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A 1ª Etapa do Circuito 
Corrida de Rua de Pinda-
monhangaba será realiza-
da no próximo domingo 
(23), mas as inscrições 
estão esgotadas. A com-
petição é  promovida 
pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba. Segundo a 

equipe de organização da 
prova, as inscrições tive-
ram início no dia 13 e fo-
ram oferecidas 600 vagas. 
No entanto, a Secretaria de 
Juventude, Esportes e La-
zer informa que a procura 
foi alem das expectativas 
e, dessa maneira, as vagas 

terminaram nesta segun-
da-feira (17). De acordo 
com a Secretaria de Es-
portes, o Circuito Corrida 
de Rua contará com qua-
tro etapas. Nesta primeira 
etapa,  as largadas serão 
no Centro Esportivo João 
Carlos de Oliveira, ‘João 
do Pulo’. A prova terá dez 
categorias ao todo e a pri-
meira largada está prevista 
para as 9 horas. O percur-
so a ser feito pelos atletas 
da categoria juvenil à ca-
tegoria veteraníssimo 2 é 
entre 4 e 6 km. O circuito 
é realizado em diversos 
locais da cidade e os par-
ticipantes têm a oportu-
nidade de fazer percursos 
diversificados, inclusive 
com corridas noturnas.

Circuito de Rua em
Pinda esgota inscrições 
para prova de domingo

Os trabalhadores da fá-
brica da Volkswagen em 
Taubaté entraram em gre-
ve nesta segunda-feira 
(17) para protestar con-
tra demissões. Segundo 
o Sindicato, cerca de 100 
funcionários do primei-
ro turno receberam cartas 
de demissões. Os 2.500 
trabalhadores do segundo 
turno não entraram na fá-
brica na tarde desta segun-
da. Hoje, 250 funcionários 
que estavam com contra-
tos suspensos (layoff) vol-
tariam ao tabalho. Outro 
grupo de 120 funcioná-
rios ainda estão afastados 
e devem retornar em se-

tembro. A fábrica da Volks 
em Taubaté produz os 
modelos up!, Gol e Voya-
ge, empregando quase 5 
mil pessoas. Outro lado
A Volkswagen divulgou 
nota justificando as medi-
das que tomou para ade-
quar a produção à deman-
da do mercado, mas não 
confirmou as demissões. 
Veja na íntegra: “Em razão 
do cenário do setor auto-
motivo, diversas medidas 
de flexibilização da pro-
dução foram aplicadas em 
2015, como por exemplo 
férias coletivas, suspensão 
temporária dos contratos 
de trabalho (lay-off), shut 

down, entre outras. No 
entanto, todos os esfor-
ços não foram suficientes 
para adequar a produção 
à demanda do mercado. 
Com foco na melhoria de 
competitividade da fábrica 
frente ao cenário atual da 
indústria automobilística 
e as projeções para 2015 e 
2016, a Volkswagen bus-
cou alternativas junto ao 
Sindicato, realizando des-
de Abril um processo de 
negociação para a compo-
sição de uma proposta que 
permitisse a adequação 
necessária da estrutura de 
efetivo e custos da unida-
de, que hoje são os mais al-
tos da Volkswagen no Bra-
sil. A Empresa apresentou 
uma proposta balanceada, 
que contemplava a conti-
nuidade de formas de ade-
quação de efetivo através 
de Programas Voluntários 
com incentivo, entre ou-
tras medidas. Apesar de a 
proposta não ter sido apro-
vada, continua urgente a 
necessidade de adequação 
de efetivo e otimização 
de custos para melhorar 
as condições de compe-
titividade de Taubaté.”

Funcionários da
Volks entram
em greve na

fábrica de Taubaté

Nesta terça-feira (11), o 
Prefeito Municipal Marce-
lo Vaqueli acompanhado 
do Chefe de Gabinete e 
Secretário de Saúde José 
Marcio Araujo Guima-
rães e do Presidente da
 Câmara Adriano Santos, 
recebeu a visita do Secretá-
rio do Emprego e Relações 
do Trabalho do Estado de 
São Paulo (Sert) José Luiz 
Ribeiro, da Diretora do 
PAT Taubaté Cleusa dos 
Santos Miranda e do Dire-
tor Regional da SERT Car-
los Ávila, em seu gabinete.
No encontro, Vaqueli soli-
citou a vinda do Programa 
Estadual de Qualificações 
(PEQ) que é voltado, prio-
ritariamente, para quem 
está desempregado, tem 
entre 30 e 59 anos e não 
concluiu o ensino funda-
mental. Essa que é a faixa 
populacional que tem mais 
dificuldade em encontrar 
emprego. O PEQ benefi-
cia, de forma sintonizada, 

