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A Famuta (Fanfarra Mu-
nicipal de Taubaté) apre-
senta neste domingo,
21, às 17h, 
o último show “Amazô-
nia e suas lendas”, antes 
da ida para o Campeonato 
de Bandas e Fanfarras na 

Uma audiência pública 
promovida pela 2ª  Cia da 
Polícia Militar de Pinda-
monhangaba foi realizada 
na noite de ontem no es-
paço Marinelli Eventos. 
O encontro foi conduzi-
do pelo comandante da 
Cia, capitão Warley Takeo 
Santos Miyake e con-
tou com os representan-
tes da comunidade como 
vereadores da Câmara 
Municipal, promotores 
públicos, secretários da 
Administração Municipal 

Alemanha e Dinamarca. 
A fanfarra contará com 
a apresentação dos bai-
larinos da Cia de Ginás-
tica do Colégio Nahim 
Ahmad, vencedores do 
quadro “Se vira nos 30”,
do programa Do-

e presidentes de bairros.
Embora a criminalida-
de na região registrem os 
mais altos índices do esta-
do, a audiência serviu para 
apresentar números que 
comprovam os resultados 
positivos conquistados 
graças à ações conjuntas 
e operações que fizeram 
com que Pindamonhan-
gaba tivesse um recuo no 
número de homicídios em 
2015, no período abril/
maio com 1 morte, em 
comparativo ao mesmo 

mingão do Faustão.
A Famuta vai para par-
ticipar do Open Europa, 
que acontecerá na Ale-
manha em junho, e do 
Campeonato Mundial 
na Dinamarca em julho.
O objetivo da Secretaria 
da Turismo e Cultura é 
desenvolver projetos que 
conscientizem e incenti-
vem a musicalização, a 
valorização dos profissio-
nais e a cultura para as ge-
rações presentes e futuras.
A apresentação terá en-
trada gratuita e aconte-
ce no SEDES (Aveni-
da Amador Bueno da 
Veiga, s/nº, Jaraguá).

período em 2014, quando 
ocorreram 7 homicídios. O 
mesmo ocorreu quanto ao 
número de furtos: 230 con-
tra 207, roubos: 174 x 126: 
furto de veículos: 23 x 16, 
e roubo a veículo: 31 x 27.
Ao fazer uso da palavra, 
as lideranças de bairro co-
braram mais presença de 
viaturas policiais em bair-
ros mais afastados, onde, 
segundo eles, são regiões 
que vêm sofrendo com o 
aumento da violência e 
tráfico de entorpecentes. 

Famuta faz último show 
antes de embarcar 

para Europa

Polícia Militar promove 
audiência pública para 

debater combate à 
criminalidade em Pinda

Ampliada para edição 
2015 do evento, Vila Cai-
çara reproduz estética 
das moradias e tradições 
locais com fidelidade 
Em fase de construção há 
cerca de duas semanas, a 
Vila Caiçara será um dos 
destaques da programa-
ção da 92ª edição da Fes-
ta de São Pedro Pescador, 
que é organizada pela Fun-
dação de Arte e Cultura de 
Ubatuba e começa no pró-
ximo dia 25 de junho na 
Praça de Eventos da cidade.

Incorporada ao evento 
em 2013, primeiro ano da 
gestão do prefeito Mauri-
cio, a vila será ampliada 
neste ano e é uma repro-
dução fiel das moradias 
tradicionais do povo local. 
Construído em pau-a-pi-
que, o espaço conta com 
fogão a lenha e sua de-
coração remete à estética 
da cultura caiçara: des-
de as imagens de santos 
católicos até os remos 
e canoas no “quintal”. 
Destaque também para a 

capela de São Pedro. Insta-
lada ao lado da casa e cons-
truída com pau-a-pique, 
homenageia o santo e pes-
cador que dá nome a festa.
“A Vila Caiçara faz parte 
da proposta da FundArt 
de trazer o evento de vol-
ta às origens, promovendo 
o fortalecimento da maior 
festa popular da região. 
Desde sua implantação, 
o espaço foi bastante elo-
giado e virou ponto de en-
contro daqueles que amam 
a cultura caiçara”, explica 
Cristina Prochaska, direto-
ra-presidente da fundação.
“Vale lembrar que a pro-
gramação da festa em 
2015 inclui novidades. 
Uma delas é o Correio 
Elegante. A outra o Fes-
tival de Quadrilhas. Isso 
sem contar nos shows 
de música popular. Em 
breve divulgaremos a 
programação comple-
ta”, conclui Cristina.

