crições já estão abertas no 
site www.jovensdopresen-
te.com.br.  Palestrantes: 

ção, como conserto de cal-
çadas, limpeza de vegeta-
ção, além de pintura geral 
e caiação. Até o dia 23 de 
outubro, das 7 às 17 horas, 
será permitido aos muníci-
pes realizarem as constru-
ções e reformas de túmu-

da Cidadania, da OAB 
de Pindamonhangaba. 
Os agentes de trânsito do 
município estão realizan-
do um projeto piloto, tra-
balhando com bicicletas 

Agricultura - Reginaldo 
Morikawa – Diretor Su-
perintendente da Korin 
Agricultura Natural, uma 
das maiores fabricantes 
de produtos orgânicos e 
naturais do Brasil. Na Re-
vista “Dinheiro Rural”, de 
outubro deste ano, em um 
ranking com 100 pessoas 
mais influentes do agro-
negócio brasileiro, Mori-
kawa é destacado no setor 
de Proteína Animal. Saúde 
e Alimentação - Dra. Eny 
Marcia Ruggerini – Coor-
denadora do setor de Es-
piritualidade e Saúde da 
Fundação Mokiti Okada 
(M.O.A.), grupo com sede 
em São Paulo. A pediatra 
estuda há pelo menos 30 
anos o tema espirituali-
dade e saúde. Meio Am-
biente - José Luiz Choiti 
Tomita – Gerente-geral 
da Korin Meio Ambien-
te, empresa especializada 
em soluções eficazes para 
a preservação ambiental 
através de processos bio-
tecnológicos com a utili-
zação de microrganismos 
naturais e benéficos ao 
meio ambiente. Fundação 
Mokiti Okada A Fundação 
Mokiti Okada foi institu-
ída em 19 de janeiro de 

los. Os dias 28, 29 e 30 de 
outubro serão destacados 
para a limpeza geral no 
cemitério. Durante o feria-
do, haverá horário especial 
de funcionamento. Mais 
de 15 mil pessoas estão 
sendo esperadas no local. 

na abordagem de ciclis-
tas, entregando panfle-
tos com orientações so-
bre o uso das ciclovias e 
normas de seguran-
ça no uso da bicicleta. 

1971 como uma entidade 
jurídica de direito priva-
do, sem fins lucrativos, 
considerada de Utilidade 
Pública Federal. Com atu-
ação em todo o território 
nacional, desenvolve pro-
jetos que viabilizam a for-
mação de uma sociedade 
harmoniosa e progressista.
R e c e n t e m e n -
te o seu fundador, 
Mokiti Okada, foi home-
nageado no VI Festival 
de Gastronomia Orgânica 
2015, realizado em São 
Paulo, por seus princípios 
no âmbito da agricultura 
e da alimentação natural. 
A Fundação é conside-
rada referência em agri-
cultura urbana, graças 
ao seu projeto Horta em 
Casa, com cursos minis-
trados pessoal e virtual-
mente para todo o Brasil.
Saiba mais em www.fmo.
org.br Jovens do Presente – 
Conectados com o planeta 
Data: 14/11/2015
Horário: das 14h00 às 17h30
Local: Sesc Taubaté - 
Avenida Engenhei-
ro Milton de Alvarenga 
Peixoto, 1264, Espla-
nada Santa Terezinha 
Entrada (Um quilo de 
alimento não-perecível)

Cemitério Municipal de 
Pinda tem horários

especiais para
feriado de Finados

Trânsito na Semana da 
Cidadania em Pinda

Vale do Paraíba recebe 
evento que debaterá 
qualidade de vida e 

meio ambiente
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

Nos conventos, durante a leitura das Escrituras Sagradas, ao se referirem a São 
José, diziam sempre: Per Putativos, abreviada em PP e assim surgiu a idéia, nos 
países de civilização espanhola de chamar os Josés de Pepe.
***
Tempo de digestão, em média, de alguns alimentos
Sorvete de frutas... 5 minutos
Prato de sopa... 1 hora
Copo de leite... 1 hora e meia
Prato de macarronada... 2 horas
Salada verde... 2 horas
Filé de carne vermelha... 2 horas
Copo de refrigerante... 2 horas
Porção de peixe... 2 horas
Fatia de torta de morango... 2 horas
Média de pão com manteiga... 3 horas
Arroz, feijão e carne... 3 horas
Hambúrguer... 4 horas
Porção de lingüiça... 6 horas
Prato de feijoada... 7 horas
Porção de bacon... 12 horas