tanto o mercado de tra-
balho quanto as pessoas 
que procuram emprego. 
Os cursos foram definidos 
de acordo com os segmen-
tos com maior demanda 
e atendem cidadãos que 
estão no auge da capaci-
dade produtiva, têm gran-
des responsabilidades fa-
miliares e menos chance 
de voltarem para a escola.
O Secretário da SERT pro-
meteu a vinda da Frente de 
Trabalho para Tremembé, 
esse programa proporcio-
na qualificação profissio-
nal e renda para cidadãos 
que estão desempregados 
e em situação de alta vul-
nerabilidade social. Isso 
é feito por meio de ati-
vidades como limpeza, 
conservação e manuten-
ção de órgãos públicos 
estaduais e municipais. 
O bolsista da Frente de 
Trabalho permanece no 
programa por até nove 
meses, com jornada de 

atividades de até seis ho-
ras diárias, quatro dias por 
semana. No quinto dia, 
ele faz um curso de 
qualificação profissio-
nal ou alfabetização.
Outro benefício conquis-
tado foi a união do Pos-
to de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT) de 
Taubaté com Tremembé. 
O PAT têm por objetivo a 
busca de alternativas para 
a inserção dos trabalha-
dores no mercado de tra-
balho, propiciando infor-
mações e orientações ao 
trabalhador na procura por 
emprego e, aos emprega-
dores, na busca de recur-
sos humanos, promovendo 
o encontro de ambos de 
maneira ágil, minimizan-
do o custo social causado 
pelo desemprego. Concen-
tram os serviços presta-
dos pela Secretaria, sendo 
centros de referência das 
políticas públicas de ge-
ração de emprego e renda.

Tremembé terá Programas 
de Incentivo ao Emprego e 

Relações do Trabalho

A Junta do Serviço Militar 
079 de Paraibuna realizou 
na manhã desta quarta-
feira (12), a cerimônia de 
compromisso à Bandeira 
Nacional e a entrega do 
Certificado de Dispensa 
de Incorporação (CDI) 
para 169 jovens do muni-
cípio, nascidos em 1997 e 
àqueles que não se alista-
ram em anos anteriores. O 
evento aconteceu na sede 
do CAAMI e contou com 
a presença de autoridades 
civis e militares e fami-
liares dos jovens. A ceri-
mônia foi dirigida pelo 1º 
Tenente do Exército, Jorge 
Souza da Silva, delegado 
da 7ª Delegacia de Serviço 
Militar, com sede em São 

José dos Campos. O Cer-
tificado de Reservista ou 
o Certificado de Dispensa 
de Incorporação são docu-
mentos obrigatórios para 
homens que completam 18 
anos de idade. Para conse-
guir o certificado, o jovem 
deve comparecer em uma 
unidade de Junta Militar 
mais próxima de sua re-
sidência para fazer o alis-
tamento. Segundo Elaine 
Prado, secretária da Junta 
do Serviço Militar de Pa-
raibuna, o Certificado de 
Dispensa de Incorpora-
ção é um documento de 
grande importância. “Sem 
o documento o homem 
maior de 18 anos fica, por 
exemplo, impedido de vo-

tar ou receber prêmios da 
loteria, além de ter dificul-
dade para entrar em uma 
universidade pública e de 
conseguir emprego com 
carteira assinada”, explica. 
Mais informações na Jun-
ta do Serviço Militar 079 
de Paraibuna, no prédio 
da Prefeitura – piso tér-
reo ou pelo telefone: (12) 
3974-2080, ramal 227. 
Para se alistar é necessá-
rio apresentar: • Cópia da 
certidão de nascimento 
• Cópia da cartei-
ra de identidade
• Cópia do CPF
• Cópia do compro-
vante de residência
• Declaração escolar
• Uma foto 3x4 recente

Junta Militar de Paraibuna 
entrega Certificados de

Dispensa de Incorporação
a jovens do município
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Abernessia.
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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. 
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das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
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REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
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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