Espaço apresenta tradição 
caiçara na Festa de 

São Pedro em Ubatuba

Mais de 4 mil atletas de 
12 modalidades serão 
atendidos em todo o Es-
tado, em um investimento 
de R$ 20,9 milhões
O governador Geraldo 
Alckmin anunciou nesta 
quarta-feira (17), em so-
lenidade no Palácio dos 
Bandeirantes, uma ampla 
reformulação no progra-
ma Centro de Excelência 
Esportiva do Estado de 
São Paulo, além da cria-
ção dos Centros de For-
mação Esportiva. Serão 
atendidos 4.137 atletas 
de 12 modalidades em 44 
cidades espalhadas pelo 
Estado, numa iniciativa 
do Governo do Estado 
por meio da Secretaria de 
Esporte, Lazer e Juventu-
de (SELJ). O investimen-
to é de R$ 20,9 milhões.
O programa Centro de 

Excelência disponibiliza 
locais para treinamento de 
atletas de alto rendimento, 
numa parceria entre SELJ 
e federações responsáveis 
por cada modalidade es-
portiva. A novidade passa 
a ser a criação dos Centros 
de Formação Esportiva, 
onde atletas iniciantes te-
rão à disposição treinado-
res e a estrutura necessá-
ria para prática esportiva.
“O investimento em es-
porte afasta o jovem da 
droga, melhora a segu-
rança pública e fortalece 
a sociedade. Por isso o 
Estado de São Paulo faz 
um grande esforço, junto 
aos nossos parceiros, para 
oferecer centros de exce-
lência aos nossos jovens 
atletas”, disse Alckmin.
Entre os oito centros de 
excelência, serão disponi-

bilizadas as seguintes mo-
dalidades: judô, atletismo, 
basquete, vôlei, natação e 
nado sincronizado. Já nos 
13 centros de formação 
serão oferecidos o boxe, 
karatê interestilos, judô, 
atletismo, vôlei, basquete, 
tênis, karatê e wellness. 
Vale lembrar que algumas 
modalidades serão realiza-
das em mais de um núcleo, 
por isso o número total é 
de 44 cidades atendidas.
“Essa reformulação rea-
lizada pela SELJ permite 
que mais atletas de base 
sejam diretamente atendi-
dos e tenham a estrutura 
e orientação necessárias 
para alcançar o alto ren-
dimento. Dessa forma, 
começamos a atender o 
pedido do governador Ge-
raldo Alckmin de colocar 
o estado de São Paulo para 
praticar esportes. Assim, 
adicionamos saúde, quali-
dade de vida e enfrentamos 
a criminalidade”, afirmou 
o secretário Jean Madeira.
Centros de Formação 
Esportiva na região:
São José dos Campos
T a u b a t é
Mais informações:
Secretaria de Espor-
te, Lazer e Juventude
(11) 3241-1356

Alckmin anuncia
reformulação de

Centros de Excelência 
em São José dos

Campos e Taubaté
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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

Diferencial da Companhia 
está no Método de cons-
trução não-destrutivo, que 
garante obras com míni-
mo de transtornos para 
trânsito e comunidade
A Comgás (Companhia 
de Gás de São Paulo) dá 
continuidade ao plano de 
expansão da rede de gás 
natural canalizado em 
Taubaté. A primeira fase 
teve início em janeiro de 
2011 e tem previsão de 
término em agosto deste 
ano, com a implantação 
de 438 km quilômetros de 
rede de distribuição. A ex-
pectativa é conectar 14 mil 
novos clientes de residên-
cias e apartamentos à rede 
de gás natural canalizado.
O Gerente Assistente de 
Expansão da Comgás, 
José Carlos da Silva Ju-
nior, detalha a atuação da 
companhia em Taubaté. 
“Estamos presentes na ci-
dade desde 1996 e, antes 
deste projeto de expansão, 
composto por duas fases, 
já tínhamos como clien-
tes indústrias e shoppings 
da região. Nesta primeira 
etapa, estamos construídos 
mensalmente nove quilô-
metros de rede, contabili-
zando 420 km já comissio-
nados (ligados à rede de 
gás), com mais de 13 mil 
clientes conectados, sendo 
eles residências, comér-
cios e indústrias. Todos os 
projetos e etapas das obras 
são aprovados pela Prefei-
tura Municipal, Departa-
mento de Trânsito e órgãos 
competentes. Nós também 
realizamos regularmente 
reuniões de alinhamento e, 
em caso de necessidades 
pontuais, entramos com 
pedidos de autorização 
para atuar em regiões espe-