Humor

O bêbado entra no ônibus e senta ao lado de um padre. O padre olha para ele com 
aquele ar de piedade e diz:
- Você não vê que esse é o caminho para o inferno, meu filho?
O bêbado levanta as pressas e grita para o motorista:
- Motorista, pare, por favor! Que droga! É a quarta vez que eu erro o ônibus hoje...
***
O bêbado vai ao hospital caindo de bêbado. Durante a consulta vêm as perguntas 
de praxe:
- Nome?
- Juvenal dos Santos.
- Idade?
- 32 anos.
- O senhor bebe?
- Vou aceitar um gole, mas só para te acompanhar!
***
O menino chega para o pai e diz:
- Pai, me empresta 50 reais?
O pai olha a carteira e diz:
- Poxa, meu filho, o papai só está com 30 reais.
- Não tem problema, papai, você fica me devendo os outros 20 reais.
***
O garoto chega da escola e o pai questiona:
- Então filho, como foram as provas?
- Ah, pai! Tudo igual às regiões polares... Responde o garoto.
- Como assim, igual às regiões polares?
- Ah, pai! Tudo abaixo de zero...
***
O pediatra pergunta ao garoto:
- Como é o seu nome?
- Joãozinho. Respondeu o garoto.
A mãe intervém:
- Menino seja mais educado... Diga senhor!
- Ta bom mãe! Meu nome é Senhor Joãozinho!

Mensagens

Todo o dias Deus nos dá um momento em que é possível mudar tudo que nos deixa 
felizes. O instante mágico é o momento em que um sim ou um não pode mudar 
toda a nossa existência.
***
Você acredita que na vida nada acontece por acaso?
Tudo acontece por uma razão. Todas as pessoas que conhecemos têm um impor-
tante papel na nossa vida, seja grande ou pequeno. Alguns irão nos machucar, trair 
e nos fazer chorar, para nos tornar mais fortes, outras irão nos dar lições, não para 
nos mudar, mas para fazer de nós melhores pessoas e algumas irão simplesmente 
nos inspirar e amar, para nos fazer feliz.
***
Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza, se as distorções da mente, 
consciente ou subconsciente. Pratique a meditação e a visualização, a observância 
desprendida, a percepção pacífica, experimentando uma sensação de amor des-
prendido e de generosidade amorosa. Cultive esse estado. Conheça os seus pensa-
mentos, as suas pressuposições e fantasias e dê-se conta de que você pode ter mis-
turado tudo. As generosidades nos impedem de enxergar o que é único e individual.

Pensamentos, provérbios e citações

Refletir é desarrumar os pensamentos.
Nunca se vence uma guerra sozinho.
No idioma está a árvore genealógica de uma nação.
Quem é temido por muitos deve temer a todos.
Adultério é o que une três pessoas sem uma saber.
Não acuse a natureza, ela faz a parte dela, agora faça a tua.
A perfeição foge de qualquer extremismo. 
Não tenho vícios, só bebo e fumo quando estou jogando.
Os loucos se precipitam e conseguem os melhores lugares.
Não tenho medo, tenho fé.

A Prefeitura de Taubaté 
vai dar início a três obras 
de melhorias viárias na 
cidade. Passarão por re-
cuperação e adequação, 
o acesso Dutra-Belém, a 
região do Mercatau e a 
Avenida dos Bandeirantes, 
próximo ao trecho da Ave-
nida Assis Chateaubriand.
Cada obra será executa-
da por uma empresa ven-
cedora do processo de 
concorrência pública. As 
ordens de serviço vão ser 
assinadas na próxima se-
mana. As empresas terão 
cinco dias, após a emissão 
da ordem, para iniciar os 
trabalhos e o prazo para 
conclusão é de 240 dias.
As obras incluem requali-
ficação da pavimentação 
asfáltica e das calçadas, 
drenagem de galerias, im-
plantação de ciclofaixa 
e sinalização de trânsito 
horizontal e vertical.  As 
melhorias fazem parte do 
projeto de readequação 
do trânsito no município, 
que começaram em 2013 
e visam dar maior fluidez 
ao tráfego e segurança a 
pedestres e motoristas.
Acesso Dutra-Belém
A recuperação viária e 
adequação no acesso 
da Rodovia Presiden-
te Dutra ao Belém vai 
se tornar sentido único 
centro- bairro. Com a mu-
dança, o túnel paralelo, 
próximo ao bairro Campos 
Elíseos, terá sentido úni-
co do bairro para o cen-
tro, em direção a Ave-
nida Desembargador 
Paulo de Oliveira Costa.
Haverá também adequa-
ção da rotatória do bairro 
Campos Elíseos e retira-
da da rotatória do cruza-
mento entre as Avenidas 
dos Bandeirantes e De-
sembargador Paulo de 
Oliveira Costa, com im-
plantação de semáforo. 