Evento reúne participan-
tes que competem pelo 
título de melhor profis-
sional do mundo em 50 
ocupações da área de in-
dústrias e setor de servi-
ços. Pela primeira vez, o 
Brasil sagrou-se campeão 
da WorldSkills, conside-
rada a maior competição 
de educação profissional 
do mundo. O evento foi 
realizado no Anhembi, 
em São Paulono período 
de 11 a 16 de agosto, com 
a participação de 1.200 
competidores de delega-
ções de 60 países.  Trata-

se da maior competição de 
educação profissional do 
mundo. A edição de 2015 
teve a delegação brasileira 
com 56 jovens competido-
res de 17 a 22 anos. Foram 
eles, 50 alunos formados 
pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial 
(SENAI) e seis do Servi-
ço Nacional de Aprendi-
zagem Comercial (Senac). 
Os competidores brasilei-
ros obtiveram um total de 
31 medalhas, sendo 11 de 
ouro, 10 de prata e seis de 
bronze. Foram 27 partici-
pações no pódio com 24 

vencedores individuais e 
sete por equipe. O Brasil 
terminou em primeiro lu-
gar na pontuação e ainda 
conquistou 18 certificados 
de excelência, concedidos 
a competidores que obti-
veram alta pontuação.  O 
destaque ficou para Luis 
Carlos Sanches Macha-
do, competidor brasileiro 
que recebeu o premio de 
melhor competidor do 
Brasil e também do mun-
do. Finalidade - O Worl-
dSkills é um evento onde 
os participantes compe-
tem pelo título de melhor 
profissional do mundo em 
50 ocupações da área de 
indústrias e setor de servi-
ços: robótica, mecatrônica, 
polimecânica, manuten-
ção de aeronaves, design 
gráfico,  marcenaria, pa-
nificação, entre outras. 
O projeto visa desenvol-
ver soluções inovadores 
e contribuir através da 
tecnologia para ajudar o 
chamado terceiro setor, 
ou seja, as ONGs e enti-
dades sem fins lucrativos.

WorldSkills 2015 Brasil vence 
pela primeira vez maior olimpíada 

mundial de profissões

A cidade de São José dos 
Campos sedia entre os dias 
20 a 22 agosto o 60º En-
contro Regional de Ensino 
de Astronomia (EREA). 
O evento tem o objetivo 
de ensinar professores dos 
ensinos fundamental e mé-
dio sobre o universo e terá 
a presença do primeiro as-
tronauta brasileiro, Marcos 
Pontes. O programa será 
realizado pela Olimpíada 
Brasileira de Astronomia 
e Astronáutica (OBA) em 
parceria com a Diretoria 
de Ensino e a Secretaria 
Municipal de Educação 

de São José dos Campos. 
A iniciativa visa capacitar 
os professores da Educa-
ção Básica em ensino de 
astronomia e ciências es-
paciais.   Além de assistir 
às palestras e aos minicur-
sos, o público ainda vai 
participar de atividades 
lúdicas, como, por exem-
plo, oficinas para ensinar a 
elaborar foguetes de garra-
fa pet e para mostrar o mo-
vimento aparente do Sol.  
O encerramento do even-
to, no sábado (22) às 14h, 
contará com a palestra de 
Marcos Pontes, o primei-

ro astronauta brasileiro. 
Ele fará uma palestra no 
Auditório do ITA no CTA. 
Para o professor e astrô-
nomo Dr. João Canalle, 
coordenador da Olimpíada 
Brasileira de Astronomia 
e Astronáutica (OBA), o 
projeto tem como missão 
debater e compartilhar prá-
ticas pedagógicas voltadas 
ao ensino da Astronomia e 
divulgar o valor dessa ci-
ência em âmbito regional. 
“Queremos promover a in-
tegração entre educadores, 
pesquisadores, estudantes 
e astrônomos”, destaca.