cíficas da cidade, sempre 
com intuito de causar me-
nos impacto à população”.
De acordo com o crono-
grama da Comgás, o pri-
meiro bairro que recebeu 
as obras da companhia 
foi o Jardim Flamboyant. 
Atualmente, as obras es-
tão concentradas no bairro 
Chácara São Silvestre e, 
posteriormente, seguirão 
para os bairros Cidade 
Jardim e Jardim Paulista. 
Para a implantação das 
duas fases, a Comgás es-
tima um investimento to-
tal de R$ 180 milhões. Ao 
todo, serão instalados 640 
quilômetros de rede de dis-
tribuição, que vão benefi-
ciar 22 mil residências e 
construções verticais, além 
de pequenos e médios esta-
belecimentos comerciais. 
A implantação da infra-
estrutura nos bairros será 
feita com o menor impacto 
para os moradores da re-
gião. As obras da Comgás 
são realizadas pelo mé-
todo de construção não-
destrutivo, denominado de 
furo direcional. Com este 
sistema a empreiteira abre 
duas pequenas valas de 
aproximadamente 1,5 m x 
1,5 m, com até 100 metros 
de distância entre si, onde 
através de um equipamen-
to de perfuração horizon-
tal a tubulação é instalada 
no subsolo. Por este méto-
do de construção não há a 
necessidade de abrir valas 
em toda extensão da via 
por onde passará a rede de 
gás. Esse sistema minimiza 
os transtornos para o trân-
sito e para a comunidade. 
O gás natural é um ener-
gético moderno, prático, 
mais limpo e seguro, pois 
não necessita de arma-

zenamento e transporte, 
podendo ser usado em 
diversos segmentos. Nas 
residências, o uso é indi-
cado para fogão, chuveiro, 
lareira, churrasqueira e na 
climatização de grandes 
ambientes. Já o comércio 
pode utilizar o gás natural 
em fornos, fogões, climati-
zação e produção de ener-
gia. O energético também 
pode ser utilizado nos ve-
ículos (Gás Natural Veicu-
lar – GNV) e em indústrias. 
Sobre a Comgás 
A Companhia de Gás de 
São Paulo (Comgás) é 
a maior distribuidora de 
gás natural canalizado do 
Brasil e atende mais de 
1,4 milhão de clientes do 
estado de São Paulo.  A 
empresa emprega recur-
sos tecnológicos pioneiros 
no desenvolvimento das 
redes de distribuição e na 
expansão do serviço, co-
nectando grandes reservas 
de gás com o maior mer-
cado consumidor do país: 
a Região Metropolitana 
de São Paulo, a Região 
Administrativa de Cam-
pinas, a Baixada Santis-
ta e o Vale do Paraíba.
A área de concessão da 
Comgás abrange 177 ci-
dades do estado de São 
Paulo, que representam 
aproximadamente 27% do 
PIB brasileiro e mais de 
35% do consumo de ener-
gia do país. Atualmente 
a companhia possui 12 
mil quilômetros de rede 
de distribuição e atende a 
clientes de 75 municípios, 
nos segmentos industrial, 
comercial e residencial, 
além de fornecer gás na-
tural veicular (GNV) e 
viabilizar projetos de co-
geração e climatização.

Comgás amplia rede de gás 
natural canalizado em Taubaté

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba agradece e 
parabeniza os moradores 
que estão contribuindo 
com as ações de com-
bate ao Aedes aegypti. 
Com a eliminação de 
criadouros do mosquito 
é possível evitar a proli-

feração da dengue, uma 
doença grave que pode 
causar a morte. Até o dia 
17, os profissionais da 
Prefeitura registraram 
3.013 notificações, sendo 
descartados 2.194 casos 
e confirmou-se nove im-
portados e 810 autóctones.

