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A GAzetA dos Municípios

A Sabesp  (Companhia 
de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo) 
divulgou uma nota onde 
comunica que inicia  o 
ressarcimento de con-
sumidores que se viram 
prejudicados por cobran-
ças indevidas na Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba. Segundo a em-
presa, os valores serão cre-
ditados em conta em duas 
etapas: a primeira etapa 
dia (17/07) e a segunda, 
após o período de 60 dias.
Na região são 43,8 mil 

Pela quinta vez consecu-
tiva o faturamento real 
das micro e pequenas 
empresas (MPEs) pau-
listas, segundo pesquisa 
mensal Indicadores Se-
brae-SP. O levantamento 
se refere ao mês de maio, 
tendo em vista a queda 
do poder de compra da 
população, fator que  tem 
reduzido o nível de consu-
mo interno e, em maio de 
2015 ante maio de 2014. 
Os reflexos foram sentidos 
pela indústria (-17,4%), 

Sabesp pede desculpas e 
comunica que vai ressarcir 

clientes no Vale de São Paulo

Faturamento das 
micros e pequenas

 empresas cai 
novamente em maio

consumidores atingidos, 
sendo 31 mil clientes em 
São José dos Campos. No 
período entre dezembro de 
2014 e fevereiro de 2015, 
o Procon de São José  re-
cebeu cerca de 600 recla-
mações. Foram realizadas 
audiências de conciliação 
e o acordo ocorreu du-
rante reunião convocada 
pela 7ª Promotoria de Jus-
tiça. A Sabesp confirmou 
que estenderá o ressarci-
mento para outros 12.873 
consumidores da região.
De acordo com a compa-

comércio (-4,5%) e servi-
ços (-13,6%). Para os pes-
quisadores do Sebrae-SP, 
o fraco desempenho da 
economia brasileira tem 
impactado negativamen-
te todos os setores. É um 
cenário preocupante, por-
que o ambiente permane-
ce desfavorável às micro 
e pequenas empresas, que 
têm menos margem para 
contornar as adversidades.
Segundo o Sebrae, aumen-
to do desemprego, aumen-
to da inflação e a decor-

nhia, o cliente pode optar 
por receber em dinhei-
ro o valor pago a mais, 
basta procurar o posto de 
atendimento da Sabesp.
Nota da Sabesp
A Sabesp informa que os 
clientes que tiveram as 
contas afetadas pela falha 
na prestação dos serviços 
de leitura dos hidrôme-
tros nos meses de dezem-
bro/2014 a fevereiro/2015, 
com direito a ressarcimen-
to, terão o valor creditado 
nas contas em duas etapas. 
A primeira etapa ocorre a 
partir de amanhã (17/07) 
e a segunda, após o perí-
odo de 60 dias. O prazo 
se deve à necessidade de 
adequação operacional, 
visando efetuar com se-
gurança os cálculos, por 
se tratar de um fato co-
letivo único na empresa 
e restrito à região. A Sa-
besp pede desculpas aos 
clientes pelos transtornos. 

rente piora na confiança 
são fatores que causam 
impacto direto nas receitas 
dos micro e pequenos ne-
gócios: em maio de 2015, 
a receita para o universo 
das micro e pequenas em-
presas paulistas foi de R$ 
45,6 bilhões, o que signifi-
ca R$ 5,2 bilhões a menos 
do que em maio de 2014.
Para os analistas há mais 
desempregados e os pre-
ços não param de subir, 
corroendo o poder de 
compra. Com menos para 
gastar – ou medo de gas-
tar porque o que vem pela 
frente é incerto – o con-
sumidor se retrai e toda a 
cadeia é afetada. Tudo isso 
ajuda a explicar a queda 
observada no consumo.
Na micro e pequena em-
presa ainda não se obser-
va queda na ocupação, 
entretanto o rendimento 
dos empregados declinou.  