São José dos Campos recebe 
encontro de astronomia com 
presença de Marcos Pontes

Tremembé é a primeira e 
única cidade brasileira a ter 
implementado o Programa 
FAST (sigla em inglês para 
Famílias e Escolas Juntas). 
O programa é um suces-
so em nosso município, 
ocorreu em 3 escolas 
em 2014 e este ano está 
sendo expandido para 8 
escolas. Em 2016 deve 
estar em toda a Rede.
O objetivo do FAST é 
aproximar famílias e 
escolas Trabalha com 
voluntários da comu-
nidade, com os pais e vo-
luntários das escolas para 
a melhoria da integração 
familiar e do envolvimento 
dos familiares com a vida 
educacional das crianças 
e jovens; desta forma o 
aluno pode ser mais feliz 
em casa, aprender mais 
e melhor na escola e ter 
melhor envolvimento 
com sua comunidade. O 
programa é recomenda-
do pela ONU e pesquisas 
comprovam sua efetivida-
de em transformar a vida 
das famílias e das escolas 
onde é implantado. Atual-
mente o programa existe 

em mais de vinte países.
Em Tremembé, o FAST 
recebeu o apoio do Insti-
tuto Natura e de parceiros 
locais e, pela qualidade no 
processo de imple-
mentação, nosso mu-
nicípio já se tornou um 
modelo de referência.
A Secretária de Educação, 
Cristiana Berthoud, foi 
convidada a apresentar a 
experiência de Tremembé 
na conferência que aconte-
ceu na cidade de Madison, 
nos Estados Unidos, em 
julho próximo passado. 
Além de participar de uma 
mesa de debates, a secre-
tária apresentou um vídeo 
mostrando a experiência do 
FAST nas escolas Ma-
ria Dulce, Jeronymo 
e Emília de Moura.
O prefeito Marcelo Va-
queli também enviou sua 
mensagem, no vídeo, e a 
plateia, formada por edu-
cadores e profissionais que 
implementam FAST em 
mais de 20 estados ameri-
canos, ficou impressionada 
em ver a presença e o apoio 
pessoal de um prefeito 
municipal em projetos nas 

escolas. Nosso município 
foi inclusive elogiado pela 
fundadora do Programa, 
a Dra. Lynn McDonald, 
que desde 1988 vem pes-
quisando e treinando equi-
pes ao redor do mundo.
Os coordenadores do 
Programa na Secreta-
ria Municipal de Educa-
ção são os professores 
Tumaki Aruanã e Fernan-
da Zanniti que também 
estiveram presentes, par-
ticiparam de intensivo 
treinamento e obtiveram 
a recertificação para atu-
arem como treinadores 
do FAST, sob supervisão 
da treinadora interna-
cional certificada, pro-
fa. Cristiana Berthoud.
Voluntários são muito 
bem-vindos para atuarem 
no FAST. Quer partici-
par da transformação em 
nossas escolas? Procure 
qualquer uma das escolas 
que terá o programa este 
ano: Ernani Giannico, Je-
ronymo, Emília de Mou-
ra, Maria Dulce, Amália 
Patto, José Inocêncio, 
Nicolau Ruiz e Maria 
Amélia do Patrocínio.

Programa FAST
representa Tremembé e 
participa de congresso

internacional
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Pindamonhangaba recebe 
no próximo fim de sema-
na, dias 22 e 23 de agosto, 
o “Festival de Food Tru-
ck”. O evento contará com 
15 caminhões e 2 food 
bikes que ficarão no esta-
cionamento do Spani Ata-
cadista. O Festival funcio-
nará no sábado das 12h às 
22h e no domingo das 12h 
às 20h. Os food truck con-
tarão com diversos tipos 
de lanches e quitutes no 
estilo gourmet, liderados 
por chefs de cozinha es-
pecializados, como Felipe 
Cilli, Alex Sotero e João 
Leme. Entre os caminhões 

de comidas estão: Cilli 
Truck (Comida italiana); 
Hashi Tag Sushi (Comida 
japonesa); Santa Piadi-
na (Sanduiches italianos) 
Viking (Salmão na bra-
sa); Flamingo (Hambur-
guer e lanches); Rolling 
Pizza (Pizza enrolada); 
Fiships (Comida inglesa); 
Burritos Bravo (Comida 
mexicana); Sabores Pau-
lista (Lanches do merca-
do municipal paulistano); 
Nero (Hamburguer); Los 
Mendozitos (Vinhos); 
Candy Truck (Doces va-
riados); Kombosa Shake 
(Milk shake); Churros 

da Sí (Churros gourmet); 
Speto e Fritos (Batata no 
espeto); Cannoli do Ca-
limano (Cannoli italia-
no); Nama Baru (Comida 
Tailandesa). O evento é 
organizado pelo Spani 
Atacadista e faz parte do 
“Projeto Comboio Food 
Truck”, que tem objetivo 
de levar a diversas cidades 
os caminhões com dife-
rentes tipos de comida. O 
Spani Atacadista de Pinda-
monhangaba fica na Rua 
Uelson de Freitas Ramos, 
58, Distrito Industrial. 
Mais informações pelo 
telefone: (12) 3644-8200.

