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A GAzetA dos Municípios

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Esportes e Lazer, abre na 
próxima semana as inscri-
ções para a 4ª etapa do Cir-
cuito Taubateano de Corri-
da de Rua, que acontece 
dia 8 de novembro, com 
saída às 8h do CAVEX.
As inscrições são pre-
senciais e acontecem nos 
dias 22 e 23 de outubro, 
das 9h às 17h, na sede da 
Secretaria de Esportes 
e Lazer, à rua Edmundo 
Morewood, s/n, Estiva 
(complexo esportivo da 
CTI). É preciso apresen-
tar documento com foto e 
cada pessoa pode fazer a 
inscrição dela própria e de 
mais quatro participantes. 

Atendendo às solicitações 
dos moradores, o bairro 
do Bonsucesso recebeu, 
nesta sexta-feira (17), o 
seu centro comunitário. O 
prédio recebeu a denomi-
nação de “Frei Sérgio Sta-
chera”, de acordo com a 
lei 33/2015, de autoria do 
vereador Ricardo Piorino. 
O investimento total da 

O prefeito de Pindamo-
nhangaba e equipes da 
Prefeitura e Sabesp estive-
ram quarta no Goiabal, em 
reunião com a população 
do bairro e do Shangri-la, 
sobre as obras do sistema 
de esgotos sanitários rea-
lizadas no local. A partir 
de agora, os moradores já 
podem solicitar à Sabesp a 
ligação do esgoto em suas 
residências. Na oportuni-
dade, a agência de aten-
dimento móvel esteve no 
bairro e atendeu mais de 
80 moradores do Goiabal. 
Nesta sexta-feira (16) e 
sábado (17), o centro de 
atendimento da Sabesp es-
tará no Shangri-lá, na rua 
19, número 54, em frente 
à casa da Dona Noêmia, 
para receber os pedidos 
de ligação de esgoto, das 
8h30 às 11h30 e das 13h30 
às 16 horas, nos dois dias.
O diretor da Sabesp em 
Pindamonhangaba, José 

Já na quarta-feira, 21, 
acontece a confirmação 
dos corredores que fize-
ram a 3ª etapa. Para isso 
é necessário que o atleta 
vá até a Secretaria de Es-
portes e Lazer e apresen-
te documento com foto. 
Essas pessoas têm priori-
dade por terem participa-
do das etapas anteriores.
No dia 7 de novembro 
acontece a entrega dos 
kits aos competidores, 
das 9h às 17h, também 
na própria Secretaria.
A última etapa do Circuito 
Taubateano de Corrida de 
Rua será realizada no dia 
5 de dezembro, aniversá-
rio de Taubaté. Mais infor-
mações pelo telefone: (12) 

Prefeitura na obra foi de 
R$638.405,10. Com área 
construída de 368,30m², 
o projeto contempla sa-
lão principal com palco, 
sala de depósito, dois sa-
nitários, arquivo, copa, 
área de serviço, vestiário 
e sala multiuso. Na área 
externa, estacionamen-
to com piso intertravado, 

Fonseca Marcondes Jú-
nior, salientou que é a pri-
meira vez que esse atendi-
mento móvel está em nossa 
cidade, oferecendo maior 
comodidade e agilidade à 
população atendida. “Com 
essa nova obra, os indica-
dores nesta área em Pinda-
monhangaba se equiparam 
aos melhores do mundo, 
com 100% de água, 100% 
de coleta de esgoto e 100% 
de tratamento”, disse.
A obra foi realizada pela 
Sabesp, na Estrada Mu-
nicipal do Goiabal. As 
obras do sistema de esgo-
tos sanitários contempla-
ram estações elevatórias 
de esgoto, rede coletora 
de esgotos, coletores tron-
co e linhas de recalque. 
As obras foram iniciadas 
no dia 17 de fevereiro de 
2014 e finalizadas em 10 
de setembro deste ano. 
Segundo estimativas da 
Sabesp, a população be-