Nesta semana foi realiza-
do bloqueio em diversos 
bairros, como: Bela Vis-
ta, Campinas, Araretama 
e Castolira para atender 
os casos de dengue no-
tificados. No final de se-
mana haverá ações no 
Lessa, a partir das 9 horas.

Moradores contribuem 
com o combate à dengue 

em Pinda
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A semana começou com 
mais uma má notícia para 
a economia brasileira. Pela 
nona semana consecutiva, 
os analistas do mercado fi-
nanceiro fizeram a revisão 
para cima nas expectati-
vas para o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA). 
Ao rever a meta, o Banco 
Central que previa infla-
ção oficial 8,46%, agora 
trabalha com um índice 
de 8,79%. Para 2016, a es-
timativa continua 5,50%.
A informação é do boletim 
Focus, publicação semanal 
feita pelo BC com base em 
projeções de instituições 
financeiras para os princi-
pais indicadores da econo-
mia. O IPCA  é produzido 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE). Ele é o indicador 
oficial do governo para 
as metas inflacionárias e 
mede a variação do custo 
de vida das famílias com 
chefes assalariados e com 

Para divulgar a promo-
ção “Eu vou de Galera 
com a Volkswagen”, a 
marca lança campanha 
publicitária com filme, 
mídia impressa, outdo-
or, peças digitais e mate-
riais de ponto de venda
Para participar da pro-
moção, basta o interes-
sado fazer um test-drive 
em qualquer modelo da 
marca, nas concessioná-
rias da Rede Volkswagen, 
e concorrer ao sorteio
O premiado poderá levar 
30 amigos para assistir 
ao Rock in Rio, com tudo 
pago, no dia 19 de setem-
bro. Depois de lançar a 
linha Rock in Rio com 
versões especiais do Gol, 
Fox e Saveiro, a Volkswa-
gen dá aos seus potenciais 
clientes a oportunidade de 
ir ao festival e ainda levar 
30 amigos. Para divulgar a 
promoção “Eu vou de Ga-
lera com a Volkswagen”, a 
marca acaba de lançar um 
novo comercial que anun-
cia como é fácil participar 
e que faz parte da campa-

rendimento mensal com-
preendido entre um e 40 
salários mínimos mensais.                                                                                                       
Segundo o Banco Central, 
a expectativa de mais in-
flação veio depois da di-
vulgação do IPCA pelo 
IBGE, na última semana. 
O índice em maio ficou 
acima da expectativa do 
mercado financeiro, que 
previa 0,55%. No mês 
passado, o IPCA ficou 
em 0,74%. A inflação 
acumulada em 12 meses 
chegou a 8,47%, a maior 
desde dezembro de 2003, 
quando registrou 9,3%
O Comitê de Política 
Monetária (Copom) do 
BC tenta conter a alta 
dos preços, e pra isso 
tem elevado a taxa bá-
sica de juros, a Selic.
O Comitê de Política Mo-
netária (Copom) do BC 
elevou a Selic  no últi-
mo dia 3, pela sexta vez 
seguida para 13,75% ao 
ano. Com o reajuste, a 
Selic retornou ao nível de 

nha integrada criada pela 
AlmapBBDO para divul-
gar a linha e todas as ações 
de ativação do patrocínio 
do festival. Os interessa-
dos em participar da pro-
moção deverão ir a uma 
concessionária da Rede 
Volkswagen, de 15 de ju-
nho a 31 de julho, e re-
alizar um test-drive em 
qualquer modelo da mar-
ca. A cada test-drive re-
alizado, o participante 
terá direito a 1 cupom e 
a cada veículo adquiri-
do terá 5 cupons extras. 
O premiado e seus ami-
gos ganharão uma via-
gem ao Rio de Janeiro, 
com tudo pago, para as-
sistir ao festival no dia 
19 de setembro, além de 
um kit com mochila e ca-
miseta. O filme “Fãs”, 
que divulga a promoção 
“Eu vou de Galera com a 
Volkswagen”, mostra um 
vendedor acompanhando 
um rapaz que está fazen-
do um test-drive em um 
Fox Rock in Rio. Enquan-
to ele dirige o carro cheio 