Pinda terá Festival de 
Food Truck no próximo 

fim de semana

A audiência de concilia-
ção entre General Motors 
e Sindicato dos Metalúrgi-
cos, realizada na segunda 
(17) no Tribunal Regional 
do Trabalho em Campi-
nas, terminou sem acordo 
e a greve dos funcionários 
da montadora continua. O 
Sindicato informou que 
entrou com um pedido de 
anulação das demissões, 
mas a GM rejeitou a pro-
posta. O pedido está fun-
damentado na jurisprudên-
cia que obriga a empresa a 
negociar com o sindicato 
da categoria antes de rea-
lizar demissões em massa. 

A GM demitiu 798 traba-
lhadores, por telegrama, 
sem qualquer negociação, 
os avisos começaram a 
ser recebidos no dia 8. No 
TRT, a montadora chegou 
a oferecer um salário-ba-
se para cada trabalhador 
demitido, mas a proposta 
foi recusada pelo Sindi-
cato. A greve na fábrica já 
dura mais de uma semana 
e não tem data para aca-
bar. Os trabalhadores exi-
gem que a empresa anule 
as demissões e a GM disse 
que os dias parados serão 
descontados. A audiên-
cia foi acompanhada por 

trabalhadores que saíram 
de São José dos Campos. 
Eles realizaram uma ma-
nifestação em Campinas, 
exibindo faixas contra 
às demissões. A GM in-
formou em nota que não 
houve avanço nas discus-
sões com Sindicato e que 
a paralisação na fábrica, 
desde o dia 10 de agos-
to, contribui para piorar 
o relacionamento entre as 
duas partes e agravar a cri-
se que afeta a montadora 
e todo o setor automotivo. 
Uma nova audiência foi 
marcada para a próxima 
sexta-feira (21), às 15h.

Audiência entre GM e 
Sindicato termina sem 

acordo e greve
continua

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba convida a po-
pulação para participar do 
II Jogos Interbairros. O 
evento tem como objetivo 
proporcionar o maior in-
tercâmbio esportivo. “Em 
Pinda o esporte é para to-
dos”, pessoas de várias 
idades podem se exercitar.
As atividades serão orga-
nizadas pelos profissionais 
da Secretaria de Juventu-
de, Esportes e Lazer, pro-
piciando oportunidades de 
lazer à população. Valores 
como respeito, honestida-
de, justiça e humildade são 
trabalhados por meio dos 

esportes. A competição 
será regida pelas regras ofi-
ciais de cada modalidade.
Futsal, vôlei de areia, na-
tação e atletismo serão 
oferecidas para homens e 
mulheres, já nas modali-
dades truco e dominó as 
equipes poderão ser mis-
tas. Os interessados po-
dem ir ao ‘João do Pulo’, 
no setor de Esportes, para 
obter mais informações. O 
atendimento é de segun-
da a sexta-feira, das 8 às 
12 e das 14 às 17 horas.
A abertura do evento 
será realizada no giná-
sio do Alto Tabaú, às 

19h30, no dia 27, deste 
mês, e haverá dois jo-
gos de futsal na ocasião.
“No primeiro Interbairros 
tivemos a participação de 
18 bairros, foi uma inte-
gração muito importante, 
não houve nenhum inci-
dente. Estamos dando con-
tinuidade neste trabalho, 
que é uma forma de criar 
momentos de interação 
esportiva entre as comu-
nidades, porque os espa-
ço esportivos pertencem 
à população e estamos 
dando oportunidade para 
todos”, afirma o secretá-
rio de Esportes de Pinda.