Quadrilha, comidas típi-
cas, danças, brincadeiras e 
muita animação. Esse foi o 
clima de mais de 500 par-
ticipantes do Serviço de 
Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos Fami-
liares, que estiveram nas 
festas juninas promovidas 
pelos Centros de Referên-
cia de Assistência Social 
(Cras) de Caraguá, na úl-
tima semana. As crianças 
e adolescentes apresen-
taram quadrilha e dança 

country. Os educadores 
sociais, sempre animados, 
organizaram brincadeiras 
na barraca da pescaria, 
arremesso de argolas e 
na boca do palhaço, rabo 
no burro e pinta cara.
O secretário adjunto de 
Desenvolvimento Social 
e Cidadania, Jonas Fontes, 
explicou que as festas for-
talecem tanto as famílias 
quanto as comunidades. 
“Parabenizo toda a equi-
pe dos Cras’s pelo tra-

balho desenvolvido para 
que tudo saísse perfeito”.
A pequena Laura da Silva 
Santana, 9 anos, disse que 
se divertiu muito na fes-
ta que participou no Cras 
Centro. “As brincadeiras 
são diferentes. Hoje em dia 
brincamos muito com jo-
gos de computador”, disse.
As festas juninas foram 
promovidas pela Prefeitu-
ra de Caraguá, por meio da 
secretaria de Desenvolvi-
mento Social e Cidadania.

Festas juninas promovem 
confraternização nos centros 
de Referência de Assistência 

Social em Caraguatatuba 

O ciclista taubateano Flá-
vio Vagner Cipriano con-
quistou ao lado de Kácio 
Fonseca da Silva Freitas 
e Hugo Vasconcellos Os-
teti a primeira medalha 
do Brasil no ciclismo de 
pista nos Jogos Pan-A-
mericanos de Toronto. 
A equipe ganhou a me-
dalha de bronze na ca-
tegoria Velocidade, 
vencendo a Colômbia. Os 
canadenses ficaram com 
o ouro e os venezuelanos 
com a prata. As dispu-

tas no ciclismo de pis-
ta começaram na quinta 
“Queria agradecer a Deus 
por ter me dado a opor-
tunidade de chegar onde 
estou, e a todos que acre-
ditaram em mim e no meu 
potencial, em especial a 
cidade de Taubaté, que foi 
onde eu descobri o esporte 
e que me apoia até hoje.
É com muito orgulho 
que conseguimos le-
var o nome do Brasil 
para o pódio essa noi-
te”, comemorou o atleta.

Além de Flávio Cipria-
no, mais oito atletas que 
atuam por equipes de 
Taubaté fazem parte da 
seleção brasileira nas suas 
respectivas modalidades. 
André Rocha no paratle-
tismo; Zeba, Lucas Cân-
dido, Maike, Alemão, 
Vinicius Teixeira e Hen-
rique Teixeira no Han-
debol; Otávio no vôlei; 
além do canadense Ga-
vin Shimith, do vôlei, 
que é o mais novo con-
tratado do Vôlei Taubaté.

Ciclista Taubateano 
conquista bronze

 nos Jogos 
Pan-Americanos 

de Toronto
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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

Programação Oficial da Festa do Senhor
Bom Jesus de Tremembé 2015

SHOWS REGIONAIS
24/07 (Sexta)
20h00 – Henrique Toledo
22h – Os Galegos
25/07 (Sábado)
19h00 – Banda Vinti
20h30 – Viola Elétrica
22h – Banda Pralana
26/07 (Domingo)
19h00 – Banda Agnus
21h00 – Banda Rainha dos Anjos e Padre Alan
27/07 (Segunda)
19h00 – Isa Vitor
21h00 – Zé e Banda
28/07 (Terça)
19h00 – Matagal e Monte Carlo
21h00 – Rock Way
29/07 (Quarta)
19h00 – Julio e Juliano
21h00 – Lesupia

ABERTURA OFICIAL
30/07 (Quinta)
20h – Abertura Oficial com Famutre (Fanfarra Municipal de Tremembé)
22 h – ONZE:20
31/07 (Sexta)
22h – GRUPO IRA
01/08 (Sábado)
22h – ORIGINAIS DO SAMBA
02/08 (Domingo) 17h00 – FROZEN
21h00 – FALA MANSA
03/08 (Segunda) 
22h00 – RAÇA NEGRA
04/08 (Terça) 
22h00 – JEITO MOLEQUE
05/08 (Quarta)  22h00 – FERNANDO E SOROCABA
06/08 (Quinta) 
20h00 – QUEIMA DE FOGOS NA BASÍLICA
07/08 (Sexta)
21h00 – Banda Palace com Cecília Militão
08/08 (Sábado) 20h00 – Banda Brete
22h00 – Gustavo Mioto
09/08 (Domingo) 17h00 – TXUTXUCÃO
22h00 – THAEME E THIAGO

Aproveite o “ESPAÇO CRIANÇA” nos dias 01, 02, 08 e 09 de agosto com 
cadeiras, oficinas, pinturas e fraldário na Praça Geraldo Costa.