janeiro de 2009. Para as 
instituições financeiras, a 
Selic vai chegar ao final 
de 2015 em 14% ao ano.
Ao elevar o Selic, o BC 
contém o excesso de de-
manda que pressiona os 
preços, porque os juros 
mais altos encarecem o 
crédito e estimulam a 
poupança. Quando reduz 
os juros básicos, o Co-
pom barateia o crédito e 
incentiva a produção e 
o consumo, mas alivia o 
controle sobre a inflação.
Por outro lado, reconhece 
o Banco Central que, em-
bora ajude no controle dos 
preços, o aumento da taxa 
Selic prejudica a econo-
mia, que atravessa um ano 
de recessão, com queda na 
produção e no consumo.
A taxa é usada nas nego-
ciações de títulos públi-
cos no Sistema Especial 
de Liquidação e Custódia 
(Selic) e serve como refe-
rência para as demais ta-
xas de juros da economia.

de itens tecnológicos e 
falam sobre a promo-
ção, um grupo de pessoas 
começa a se aproximar. 
O vendedor descon-
fiado diz que não sa-
bia que ele era famoso. 
Porém, o rapaz diz que não 
é isso, e sim que essa gale-
ra é a que ele vai levar para 
assistir ao show, caso ga-
nhe a promoção. A locução 
explica que para concorrer 
é preciso fazer um test-dri-
ve, e o vencedor ganhará 
uma viagem com mais 30 
amigos para o maior festi-
val de música do mundo, o 
Rock in Rio. O comercial 
reforça ainda que quem 
comprar um Volkswagen 
aumenta em cinco vezes 
as suas chances de ganhar. 
As peças de mídia que 
anunciam a promoção te-
rão veiculação nacional e 
estarão ainda em jornais, 
outdoor, spots de rádio e 
na plataforma digital. Para 
saber mais sobre a pro-
moção e conhecer a linha 
Rock in Rio, aces-
se www.vw.com.br/rir.

Previsão para a inflação 
sobe pela nona semana 
seguida e vai a 8,79%

Volkswagen levará potencial 
cliente e mais 30 amigos ao 

Rock in Rio

O Ministério das Cida-
des informou que o prazo 
para o uso obrigatório nos 
automóveis do extintor 
do tipo ABC será pror-
rogado por mais 90 dias. 
O último dia para os mo-
toristas se adequarem à 

norma seria 1º de julho.
Essa é a terceira vez 
que a exigência do 
novo extintor é adiada. 
A multa pela falta do ex-
tintor começaria em 1º 
de janeiro deste ano, 
mas o Denatran adiou 

para abril e, posterior-
mente, para 1º de julho.
Agora, o novo prazo será 
em outubro e circular sem 
o extintor do tipo ABC 
será infração grave, com 
multa de R$ 127,69 e 5 
pontos na carteira de ha-
bilitação. O equipamento 
deverá ser usado em auto-
móveis de passeio, utilitá-
rios, caminhonetes, cami-
nhão, trator, micro-ônibus, 
ônibus e triciclo automo-
tor de cabine fechada.
O extintor ABC substitui-
rá o modelo BC. O novo 
modelo apaga incêndios 
em materiais sólidos como 
pneus, estofamentos, ta-
petes e revestimentos

Prazo para uso obrigatório 
do extintor ABC é 

prorrogado novamente

A Prefeitura de Tauba-
té acertou nesta semana, 
o repasse de verba pelo 
Governo do Estado para 
o início das obras do 
AME (Ambulatório Mé-
dico de Especialidades).
Em encontro com o pre-
feito José Bernardo 
Ortiz Junior, acompa-
nhado pelo deputado esta-
dual, Padre Afonso Lobato,
no Palácio dos Bandei-
rantes, em São Paulo,
o governador Geraldo 
Alckmin definiu o en-
vio de R$ 4 milhões em 
2015 e de R$ 2,9 milhões 

em 2016. As obras de-
vem começar em julho.
O AME é um centro de 
diagnóstico e orienta-
ção terapêutica de alta 
resolutividade em es-
pecialidades médicas, 
que atende os pacien-
tes encaminhados pela 
rede básica de saúde. 
O intuito é ampliar a 
oferta de serviços ambu-
latoriais especializados.
O ambulatório tem como 
meta agilizar o diagnóstico 
e tratamento do paciente 
que necessita de serviços 
mais especializados que os 

oferecidos na rede básica, 
mas não tão graves para 
internamento hospitalar ou 
atendimento emergencial.
O AME oferece atendimen-
to de forma regionalizada,
por meio de consultas re-
ferenciadas e programa-
das, e conta com profis-
sionais médicos e recursos 
que permitem atender 
diversas especialida-
des médicas, realizando 
consultas ambulatoriais,
exames e diagnósticos, 
procedimentos tera-
pêuticos e pequenas ci-
rurgias ambulatoriais.