3624-8740. Serviço: 21/10 
- Confirmação dos atle-
tas que fizeram a 3ª etapa
22 e 23/10 - Inscrições 
para a 4ª etapa do Cir-
cuito Taubateano de Cor-
rida de Rua – CAVEX) 
7/11 - Retirada dos kits
*O interessado deve com-
parecer pessoalmente na 
Secretaria de Esportes e 
Lazer (rua Edmundo Mo-
rewood, s/n – Estiva), 
nas datas mencionadas, 
das 9h às 17h, munido 
de documento com foto. 
8/11 - 4ª Etapa do Cir-
cuito Taubateano de Cor-
rida de Rua – CAVEX
Horário: 8h Local: CAVEX 
– Estrada dos Remédios, 
2135 – Jardim América.

iluminação com postes, 
muro e grade na frente no 
prédio, além de concerti-
na garantindo a segurança 
do prédio. O centro co-
munitário do Bonsucesso 
está localizado na Rodo-
via Caio Gomes Figueire-
do, ao lado da unidade de 
saúde, em frente ao aces-
so para o bairro Queiroz. 

neficiada é de 2.300 ha-
bitantes. O investimento 
foi de R$ 3.199.404,64, 
mais R$ 2.000.000,00 (em 
materiais, equipamentos 
e desapropriações). Para 
o presidente da Socieda-
de Amigos do bairro do 
Goiabal, Sidney Betarelli, 
o esgoto é muito impor-
tante, pois vai possibilitar 
que em breve o bairro pos-
sa receber a pavimentação 
asfáltica. Para o prefei-
to de Pindamonhangaba, 
a nova obra faz parte do 
comprometimento da ad-
ministração municipal 
com toda a cidade, ofere-
cendo cada vez mais quali-
dade de vida à população. 
“Após as obras de ligação 
do esgoto e a liberação 
pela promotoria do lote-
amento, a pavimentação 
asfáltica poderá ser rea-
lizada, agregando ainda 
mais valor às proprieda-
des”, informou o prefeito.

Prefeitura de Taubaté
abre inscrições para 
4ª etapa do Circuito 

Taubateano de
Corrida de Rua

População do Bonsucesso 
ganha centro comunitário

em Pindamonhangaba

Moradores do Goiabal e 
Shangri-la podem pedir

ligação de esgoto em Pinda

O Esporte Clube Tauba-
té recebeu uma boa 
notícia nesta semana. 
A goleira Vanessa Fer-
reira da Silva foi convo-
cada pela Seleção Bra-
sileira Feminina Sub-20 

Fiscalizaçãoda velocida-
de na SP-055 terá início 
à 0h do dia 20 de outubro
O Departamento de Estra-
das de Rodagem (DER) 
informa que foipublicada 
no Diário Oficial do dia 
16 de outubro de 2015 a 
homologação de um no-
voponto de fiscalização 
de velocidade na Rodovia 

para disputar o Sul-A-
mericano da categoria.
Vanessa tem 17 anos e se 
apresenta no próximo dia 19 
no Cento de Treinamento 
João Havelange, em 
Pinheiral , Rio de Ja-

Doutor Manoel Hyppoli-
to Rego(SP-055), em São 
Sebastião.    A fiscalização 
terá inicio à 0h da próxima 
terça-feira, 20 deoutubro. 
A rodovia encontra-sede-
vidamente sinalizada, com 
placas indicando o limite 
de velocidade e afiscaliza-
ção eletrônica no trecho.  
O equipamento foi homo-

neiro. Ao todo 28 atle-
tas foram convocadas.
A competição será re-
alizada em novembro 
na cidade de Santos e 
é classificatória para a 
Copa do Mundo de 2016.

logado conforme a Reso-
lução 396, de13/12/2011, 
do Conselho Nacional de 
Trânsito (CONTRAN), 
e Portaria SUP/DER-
039de 18/06/03, e está 
devidamente aprovado 
e registrado no Institu-
to deMetrologia, Nor-
malização e Qualidade 
Industrial (INMETRO).

Goleira do Taubaté é convocada 
pela Seleção Brasileira Sub-20

DER homologa Lombada
Eletrônica  em São Sebastião
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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.