O Projeto Guri está com 
inscrições abertas para no-
vos alunos, que podem ser 
feitas de 3 a 28 de agosto 
nos polos de ensino do inte-
rior e litoral de São Paulo.
São mais de 20 cur-
sos de música gratui-
tos voltado para crian-
ças e adolescentes de 06 

Projeto Guri abre vagas 
para o segundo semestre 

de 2015

a 18 anos incompletos. 
Para se matricular, os in-
teressados devem compa-
recer ao polo que desejam 
estudar, acompanhados 
dos pais ou responsáveis, 
portando RG ou certidão 
de nascimento e compro-
vante de matrícula escolar 
e/ou declaração de fre-

quência escolar referen-
te ao segundo semestre. 
Não é preciso ter conheci-
mento prévio de música, 
nem possuir instrumentos 
ou realizar testes seleti-
vos. As aulas começam 
de acordo com a data de 
inscrição de cada aluno.
Consulte cursos, vagas 
disponíveis, data de iní-
cio das aulas e horário 
de funcionamento direta-
mente com o polo de sua 
cidade, endereços dispo-
níveis em www.projeto-
guri.org.br/matriculas/.
O Projeto Guri é mantido 
pela Secretaria da Cultura 
do Estado de São Paulo e 
considerado o maior pro-
jeto sociocultural do país.

O Sebrae Móvel visita na 
próxima semana Bananal 
e Tremembé, oferecendo 
atendimentos individuais 
gratuitos para empresá-
rios e interessados em se 
tornarem empreendedores 
sobre temas relaciona-
dos à gestão de negócios, 
como planejamento, finan-
ças, produção, marketing,
recursos huma-
nos e formalização.
Em Bananal, o escritó-
rio itinerante do Sebra-
e-SP ficará estacionado 

Sebrae Móvel faz 
atendimentos em

 Tremembé e Bananal

na Praça Rubião Junior, 
no centro, na segunda e 
terça-feira (20 e 21/7), 
das 10h às 16h. A ação 
tem apoio da Pre-
feitura de Bananal.
Em Tremembé, o aten-
dimento será de terça a 
quinta, das 10h às 16h, na 
Praça Geraldo Couto. A 
iniciativa tem o apoio da 
Prefeitura, Poupatempo 
do Empreendedor e Acitre 
(Associação Comercial e 
Industrial de Tremembé).
Os interessados ainda po-

derão obter detalhes so-
bre os produtos e serviços 
oferecidos pelo Sebra-
e-SP, além da programa-
ção de palestras, oficinas 
e consultorias gratuitas 
dos escritórios regionais 
do Sebrae-SP em Guara-
tinguetá e São José dos 
Campos, além do Posto 
de Atendimento ao Em-
preendedor de Taubaté.
Sebrae Móvel em Bananal
Data: 20 e 21 de julho
Horário: 10h às 16h
Local: Praça Rubião 
Junior, Centro (próxi-
mo ao Banco do Brasil)
Mais informações pelo 
telefone (12) 3132-6777
Sebrae Mó-
vel em Tremembé
Data: 21 a 23 de julho
Horário: 10h às 16h
Local: Praça Geral-
do Costa, s/n, Centro
Mais informações pelo 
telefone (12) 3621-5223
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Um senhor de 81 anos so-
freu um infarto durante 
evento em que foi home-
nageado no sábado (18), 
em Campos do Jordão. O 
governador Geraldo Al-
ckmin, que estava no lo-
cal e também é médico, 
ajudou nos pri-
meiros socorros.
No momento do ocorri-
do, João de Oliveira, co-
nhecido como “Zé Ma-