Obras do AME Taubaté 
começam em julho de 2015

O Sebrae-SP e os parcei-
ros do grupo gestor do 
APL (Arranjo Produti-
vo Local) de Apicultura 
Sustentável do Vale do 
Paraíba assinaram hoje 
(16/6) em Taubaté o acor-
do de resultados do APL 
para o biênio 2015/2016.
Realizado no Departamen-
to de Ciências Agrárias da 
Unitau, o evento contou 
com a presença do geren-
te regional do Sebrae-SP 
em São José dos Cam-
pos, Rodrigo Matos do 
Carmo, do reitor da Uni-
tau, José Rui Camargo, 
e de representantes do 
CEA (Centro de Estudos 

Apícolas) da Unitau, CATI 
(Coordenadoria de Assis-
tência Técnica Integral), 
Fibria e Coapvale (Coo-
perativa Agropecuária do 
Vale do Paraíba), além 
de produtores da região.
As entidades que inte-
gram o APL apresen-
taram os resultados do 
biênio 2013/2014 e os 
investimentos propostos 
para o desenvolvimen-
to da atividade na re-
gião até o final de 2016,
com previsão de mais de 
R$ 1 milhão de investi-
mentos, destacando-se 
ações como disponibiliza-
ção de áreas de floresta de 

eucaliptos para apicultura 
migratória, inauguração 
de uma agroindústria pró-
pria semi automatizada, 
um novo laboratório de 
qualidade, pacotes cus-
tomizados em gestão e 
marketing e acesso a pro-
jetos de fomento à produ-
ção e compras públicas.
Após a apresentação, os 
participantes visitaram 
o entreposto de mel, que 
em breve começará a fun-
cionar e possibilitará que 
os produtores do APL fa-
çam o envase e possam 
certificar a qualidade do 
mel, abrindo novas pers-
pectivas de mercado.

Sebrae-SP e parceiros debatem 
ações do APL de Apicultura 

Sustentável do Vale do Paraíba
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A Prefeitura de Caraguá, 
por meio da secretaria de 
Serviços Públicos (Se-
sep), efetivou a limpeza 
e manutenção da Escola 
Estadual Benedito Pinto 
Ferreira no bairro Casa 
Branca de 9 a 11/6/2015. 
A ação foi realizada por 15 
funcionários da secretaria.
O secretário da Sesep, Ser-
gio Arnaldo Braz, infor-
ma que, embora esta seja 
uma instituição estadual, 
a escola já foi gerenciada 
em parceria com o muni-

A Acquademia de Pinda-
monhangaba participa nes-
ta quinta-feira (18) às 10h 
do evento World’s Largest 
Swimming Lesson - WLSL,
a maior aula de na-
tação do mundo.
O evento acontece simul-
taneamente em 52 cidades 
no Brasil e em outros 22 

cípio. “Por conta disso, o 
prefeito Antonio Carlos, 
sensibilizado com as 
condições do local,
solicitou a nossa secre-
taria que assumísse-
mos a responsabilidade 
da limpeza do local por 
um período”, explicou.
O vice-diretor da unida-
de, Laércio Pereira Ju-
nior, afirma que todas as 
dependências da escola 
passaram pela limpeza.
“O matagal que ficava 
aos fundos da escola e 

países, mobilizando mais 
de 36 mil participantes.
A aula tem como objeti-
vo conscientizar e gerar 
a atenção da mídia sobre 
a importância vital de en-
sinar as crianças a nadar 
para ajudar a prevenir o 
afogamento, a principal  
causa de morte acidental 

atraia animais, foi retira-
do. Além disso, a quadra 
que está  em reforma tam-
bém foi limpa e liberada 
para ser utilizada com 
mais segurança”, disse.
Ainda segundo o vice-di-
retor, a entrada do local, 
assim como a rua à frente, 
também foram limpas e 
passaram por manutenção.
A escola conta com 220 
alunos do 1º ao 3º ano 
que estudam na insti-
tuição por período in-
tegral das 7h às 16h20.