Secretários e Comis-
são Estadual de Acesso 
à Informação irão re-
ver todas as tabelas de 
classificação de sigilo
Decreto assinado pelo go-
vernador Geraldo Alck-
min e publicado no Diário 
Oficial desta sexta-feira, 
16, revoga todas as resolu-
ções, portarias e atos nor-
mativos que instituíram 
tabelas de sigilo de docu-
mentos e dados no âmbi-
to do Governo do Estado.
O decreto 61.559 
(15/10/15) determina, ain-
da, que os secretários de 
Estado e o procurador ge-
ral do Estado encaminhem 
num prazo de 30 dias, a 
contar da data da publica-
ção do documento, novas 
tabelas de classificação 
de sigilo de documentos, 
dados e informações re-
lativos à respectiva Se-
cretaria e às Autarquias, 
Fundações e Empresas a 
elas vinculadas. Uma Co-
missão Estadual de Acesso 
à Informação também foi 

criada para analisar junta-
mente com os secretários o 
que deve, de fato, ser man-
tido em sigilo. “A ordem 
é transparência total. Não 
há nada para esconder. A 
partir de agora só serão 
mantidas em sigilo infor-
mações que envolvam a 
segurança da população 
ou coloquem em risco es-
tratégias operacionais”, 
informou o governador.
Todas as informações e 
dados que forem con-
sideradas de caráter re-
servado (cinco anos), 
sigiloso (15 anos) ou ul-
trassecreto (25 anos) agora 
serão reclassificados pelos 
respectivos secretários e 
pelo procurador geral do 
Estado. Essas novas clas-
sificações passarão pela 
análise da Comissão Es-
tadual de Acesso à In-
formação, presidida pelo 
advogado Izaías Santana, 
que dará o aval final. “O 
objetivo é reduzir o si-
gilo e ampliar a transpa-
rência”, afirmou Santana.

São Paulo foi eleito pela 
Controladoria Geral da 
União como um dos Es-
tados mais transparentes 
do Brasil. O resultado foi 
obtido no índice criado 
pela CGU para medir a 
transparência pública em 
Estados e municípios bra-
sileiros no cumprimento 
da Lei de Acesso à Infor-
mação. Por duas vezes 
consecutivas (2010/2012) 
a ONG Contas Abertas, 
a mais conceituada nesta 
área, também elegeu o Go-
verno de São Paulo o mais 
transparente do Brasil.
Ainda neste ano, os sa-
lários dos funcionários 
das empresas públicas do 
Governo do Estado de 
São Paulo passaram a ser 
divulgados pelo Portal 
da Transparência. Com a 
nova determinação, mais 
de 44 mil funcionários 
passam a ter os salários 
disponíveis para consulta 
pública, de empresas como 
Sabesp, Metrô, CPTM 
e Dersa, entre outras.

Alckmin assina decreto que
revoga atos sigilosos
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A Prefeitura de Taubaté 
iniciou nesta terça-feira, 
dia 13, o programa Re-
médio em Casa, que vai 
garantir a entrega de re-
médios a domicílio para 
pacientes hipertensos, 
diabéticos ou com 
mais de 60 anos.
O atendimento ocorre nos 
15 núcleos de Estratégia 
de Saúde da Família (ESF) 
e o paciente beneficiado 
tem que ter tratamento 

Em parceria com a Ford e 
o SESI, inauguramos essa 
semana o Odontomóvel, 
consultório odontológico 
itinerante, que vai pres-
tar atendimento gratui-

A Prefeitura de Taubaté as-
sinou nesta semana, con-
vênios para o restauro da 
Igreja do Rosário e Es-
tação Ferroviária. No 