A Rua Primavera, trecho 
entre Rodovia Oswal-
do Cruz e túnel Campos 
Elíseos, será mão única.
Será construída uma nova 
saída da Dutra para aces-
so a Rodovia Oswaldo 
Cruz. A Av. Dom Pedro I, 
no trecho entre o viaduto 
e a Av. Escolástica Maria 
de Jesus, será mão única 
no sentido da Dutra. As 
atuais saídas: da Rodovia 
Oswaldo Cruz e do viadu-
to Belém serão fechadas.
Outra importante melho-
ria no local é a retirada 
da rotatória em frente ao 
posto de combustível na 
Avenida Bandeirantes, e 
assim, essa avenida, pas-
sará a ter cinco pistas. 
O investimento na obra 
é de R$ 2.281.110,62 
e será executada pela 
empresa S.O. Pontes 
de Cachoeira Paulista.
Ainda no cruzamento com 
a Avenida Juscelino Ku-
bitschek serão implanta-
dos semáforos que funcio-
narão de forma inteligente, 
detectando o número de 
veículos que passa pela 
interseção, por meio de 
um sensor, e calculando o 
tempo necessário de aber-
tura para dar a preferência 
à via com mais veículos.
M e r c a t a u
No Mercatau, próximo à 
feira livre, terá adequação 
da rotatória junto a Avenida 
Professor Walter Thauma-
turgo, retirada da rotatória 
junto a Avenida Professo-
ra Escolástica Maria de 
Jesus e implantação de 
semáforo no cruzamento 
com a Avenida Dom Pe-
dro I. Para quem vem da 
Avenida Bandeirantes, 
será criada uma extensão, 
tendo como acesso as duas 
pistas da Avenida Profes-
sor Walter Thaumaturgo. 
Não haverá alteração de 
sentido e no local tam-

bém será feita a drenagem 
das galerias pluviais. Para 
esta obra, o investimen-
to será de R$ 462.461,77 
e execução da empre-
sa Auditerra de Jundiaí.
As rotatórias próximas 
ao túnel que passa sob 
a Dutra serão retiradas. 
O cruzamento, entre as 
avenidas Dom Pedro e 
Escolástica Maria de Je-
sus, ao lado do Merca-
tau, receberá semáforos.
Avenida dos Bandeirantes
A terceira obra será a re-
cuperação viária e a ade-
quação da Avenida dos 
Bandeirantes, uma das 
marginais da Rodovia Pre-
sidente Dutra, próximo ao 
trecho da Avenida Assis 
Chateaubriand, na região 
do bairro Independência. 
A pista com acesso da As-
sis Chateaubriand para a 
Avenida dos Bandeirantes 
será alargada com a retira-
da do barranco ali existen-
te e construção de cortina 
atirantada para contensão 
de talude. A via receberá 
asfalto novo, recapeamen-
to, sistema de drenagem 
de águas pluviais e sinali-
zação de trânsito com pin-
tura de solo e placas. Serão 
implantadas ciclofaixas, 
ampliando o projeto de 
pistas exclusivas para ci-
clistas. O investimen-
to é de R$ 1.061.624,63 
e a empresa vencedora 
da concorrência pública 
para execução do serviço 
é a Cerqueira Torres de 
São Paulo.
Cortina atirantada - Utili-
zadas principalmente para 
contenção de encostas e 
construção de subsolos, 
as cortinas atirantadas 
são estruturas de concre-
to armado que trabalham 
em conjunto com tiran-
tes, os quais podem ser 
constituídos por cordo-
alhas ou por monobarra.