de crianças com idades 
entre 1-5 anos. Este ano, 
os organizadores querem 
tentar obter o 6º recor-
de mundial do Guinness.
A WLSL é gerido pela 
World Waterpark Asso-
ciation (www.wlsl.org) 
com o paoio de uma coa-
lizão de organizações lí-
deres em segurança aquá-
tica. A Acquademia será 
o único local da região 
a participar do evento. 
A aula será registra-
da em vídeos e imagens 
que serão compartilha-
dos em redes sociais.
Saiba mais pelo site ou 
facebook. A Acquade-
mia fica na Av. Antô-
nio Cozzi, 787, Lessa.

Caraguá completa limpeza 
na EE Benedito Pinto 

Ferreira no bairro

Acquademia de Pinda 
participa da maior aula 
de natação do mundo

Está pronta a programa-
ção do 20º Festival do 
Camarão de Ilhabela, que 
ocorrerá de 15 a 30 de 
agosto. Divulgado pela 
Associação Comercial e 
Empresarial de Ilhabela, o 
evento terá apresentações 
de Jazz e blues, que  se-
rão os estilos musicais dos 
oito shows programados. 
No dia 15 de julho acon-
tecerá o lançamento oficial 
do evento, no Bourbon 
Street, em São Paulo. S erá 
servido um coquetel para 
imprensa, patrocinadores 
e empresários, com o tema 
“100 maneiras de comer 

Alunos da Escola Técni-
ca Estadual (Etec) Doutor 
Geraldo José Rodrigues 
Alckmin, de Taubaté, 
criaram um projeto para 
arrecadar armações usadas 
de óculos para doações a 
pessoas que não podem pa-
gar e ainda mantém convê-
nios com óticas locais para 
baratear o custo das lentes.
O projeto, intitulado 
“Olhar Social”, foi cria-
do pelas alunas Cristina 
de Paula Maurício, Ja-
naína de Moraes Xavier, 
Amanda da Silva Santos, 
Vanessa Alves Saldanha e 
Yara Cilene de Almeida. 
Em um ano, já consegui-
ram mais de 250 doações.
A proposta nasceu do Tra-
balho de Conclusão de 
Curso da Etec, em 2014, 
sob a orientação da pro-
fessora Vilma Leonor de 
Nardi Bastos. Rendeu a 
aprovação das estudantes 
no curso técnico em Ad-
ministração e o primeiro 
lugar na edição 2014 da 
Feira Tecnológica do Cen-

camarão em Ilhabela”. Na 
oportunidade, haverá um 
show com André Christo-
vam e convidados, que fará 
um tributo a B.B. King. 
Considerado o principal 
artista do blues do Brasil.
Na visão de Leopoldo Pe-
dalini Neto, presidente 
da Associação Comercial 
– promotora do evento 
-  afirmou que o objetivo 
é profissionalizar ainda 
mais o evento neste ano, 
que o Festival chega à sua 
20ª edição. Pedalini en-
fatiza  ainda que “O Fes-
tival do Camarão é muito 
importante para divulgar 

tro Paula Souza (Feteps).
Armações de óculos fora 
de uso, especialmente in-
fantis, são arrecadadas 
quinzenalmente na Etec e 
no Atendimento Múltiplo 
na Educação e no Trabalho 
(Ametra II), instituição de 
apoio a jovens da Prefeitu-
ra de Taubaté. A partir do 
dia 15 de junho, passam 
também a ser recolhidas 
na papelaria Tem de Tudo, 
em São Luiz do Paraitinga. 
Os modelos são disponibi-
lizados gratuitamente na 
sede do Projeto Esperan-
ça, ONG que atende crian-
ças carentes da cidade. 
Os interessados po-
dem provar as ar-
mações do catálogo, 
que também pode ser con-
sultado pelo site do pro-
jeto. É necessário levar 
uma receita que compro-
ve a necessidade de usar 
óculos de grau. Com a ar-
mação em mãos e um en-
caminhamento do Olhar 
Social, o beneficiado pode 
escolher uma das duas óti-