No acumulado de 2015, o 
setor manufatureiro de São 
Paulo fechou 138 mil pos-
tos de trabalho, mostra pes-
quisa da Fiesp e do Ciesp
A indústria paulista fechou 
18,5 mil vagas na passagem 
de agosto para setembro, re-
gistrando um saldo negativo 
de 0,94% no mês, na leitura 
com ajuste sazonal. E nos 
nove meses iniciais de 2015, 
o setor demitiu 138 mil tra-
balhadores, superando o 
patamar do ano de 2014, 
quando foram encerrados 
128 mil postos de trabalho. 
“Ao completarmos esse 
ano, podemos dizer que será 
o pior ano da história, que 
vem desde 2006”, disse Pau-
lo Francini, diretor do De-
partamento de Pesquisas e 
Estudos Econômicos (Depe-
con), que elabora a Pesquisa 
de Nível de Emprego do Es-
tado de São Paulo, divulga-
da pela Fiesp e pelo Ciesp. 
A pesquisa de setembro 
traz ainda um fato inédito: 
é a primeira vez que todas 
as 36 regiões de São Pau-
lo apuradas pelo Depecon 
registram queda na varia-
ção acumulada do ano. 
“Há muito mau humor. 
Enquanto o fim do poço 
não chegar, é agonia. E 
estamos na agonia ain-
da”, avaliou Francini. 
A previsão do diretor do De-
pecon é de que a indústria 
paulista deve encerrar 2015 
com um saldo negativo de 
250 mil empregos. O levan-

contínuo, de até seis me-
ses, quando deve passar 
novamente por consulta.
A primeira entrega aconte-
ceu no bairro Parque Aero-
porto, ao casal José Ferrei-
ra dos Santos, 70 anos, e 
Dalva Tavares dos San-
tos, 63 anos, que fazem 
tratamento para hiper-
tensão. O prefeito Ortiz 
Junior e o Secretário de 
Saúde do município, João 
Ebram, estiveram pes-

to para crianças da rede 
municipal de ensino de 
Taubaté. O projeto está 
na escola Mario Lemos 
de Oliveira, no bair-
ro Caieiras, realizando 

local será assinada tam-
bém a Ordem de Servi-
ço para início de obra na 
Vila Santo Aleixo e anún-
cio de obra no Palácio do 

tamento avalia a situação do 
mercado de trabalho indus-
trial em um universo com 
2,5 milhões de empregos. 
Na comparação com setem-
bro de 2014, na variação in-
teranual, a indústria de São 
Paulo fechou 229 mil postos 
de trabalho, o equivalente a 
uma taxa negativa de 8,77%.
Açúcar e Álcool
Embora tenha criado 12.371 
vagas de janeiro a setembro 
deste ano, o setor de açú-
car e álcool registrou um 
saldo negativo de empre-
gos na passagem de agosto 
para a setembro de 1.368.
A participação do seg-
mento sucroalcooleiro na 
pesquisa de emprego é, 
no entanto, de 7,4%, en-
quanto o restante da indús-
tria corresponde a 92,6% 
do universo levantado.
Setores e regiões em setembro
Dos 19 setores que regis-
traram perda no emprego 
em setembro, destaque para 
as indústrias de produtos 
de borracha e de material 
plástico, com 2.598 de-
missões, e de produtos de 
metal, exceto máquinas e 
equipamentos, com o fe-
chamento de 2.033 vagas. 
Segundo o levantamento, 
dois setores informaram 
contratações, o de produtos 
químicos, com a criação de 
321 vagas, e o de produtos 
farmacêuticos, com 195 
novos postos de trabalho. 
Apenas um segmento re-
gistrou estabilidade em seu 

soalmente participando 
desta primeira entrega.
“Nós fomos avisados 
no postinho que passa-
ríamos a receber nosso 
medicamento em casa. 
É um benefício muito 
grande pra gente”, dis-
se a dona de casa Dalva.
A estimativa é que o pro-
jeto comece com cer-
ca de 200 atendimen-
tos por mês, podendo 
aumentar gradativamente.

diagnósticos, orientações 
individuais e diversos 
tratamentos dentários, 
além de atividades lú-
dicas sobre saúde bu-
cal com os estudantes.