Estão abertas as
inscrições para os
Jogos Interbairros

em Pindamonhangaba
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Em Ilhabela, o Time do 
Emprego, anuncia abertu-
ra de vagas para formação 
de uma turma no municí-
pio. São 30 vagas disponi-
bilizadas para maiores de 
16 anos que buscam novas 
oportunidades no mercado 
de trabalho. O início da 
turma está previsto para 
dia 2 de setembro, das 14h 
às 17h.  Os encontros se-
rão realizados na ETEC 
- Sala Descentralizada – 
Itaquanduba, que fica na 

A unidade do Departa-
mentoEstadual de Trânsito 
de São Paulo ( Detran.SP)
localizada em São Luiz 
do Paraitinga não presta-
rá atendimento ao público 
nesta quarta-feira, 19 de 

Atividades tiveram iní-
cio na última semana 
na escola Remefi Prof. 
Augusto César Ribeiro, 
localizada no Bairro Vila 
Rica. Em mais uma ini-
ciativa da usina Gerdau 
de Pindamonhangaba, 
instituições de ensino do 
município estão receben-
do o Projeto 5S nas esco-
las. Segundo a empresa, o 
objetivo é levar conceitos 
e práticas da metodologia 

Rua dos Bandeirantes, nº 
446. Interessados devem 
comparecer ao Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT), que fica na Rua 
Prefeito Mariano Procó-
pio de Araujo Carvalho, 
128, Bairro Perequê, até 
o dia 21 de agosto, das 
8h30 às 16h30. O Time do 
Emprego é um programa 
estadual coordenado pela 
Secretaria do Emprego 
e Relações do Trabalho 
(SERT), tem Como fun-

agosto, devido ao feriado 
em comemoração ao dia 
do padroeiro da cidade. 
Localizado na Rua Cel 
Manoel Bento, 414, Cen-
tro, o posto funcionará 
normalmente na quinta-

5S às escolas, estimulan-
do a cultura da qualidade 
total no ambiente escolar.  
As atividades tiveram iní-
cio na última semana, quan-
do colaboradores voluntá-
rios estiveram   na escola 
Remefi Prof. Augusto 
César Ribeiro, localiza-
da no Bairro Vila Rica, 
apresentando os princi-
pais conceitos da me-
todologia. Para marcar 
o início das atividades, 

ciona - Durante 12 en-
contros, os facilitadores 
(como são chamados os 
orientadores de cada tur-
ma) apresentam técnicas 
de direcionamento ao mer-
cado de trabalho, aperfei-
çoamento de habilidades, 
produção de currículo, 
dicas de comportamen-
to em entrevistas, noções 
de empreendedorismo, 
apresentação pessoal, co-
municação e expressão, 
entre outros conteúdos.

feira (20/8), em seu horá-
rio regular, das 9h às 17h. 
Para informações sobre os 
serviços do Detran.SP, os 
cidadãos podem ligar para 
o Disque Detran.SP no 
telefone 0300-101-3333.

foi realizada a revitali-
zação da horta já exis-
tente no colégio, deixan-
do a terra e o canteiro 
preparados para receber 
as hortaliças que serão 
plantadas futuramente. 
Dessa forma, a Com-
panhia busca contribuir 
para melhorar o ambien-
te de estudo, ampliar o 
aproveitamento dos ma-
teriais e do espaço físico, 
além de reduzir despesas.

Time do Emprego oferece
vagas em Ilhabela

Unidade do Detran em
São Luiz do Paraitinga

não funcionará
nesta quarta-feira

Projeto da Gerdau leva práticas 
ambientais e de organização à 

escola de Pinda

COMUNICADO DE INTERESSE PÚBLICO

REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PELO MUNISTÉRIO PÚBLICO DO  
ESTADO DE SP

Local: CENTRO EDUCACIONAL ANTONIO DE MATTOS BARROS
Data: 28 de agosto de 2015 (sexta-feira)
Horário: a partir das 18h30
Tema: ESGOTO SEM TRATAMENTO NOS  BAIRROS JARDIM MARACAI-
BO,  FLOR DO CAMPO E ALBERTO RONCONI EM TREMEMBÉ

Nas redes sociais, a popu-
lação de Pindamonhanga-
ba tem postado diversos 
vídeos e imagens compa-
rativas entre os bons tem-
pos da Praça Monsenhor 
Marcondes e a época atu-
al, com o estado de aban-
dono, calçadas deteriora-
das, falta de paisagismo 
e refúgio de andarilhos e 
desocupados. O chafariz 
da praça não mais funcio-
na, porque alguns bêbados 
e drogados se aproveitam 
da falta de guardas muni-
cipais para se banharem, 
em plena luz do dia. O 
prefeito de Pindamonhan-
gaba, Vito Ardito Lerário 
(PSDB) reconheceu o es-
tado de abandono da Praça 
Monsenhor Marcondes, a 
principal da cidade. “Acho 
que é muito importante 
falar da Praça Monsenhor 
Marcondes. Aquilo, no 
passado, foi feito pelo Dr. 
Caio (prefeito 1969-1972) 
e agora tem que dar uma 
melhorada, porque a praça 