a gastronomia como mais 
um dos grandes atrativos 
turísticos de Ilhabela”.
Programação de shows 
do “Boteco do Camarão”:
15/08 (sábado) – An-
dré Christovam
16/08 (domingo) 
– Trinca Acústica
21/08 (sex-
ta) – Tritono Blues
22/08 (sábado) – Bocato
23/08 (domin-
go) – Sidmar Vieira
28/08 (sex-
ta) – Filó Machado
29/08 (sábado) – Faísca
30/08 (domingo) – Ca-
viars Blue Bandscas parceiras para fazer 

um orçamento das lente 
com desconto. As orga-
nizadoras do projeto esti-
mam uma economia de até 
70% para os beneficiados.
Além do ponto fixo para 
retirada das armações, é 
possível consegui-las em 
eventos pontuais organiza-
dos pelo Olhar Social em 
parceria com instituições 
beneficentes. Durante as 
ações, um optometrista 
atua fazendo exames e ex-
pedindo receitas. Assim, 
o público já sai com uma 
receita e uma armação 
sem desembolsar nada,  
além de receber um vale 
desconto para as lentes.
O próximo evento está 
marcado para o dia 28 
deste mês, na ONG Base 
- Revolução do Amor, 
na Rua Benedito Mar-
ques, Parque Três Marias, 
em Taubaté, quando 
será possível adqui-
rir ou doar armações.
Embora as parcerias ga-
rantam a manutenção do 
projeto, as organizadoras 
confeccionam e vendem 
chaveiros personalizados 
com lentes das armações 
que não serão reutilizadas 
para garantir uma fonte 
de renda para o projeto. 
O grupo também acaba de 
reformar seu site oficial 
para expandir sua atuação.
Mais informações pelo 
facebook ou site oficial.

Associação Comercial de 
Ilhabela divulga shows do 
20º Festival do Camarão

Alunos de Taubaté criam 
projeto para doar armações

de óculos usadas

Prefeitura de Tauba-
té começou nesta se-
mana o Consultório na 
Rua, do Programa Cra-
ck é Possível Vencer,
que a tarde já come-
çou o atendimento 
aos moradores de rua.
O serviço oferece aco-
lhimento, orientação, 
cuidado e encaminha-

mento para a população 
em situação de rua, que 
se encontra em condição 
de vulnerabilidade de-
corrente do uso de crack, 
álcool e outras drogas.
Como atividade preventiva, 
a equipe multidisciplinar 
da Secretaria de Saúde re-
alizará o teste rápido para 
diagnóstico de Hepatite 

B e C, Sífilis e HIV. Os 
atendimentos acontece-
rão nos locais onde a po-
pulação alvo se encontra.
A van percorrerá as 
ruas da cidade, de se-
gunda à sexta-feira, 
das 8h às 17h, com sete 
profissionais que da-
rão o atendimento à es-
tes moradores de rua.

Consultório na Rua começa 
a atender em Taubaté

A Secretaria de Espor-
te, Lazer e Juventude do 
Estado de São Paulo re-
alizou, em parceria com 
Secretaria de Esporte e 
Lazer da Prefeitura de 
Taubaté, nesta segunda-
feira, 15, o Congresso 
Técnico do 59º Jogos Re-
gionais, que acontece na 
cidade de 1º a 11 de julho.
O evento recebeu re-
presentantes de todas as 
delegações participan-
tes da competição, das 

secretarias da Prefeitu-
ra, da Polícia Militar, do 
Corpo de Bombeiros, 
entre outros e foram co-
nhecidos os adversá-
rios das equipes e atletas 
de Taubaté nas 23 mo-
dalidades disputadas.
Ainda foram discutidos 
outros assuntos como 
orientações próprias para 
cada modalidade, indica-
ção dos locais de prova e 
alojamentos, além de ques-
tões de segurança, hos-

pitais, coleta de lixo, etc.
Os detalhes do congres-
so, como tabelas, horários 
e datas das competições 
serão divulgados no site 
da Secretaria de Espor-
te, Lazer e Juventude do 
Estado nesta quarta-fei-
ra, 17: http://www.selj.
sp.gov.br. Assim que di-
vulgados, os dados tam-
bém estarão disponíveis 
na página dos Jogos Re-
gionais: http://taubate.
sp.gov.br/jogosregionais.

Taubaté recebe Congresso 
Técnico do 59º Jogos Regionais