Bom Conselho. O evento 
aconteceu na Fundação 
Dom Couto, que fica na 
Praça Barão do Rio Bran-
co, 30 – Centro – Taubaté.

quadro de funcionários no 
mês passado, o de bebidas. 
Ainda no mês de setem-
bro, das 36 regiões pau-
listas consultadas, 30 
anotaram em baixa no 
emprego, ou seja 83% do 
total, duas contrataram e 
quatro ficaram estáveis. 
Entre os comportamentos 
positivos, destaque para 
a região de Matão, com 
ligeira alta de 0,60%, in-
fluenciado pela indústria 
de produtos alimentícios 
(2,47%). Presidente Pru-
dente foi a segunda região 
a registrar ganho no em-
prego (0,39%), em meio a 
contratações nos segmentos 
de minerais não-metálicos 
(20%) e de coque, petróleo 
e biocombustíveis (0,79%). 
A região de São João da Boa 
Vista registrou a queda mais 
expressiva do mês, com va-
riação negativa de 2,87%, 
abatida por demissões por 
parte das indústrias de pro-
dutos de borracha e plástico 
(-50%) e de produtos mine-
rais não-metálicos (-0,61%). 
Bauru amargou queda de 
2,79% em seu índice de 
emprego, influenciado por 
baixas nos setores de pro-
dutos de borracha e plástico 
(-15%) e de confecção de ar-
tigos do vestuário (-5,61%). 
Em seguida, Jaú se destaca 
com uma queda de 2%, com 
demissões nas indústrias 
de produtos alimentícios 
(-3,37%) e de artefatos de 
couro, calçados (-4,77%).

Prefeitura de Taubaté inicia
programa “Remédio em Casa”

Odontomóvel para estudantes 
da rede pública de Taubaté

Assinatura de convênios para 
Prédios Históricos de Taubaté

Indústria de SP demitiu
mais até setembro deste

ano que durante 2014

Com atendimento am-
pliado e também aos sá-
bados, novo posto abre 
em período de testes na 
próxima semana. Antiga 
unidade da Rua Floria-
no Peixoto será desati-
vada na sexta (16), quan-
do não terá atendimento
A cidade de Taubaté terá, 
a partir da próxima segun-
da-feira (19), uma nova 
unidade de atendimento 
do Departamento Esta-
dual de Trânsito de São 
Paulo (Detran.SP). Nes-
ta data, a unidade inicia a 
pré-operação, período em 
que são realizados testes 
e ajustes necessários em 
sistemas, equipamentos, 
fluxos e procedimentos, 
antes da operação ofi-
cial. Todos os serviços 
de trânsito já estarão dis-
poníveis aos cidadãos.
Localizado na rua av. Pe-
dro I, 7.181, bairro São 
Gonçalo (dentro do Via 
Vale Garden Shopping), o 
novo posto terá padrão de 
atendimento inspirado no 
Poupatempo, com infra-
estrutura moderna, novos 
equipamentos e mobiliário, 
comunicação visual facili-
tadora, funcionários trei-
nados, condições de aces-
sibilidade, pagamento de 
taxas com cartão de débi-

to, entre outros benefícios.
A nova unidade vai ofe-
recer ainda prova teórica 
eletrônica para os candida-
tos à primeira habilitação. 
A partir do dia 27/10, os 
exames teóricos serão re-
alizados em 16 computa-
dores (sem uso de papel e 
caneta), com a divulgação 
do resultado na hora. Em 
média, mil provas teóricas 
são por mês na unidade.
Por meio do portal do 
Detran.SP (www.detran.
sp.gov.br) ou pelo apli-
cativo para celulares e 
tablets (disponível para 
Android e iOS), o candi-
dato ainda pode treinar o 
simulado da prova teóri-
ca. Para ser aprovado é 
preciso acertar pelo me-
nos 21 das 30 questões.
No novo local, que vai 
atender a população de se-
gunda a sexta-feira, das 8h 
às 18h, e também aos sá-
bados, das 8h às 13h, con-
tinuarão sendo prestados 
todos os serviços de trân-
sito relacionados à Cartei-
ra Nacional de Habilitação 
(CNH) e a veículos, in-
clusive o emplacamento.
“O novo padrão de atendi-
mento do Detran.SP prima 
pela excelência e agilidade 
nos serviços de trânsito. É 
esse modelo que estamos 