Prefeitura de Taubaté vai 
começar três novas obras 

de melhorias viárias
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A Prefeitura de Taubaté re-
aliza mais uma reunião do 
projeto “Prefeitura Bairro 
a Bairro – Orçamento Ci-
dadão” no próximo dia 16 
de outubro (sexta-feira) na 
quadra da EMEF Walther 
Thaumaturgo, que fica na 
rua Ivan da Silva Cunha, 
100, no Areão. Os portões 
serão abertos às 13h para 
o cadastramento e já início 
do atendimento. Para par-
ticipar é preciso retirar se-
nha até às 20h e os portões 
serão fechados às 22h. O 
projeto faz parte do Orça-
mento Cidadão, inserido 
no Plano de Governo da 
administração municipal, 
permitindo que os mora-
dores apresentem as ne-
cessidades de seus bairros 
para que sejam realizadas 
ações de forma direciona-
da e com a destinação de 

A Elektro, em parceria 
com a Prefeitura de Pa-
raibuna, promove durante 
esta sexta-feira (09), na 
Diretoria Municipal de 
Bem Estar Social, a troca 
de mais de 1.280 lâmpadas 
incandescentes por lâmpa-
das fluorescentes compac-
tas, doadas às famílias de 
baixa renda do município.   
Ao todo, serão beneficia-
dos 256 clientes, classifi-
cados como residenciais e 
com direito à tarifa social 
baixa renda. Segundo a 
moradora do Bairro do Al-
feres Bento, Daiana Sousa, 
a doação das lâmpadas re-
presenta uma grande eco-
nomia. “Eu tinha um gasto 
alto com energia elétrica 
em casa, pois a maioria 

Neste sábado, dia 10 de 
outubro, é comemorado 
o Dia das Guardas Muni-
cipais e nesta sexta-fei-
ra, 9, a Guarda Civil de 
Taubaté realizou um 
evento em homenagem 
a corporação. Pela ma-
nhã, 50 guardas partici-
param de palestras nas 
quais os temas tratados 
foram: estresse e condu-

parte do orçamento do mu-
nicípio. Todas as Secreta-
rias Municipais estarão 
presentes, objetivando um 
atendimento personaliza-
do e possibilitando maior 
agilidade na solução das 
solicitações. É importante 
que cada morador apresen-
te solicitações globais, vi-
sando à melhoria em geral 
do local onde reside. Du-
rante o evento os alunos 
das Escolas do Trabalho 
da Prefeitura irão realizar 
corte de cabelo aos muní-
cipes presentes. O evento 
ainda conta com atividades 
para as crianças, desenvol-
vidas pelas Secretarias de 
Turismo e Cultura, Espor-
tes e Lazer e Transito. Os 
personagens do Sítio do 
Picapau Amarelo estarão 
presentes, com atividades 
esportivas, brincadeiras e 

das lâmpadas eram antigas 
e o consumo bem maior; 
agora, com essas lâmpadas 
novas, vamos pagar menos 
conta de luz e economizar 
um bom dinheiro por não 
precisarmos comprar as 
lâmpadas”, afirma.  A tro-
ca de lâmpadas comuns 
por econômicas faz parte 
do Programa de Eficienti-
zação Energética da Elek-
tro, que tem como objetivo 
proporcionar aos clientes 
de baixa renda uma redu-
ção no consumo e valor da 
conta de energia elétrica. 
Conforme determinado 
pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANE-
EL), a Elektro investe 
anualmente 0,5% de sua 
receita operacional líqui-

tas do Guarda Municipal, 
frente ao trabalho rea-
lizado com a popula-
ção de rua, em especial 
os usuários de drogas.  
As palestrantes fo-
ram à psicóloga 
Claudia Fabiana de Jesus, 
a enfermeira Roberta Gi-
zzy Mendes e a assistente 
social Daniele Calcanhoto. 
O objetivo é que os partici-

contação de histórias. AS-
SOCIAÇÕES DE BAIR-
ROS No 1º semestre, a 
Prefeitura de Taubaté fez 
um atendimento direcio-
nado às Associações de 
Bairros, que aconteceram 
semanalmente. Após este 
trabalho o atendimento à 
população será retoma-
do, através da ida das Se-
cretarias e Gabinete do 
Prefeito aos bairros. As 
reuniões devem acontecer 
até o final do ano. Ser-
viço: Prefeitura Bairro a 
Bairro - Orçamento Cida-
dão Data: 16 de outubro 
- sexta-feira Horário: a 
partir das 13h Entrega de 
senhas até às 20h/ Fecha-
mento dos portões às 22h 
Local: Quadra da EMEF 
Walther Thaumaturgo En-
dereço: Rua Ivan da Sil-
va Cunha, 100, no Areão.