caco”, estava recebendo 
uma homenagem, com 
seu nome dado ao Cen-
tro de Turismo Equestre 
da Vila Abernéssia, quan-
do passou mal ainda no 
palco. Ele é percursor do 
uso de cavalos e charre-
tes para aluguel na cidade.
Após o socorro do gover-
nador, uma equipe de res-
gate encaminhou o senhor 
até o Hospital São Paulo, 

localizado no bairro Vila 
Matilde. O governador 
interrompeu a cerimônia 
e seguiu até o local, onde 
ficou até por volta de 12h. 
“Vamos torcer para que 
o senhor João consiga se 
recuperar”, disse o gover-
nador na saída do hospital.
De acordo com a assesso-
ria da Prefeitura de Cam-
pos do Jordão, o estado 
de saúde de Zé Macaco é 
considerado grave, no mo-
mento ele está entubado e 
estabilizado. Ele é morador 
da cidade e tem 11 filhos.
A vinda de Alckmin a 
Campos do Jordão foi 
para a inauguração de um 
centro de eventos, entre-
ga de 123 novas armas 
para a Polícia Civil do 
Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte, além de anun-
ciar novos investimentos.

 Durante evento Homenageado 
sofre infarto e é socorrido pelo 
Governador Geraldo Alckmin 

em Campos do Jordão

O governador Geraldo 
Alckmin entregou no sá-
bado, 18, em Campos de 
Jordão, mais dois equi-
pamentos que beneficiam 
o turismo: a reforma do 
Centro de Eventos André 
Franco Montoro e a nova 
sede do Centro de Turismo 
Equestre. Essas obras do 
Governo do Estado de São 
Paulo foram realizadas 
com recursos do DADE 
(Departamento de Apoio 
ao Desenvolvimento das 
Estâncias), da Secretaria 
de Estado do Turismo.
A reforma do centro de 
eventos integra o projeto 
de reestruturação de um 
complexo de lazer-esporti-
vo no coração da cidade, na 
Vila Abernéssia, e teve in-
vestimento de cerca de R$ 
1 milhão. Com 3.554,47 
metros quadrados de área 
construída, o espaço é 
uma alternativa pública 
para a atração de eventos, 
congressos e feiras, valo-
rizando o turismo fora da 

O governador Geraldo 
Alckmin e o secretário da 
Segurança Pública, Ale-
xandre de Moraes, fize-
ram a entregou, no sábado 
(18), de 123 espingardas 
para a Polícia Civil da re-
gião do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte. O Gover-
no do Estado investiu R$ 
147,6 mil nas armas de 
fogo. As aquisições fo-
ram feitas com recursos 
do Fundo de Incentivo à 
Segurança Pública (FISP).
As 123 espingardas CBC 
de calibre 12, que irão re-
forçar o armamento das 
delegacias da região, fa-
zem parte de uma compra 
maior de 7.992 armas, que 
foram adquiridas a investi-
mento de R$ 14,1 milhões.
“Essa entrega é uma parte 
do investimento do gover-
no do Estado na valoriza-
ção da polícia”, destacou 
o secretário Alexandre 
de Moraes. “Neste ano,
já estivemos em Tauba-
té e São José dos Cam-
pos para entregar viatu-
ras para a Polícia Civil, 
depois um helicóptero 
para a PM da região, e 
hoje estamos entregan-
do 123 escopetas [nome 
popular da espingarda 
CBC calibre 12], um ar-
mamento pesado para ga-
rantir a segurança”, disse.
As armas se destinam a 

temporada e deslocando 
o movimento concentra-
do no Capivari. A reforma 
contemplou demolição do 
pavimento térreo e supe-
rior, construção de novas 
instalações sanitárias e re-
forma de instalações elé-
tricas no pavimento térreo 
e reforma das fachadas.
Já o Centro de Turismo 
Equestre, cuja obra teve 
início em maio de 2014, 
está localizado na Rua 
Pedro Álvares Pereira, no 
Parque Romeu Montei-
ro. Com investimento do 
DADE de R$ 692 mil, a 
edificação é um marco 
para os trabalhadores e 
para os turistas, organi-
zando o aluguel de cavalos 
e os passeios de charretes, 
além de assegurar um cui-
dado especial com os ani-
mais. A atividade existe 
em Campos do Jordão há 
décadas. Porém, a cidade 
não dispunha de um local 
adequado para abrigar os 
animais, oferecer melho-