levando agora aos mora-
dores de Taubaté”, destaca 
Daniel Annenberg, diretor
-presidente do Detran.SP.
Atenção: o antigo posto, 
localizado na av. Floriano 
Peixoto, 280, Centro, será 
desativado na sexta-feira 
(16), quando não terá aten-
dimento ao público para 
possibilitar a mudança.
Atualmente, cerca de 
100 unidades do Detran.
SP funcionam sob novo 
padrão em todo o Es-
tado, todas com mais 
de 90% de aprovação.
D E T R A N . S P : 
O Detran.SP é uma au-
tarquia do Governo do 
Estado de São Paulo, 
vinculada à Secretaria de 
Planejamento e Gestão. 
I N F O R M A Ç Õ E S 
AO CIDADÃO: 
Portal – www.de-
t r a n . s p . g o v . b r 
Disque Detran.SP – Ca-
pital e municípios com 
DDD 11: 3322–3333. De-
mais localidades: 0300–
101–3333. Atendimento: 
de segunda a sexta-fei-
ra, das 7h às 19h, e aos 
sábados, das 7h às 13h. 
Fale com o Detran.SP 
e Ouvidoria (críticas, 
elogios e sugestões) – 
Acesso pelo portal, na 
área de “Atendimento”. 

Novo Detran SP de Taubaté
inicia pré-operação

nesta semana
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A CDHU - Companhia 
de Desenvolvimen-
to Habitacional Urba-
no - do Governo do Es-
tado de São Paulo e a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Habitação, 
realizaram na manhã de 
quinta-feira (8) o sorteio 
dos apartamentos para 
pessoas com deficiência 
no loteamento Azere-
do, em Moreira César. O 
sorteio ocorreu na ma-
nhã de quinta-feira (8) 
no Centro Esportivo José 

Ely Miranda, “Zito”.
De acordo com as infor-
mações da CDHU, as 
pessoas com deficiên-
cia física sorteadas serão 
avaliadas por um médico. 
Ao todo, foram con-
templadas sete pesso-
as e mais sete suplentes.
Iara de Lima Pereira é de-
ficiente auditiva e foi uma 
das contempladas. Ela con-
ta que esperou realizar este 
sonho durante 15 anos e irá 
mudar assim que pegar as 
chaves. Iara irá morar com 
seus dois filhos e reve-

la que a alegria é imensa.
Vera Lúcia de Jesus Go-
mes possui um neto que 
é deficiente físico e agra-
dece muito a Deus por ter 
sido sorteada. “Deus sabe 
a nossa necessidade, quan-
do o meu neto nasceu o 
médico falou que ele nun-
ca iria andar, mas, graças a 
Deus com oito anos ele 
conseguiu dar os primei-
ros passos. Vamos mudar 
o mais rápido possível, 
a gente paga aluguel e 
a alegria é total de ter-
mos sido sorteados”.

Pessoas com deficiência 
participam de sorteio dos 
apartamentos em Pinda

O Natal de 2015 pode ser 
um pouco mais feliz para 
inúmeras crianças da ci-
dade. Os brinquedos que 
você não usa mais e es-
tão em bom estado po-
dem ser doados. O Fundo 
Social de Solidariedade 
de Pindamonhangaba está 
promovendo a campa-
nha “Natal Solidário”. Os 
brinquedos podem ser en-
tregues em prédios públi-
cos, empresas parceiras e 
também na sede do Fundo 
Social de Solidariedade.

A campanha “Natal 
Solidário” é um tra-
balho que vem sendo 
desenvolvido pelo Fun-
do Social de Solidarie-
dade com o intuito de fa-
zer com que as pessoas 
possam fazer a alegria de 
várias crianças de famí-
lias carentes e que tam-
bém são atendidas em 
instituições que prestam 
serviços ao município.
O Fundo Social de Soli-
dariedade também está de 
portas abertas para novas 

parcerias. Os interessa-
dos em contribuir com a 
campanha, seja doando 
os brinquedos, ou, dispo-
nibilizando o local para 
ponto de arrecadação, 
podem entrar em conta-
to com os responsáveis 
pelo telefone 3643-2223. 
Quem desejar ir à sede do 
Fundo Social o endereço é 
rua Deputado Claro César, 
número 53, centro. O aten-
dimento é de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 12 ho-
ras e das 13h30 às 17 horas.

Doações de brinquedos irão 
alegrar o Natal de muitas 

crianças em Pinda