da em projetos de Eficien-
tização Energética para 
promover o uso racional 
de energia elétrica nas 
comunidades onde atua. 
Sobre o Projeto de 
Troca de Lâmpadas 
Por meio dos programas 
de Eficiência Energética, a 
Elektro realizou em 2014 
a substituição de mais de 
370 mil lâmpadas incan-
descentes por fluorescen-
tes, modelos mais econô-
micos, que apresentam 
uma economia de aproxi-
madamente 80% e duram 
até seis vezes mais que 
as lâmpadas incandescen-
tes. O projeto de troca de 
lâmpadas percorreu 107 
municípios e beneficiou 
cerca de 80 mil famílias.

pantes atuem como agen-
tes multiplicadores dos 
conhecimentos aos outros 
200 componentes da guar-
da. A proposta é dar conti-
nuidade ao trabalho de va-
lorização dos servidores, 
enquanto profissionais, 
zelando pela saúde e se-
gurança durante sua 
atuação na proteção 
do patrimônio público.

Prefeitura de Taubaté leva 
“Bairro a Bairro Orçamento 

Cidadão” ao Areão

Famílias de baixa renda do
Município de Paraibuna recebem

lâmpadas mais econômicas
doadas pela Elektro

Guarda Municipal de 
Taubaté realiza evento
em comemoração ao

Dia das Guardas
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A partir da última segun-
da-feira a Agência da Cai-
xa Econômica Federal e as 
Lotéricas do Centro e Flor 
do Vale, estão realizan-
do o cálculo de parcelas 

Na próxima semana, as 
bibliotecas públicas mu-
nicipais comemoram a Se-
mana da Criança com di-
versas atividades. Nos dias 
15 e 16, será realizado o 
evento “Brincando com as 
Histórias”, uma parceria 
com a Educarte Brinque-
doteca, das 9 às 16 horas, 
na Praça Monsenhor Mar-
condes. De 16 a 23, será 
apresentado o espetáculo 
infantil “Rabanete, Rapun-
zel”, com a Cia Titeritório, 
de Pinda, em todas as uni-

A COMISSÃO OR-
GANIZADORA cons-
tituída na forma da Re-
solução nº 04/2015:
I – Torna pública a aber-
tura da Eleição do Con-

em atraso do IPTU/2015.
Dessa forma, os mu-
nícipes não precisarão 
mais se dirigir a Prefei-
tura de Tremembé para 
efetivação do cálculo.

dades, às 10 e às 15 horas.  
No dia 16, na biblioteca 
do Araretama; dia 19, no 
Castolira; dia 20, no Bos-
que; dia 21, em Moreira 
César; dia 22, na Vila São 
Benedito; dia 23, na pra-
ça em frente à biblioteca 
do Sesi. Lembrando que, 
além das comemorações 
do dia da criança, a Bi-
blioteca Pública Munici-
pal “Ver. Rômulo Campos 
D´Arace” também está 
realizando a quarta edição 
da Oficina de Criação Li-

selho Tutelar de 2015, no 
dia 04 de outubro de 2015, 
as 08:00 horas, encerran-
do-se as 17:00 horas. As 
18:30 horas iniciaram-se 
os trabalhos de apuração 

Com isso, otimizare-
mos  o tempo, tanto do 
servidor quanto do con-
tribuinte, buscando as-
sim maior eficiência e 
praticidade a população.

terária, desde setembro, 
desta vez com a escritora 
Evalda Costa, com o tema 
“A Verossimilhança”. Ha-
verá encontros ainda nos 
dias 19 e 26 de outubro, 
das 14h30 às 16h30.   E, 
no dia 25, das 8 às 17 ho-
ras, será realizada a já tra-
dicional Feira de Troca de 
Livros, onde os munícipes 
poderão levar seus livros 
usados e trocar por outros 
títulos. Com isso, a biblio-
teca incentiva a leitura em 
pessoas de todas as idades.

dos votos, chegando-se 
ao seguinte resultado: 
votos válidos: 1972, vo-
tos brancos: 04, votos 
nulos: 14. Resultado da 
votação dos candidatos:

Em Tremembé Caixa 
Federal e Lotéricas 
estão realizando o 

cálculo de parcelas em 
atraso do IPTU/2015

Bibliotecas municipais 
comemoram semana da 

criança em Pinda

Resultado final da Eleição do Conselho 
Tutelar de 2015 de Tremembé

A Prefeitura de Taubaté, 
em parceria com a Ford 
e o SESI (Serviço Social 
da Indústria), inaugura 
na próxima quarta-fei-
ra, 14, o Odontomóvel, 
consultório odontológico 
itinerante, que vai prestar 
atendimento gratuito para 
crianças da rede munici-
pal de ensino de Taubaté. 
O evento será realizado 
na escola Emeief Mario 
Lemos de Oliveira, locali-
zada na Estrada Municipal 
Geraldo Cursino de Mou-
ra, 40, bairro Caieiras. 
Montado sobre um cami-
nhão Ford F-350, possui 
infraestrutura completa 
e avançada para realizar 
diagnósticos, orientações 

individuais e diversos 
tratamentos dentários. O 
projeto também inclui ati-
vidades lúdicas de cunho 
social sobre saúde bucal 
com os estudantes. A ini-
ciativa é uma parceria en-
tre as Secretarias de Saú-
de e Educação, SESI e do 
Programa de Responsabi-
lidade Social da Ford. O 
Odontomóvel visa promo-
ver melhorias nas comuni-
dades onde está presente. 
Em Taubaté, a Ford possui 
um complexo para produ-
ção de motores, transmis-
sões e componentes auto-
motivos. Este é o terceiro 
Odontomóvel da empresa, 
voltado ao atendimento 
da comunidade. O pri-

meiro, montado sobre um 
caminhão Cargo 816, foi 
lançado há 15 anos e já 
atendeu cerca de 70.000 
pessoas por todo o Brasil. 
O segundo, montado so-
bre uma van Transit, já 
realizou cerca de 32 mil 
ações individuais e cole-
tivas para estudantes da 
rede pública municipal 
de Camaçari, onde está 
instalado o Complexo In-
dustrial Ford Nordeste. 
Serviço Odontomóvel de 
Taubaté Data: quarta-fei-
ra, 14 de outubro Horário: 
10h Local: Escola Emeief 
Mario Lemos de Oliveira 
(Estrada Municipal Ge-
raldo Cursino de Mou-
ra, 40, bairro Caieiras).

Prefeitura de Taubaté
lança Odontomóvel para 

estudantes da rede
municipal de ensino

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Educação, entrega nesta 
sexta-feira, 9, quatro vans 
adaptadas que serão utili-
zadas para o transporte dos 
alunos do E.M.E.E.E.I.F 
Madre Cecília. Os novos 
veículos vão reforçar o 
atendimento gratuito que 
hoje já beneficia 96 alu-

nos com deficiência física 
ou mobilidade reduzida. 
Os veículos, que serão lo-
cados por um período de 
12 meses, são adaptados 
com plataforma elevató-
ria e acomodam dois ca-
deirantes com dois acom-
panhantes, além de mais 
dois espaços próximos 
ao motorista. A Escola 

Municipal de Educação 
Especial de Ensino Infan-
til e Fundamental Madre 
Cecília atende em prédio 
totalmente adaptado, com 
amplas salas de aula, qua-
dra poliesportiva coberta, 
piscina aquecida, acade-
mia ao ar livre e área es-
pecífica para atendimen-
tos médicos e técnicos.

Prefeitura de Taubaté
entrega quatro vans

adaptadas para alunos
do Madre Cecília

Na última quinta-
feira, 8, o prefeito 
Ortiz Junior atendeu os per-
missionários do táxi da ci-
dade, foram duas horas de 
conversa sobre o serviço.
Ao todo, 
60 permissionários esti-

veram na reunião, além 
dos seus auxiliares, que 
durante a tarde puderam 
apresentar à prefeitura, 
suas ideias e propos-
tas para dar mais qua-
lidade ao serviço.
A partir de agora, a pre-

feitura vai avaliar os 
pedidos para então in-
cluí-los em uma lei ex-
clusiva para o serviço de 
táxi, com uma reda-
ção nova e de acordo 
com as necessidades 
dos permissionários.

Prefeitura de Taubaté
atende taxistas