Milhares de pessoas fo-
ram às ruas no domingo 
(15) em diversas cidades 
da região para protestar 
contra o governo da pre-
sidente Dilma Roussef 
(PT) e a corrupção no país.  
O maior grupo se reuniu 
em São José dos Cam-
pos.  A organização é do 
Movimento Unifica Vale 
(MUV) que informou a 
presença de 6 mil pessoas 
no ato. Já a Polícia Mili-
tar divulgou um numero 
aproximado de 3 mil pes-
soas. A passeata começou 
às 15h, com saída da Praça 
Afonso Pena e percorreu 
diversas ruas da região 

está bem feia mesmo. Vo-
cês têm razão. A praça tem 
um nome forte e a gente 
faz lá o hasteamento da 
bandeira.”, garantiu o pre-
feito. “Tenho um projeto 
prontinho, tem o dinheiro, 
R$ 250 mil e vai começar 
no mês que vem com o 
marco zero.”, completou. 
De acordo com o secre-
tário de Obras do muni-
cípio, José Antonio “Pei-
xão”, as obras para iniciar 
a restauração já está com 
cronograma definido e 
deve ter início dentro dos 
próximos dias. “O marco 
zero já tem ganhador (da 
licitação). É a empresa 
Gaspar & Gaspar. E nós 
temos outra verba já, que 
estamos levantando para 
toda a praça para fazer 
todo o resto, como piso, 
iluminação, banco, lixei-
ra... Ela vai ser totalmente 
remodelada. Até o final do 
governo essa praça estará 
totalmente restaurada.”, 
garantiu o secretário. Po-

central, com os manifes-
tantes segurando cartazes 
e cantando o hino nacio-
nal. Em Taubaté, a mani-
festação começou às 15h 
na Avenida Independência 
e percorreu a região cen-
tral, terminando na Praça 
Dom Epaminondas. A or-
ganização foi do Movi-
mento Verde e Amarelo, 
que informou a presença 
de mil pessoas no ato. A 
Polícia Militar divulgou 
que foram 500 pessoas. 
Em Jacareí, o protesto co-
meçou às 10h no Parque 
da Cidade e a passeata 
foi até a Prefeitura Mu-
nicipal, onde os manifes-

pulação agradece - Para a 
população, ver o logradou-
ro público tão descaracte-
rizado ao longo dos anos 
incomoda, principalmente 
quem sempre está circu-
lando por ali e tem que 
competir com skatistas, 
pessoas trafegando com 
bicicletas dentro da pra-
ça e dependentes quími-
cos deitados nos bancos. 
“É horrível tudo isso. Eu 
sempre descanso aqui no 
meu horário de almoço e 
até fico mal, porque qua-
se sempre tem pontos que 
fedem urina. Até que en-
fim, uma boa notícia para 
a praça.”, disse a comer-
ciária Maria Clara Matos. 
Marco Zero - O marco 
zero de uma cidade é a seu 
centro geográfico. Geral-
mente indica o local onde 
houve a fundação. A par-
tir dessa referência é que 
são traçadas ou calculadas 
todas as distâncias, neste 
caso, entre Pindamonhan-
gaba e outras localidades.

tantes cantaram o hino 
nacional. A organização 
do protesto foi da Federa-
ção das Lojas Maçônicas, 
que confirmou a presen-
ça de 800 pessoas no ato. 
A Polícia Militar confir-
ma 700 pessoas. Em Gua-
ratinguetá, um grupo de 
cerca de 100 pessoas se 
reuniu às 16h na Aveni-
da Presidente Vargas. A 
manifestação seguiu até 
às 17h30. E em Ubatuba, 
cerca de 300 pessoas se 
reuniram na Avenida Ipe-
roig às 10h para o protes-
to. Não houve ocorrência 
policial registrada em ne-
nhuma das manifestações.

Vito Ardito promete
revitalização total da 
Praça da Cascata a 
principal de Pinda

Manifestação contra 
governo reúne milhares 

de pessoas nas
cidades da região