todas as delegacias seccio-
nais da região: Cruzeiro (16 
unidades), Guaratingue-
tá (22), Jacareí (14), São 
José dos Campos (23), São 
Sebastião (21) e Taubaté 
(27). Cinco delas ficarão 
em Campos do Jordão.
“As entregas de armamen-
to e viaturas para apare-
lhamento da Polícia Civil 
e da Polícia Militar vão 
continuar ao longo des-
te ano. Estamos em fase 
de licitação para compra 
de fuzis e mais 928 cara-
binas e mais carabinas. 
Esse investimento mostra 
que a segurança públi-
ca é prioridade absoluta 
do governo de São Paulo 
e motiva a polícia”, dis-
se Alexandre de Moraes.
No total, foram compradas 
5.992 pistolas de calibre 
.40, com preço de R$ 11,7 
milhões, e 2 mil espin-
gardas de calibre 12, no 
valor de R$ 2,4 milhões. 
As armas serão distribuí-
das a unidades da Polícia 
Civil de todo o Estado.
As compras foram feitas 
por meio de licitações. 
A empresa vencedora 
que forneceu as pistolas 
é a Forjas Taurus S/A, e 
a ganhadora para a ven-
da das espingardas é a 
CBC (Companhia Bra-
sileira de Cartuchos).
Desde 2011, a Polícia Ci-

res condições de traba-
lho e atender ao turista.
No Centro de Turismo 
Equestre tudo foi pen-
sado para oferecer bons 
tratos aos animais, faci-
litar e respeitar a vida do 
profissional que trabalha 
e ganha o seu sustento 
com os passeios a cavalo 
e charretes. No total, são 
quatro edificações, pátio e 
redondel. Uma dessas edi-
ficações abrigará o Centro 
Veterinário, com espaço 
para consultório, banho e 
cuidados. Outro edifício 
serve de abrigo para os 
cavalos e conta com 36 
baias. Um terceiro prédio 
é destinado às charretes, 
com 20 vagas. Na frente 
está a portaria que aten-
derá aos turistas e serve 
como descanso aos cava-
leiros, com banheiros e 
salas. Todo o espaço conta 
com tratamento de esgoto, 
além de estacionamen-
to e espaço destinado às 
crianças com playground.

vil recebeu 8.120 pisto-
las .40, que custaram R$ 
12,5 milhões, 60 pistolas 
380, que tiveram inves-
timento de R$ 76,3 mil, 
e 150 fuzis 5.56, no va-
lor total de R$ 723 mil.
Reforço de efetivo
Além da aquisição de ar-
mas, o Governo do Estado 
também tem investido na 
compra de viaturas para a 
Polícia Civil. Neste ano, 
foram entregues 708 ve-
ículos para todas as regi-
ões do Estado – Capital, 
Grande São Paulo e In-
terior. O valor da compra 
foi de R$ 48,5 milhões.
A região do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte foi 
contemplada com 38 no-
vas viaturas, a um custo 
total de R$ 2,8 milhões.
Além dos recursos mate-
riais, o Governo também 
tem reforçado o efetivo 
da Polícia Civil. Estão 
em andamento concur-
sos para o preenchimen-
to de 2.301 vagas – 129 
delegados, 788 escrivães 
e 1.384 investigadores.
Também já estão em for-
mação na Academia de Po-
lícia Civil (Acadepol) 295 
futuros policiais. Os 188 
agentes e 107 escrivães 
foram empossados em ju-
nho. Após as formaturas, 
será definida a distribuição 
para as regiões do Estado.

Governador Alckmin 
entrega obras do DADE 
em Campos do Jordão

Governo entrega 123 
espingardas ao Vale do 
Paraíba e Litoral Norte

A Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo 
vai usar sete milhões de 
mensagens de SMS para 
incentivar a população a 
doar sangue e, assim, ga-
rantir os estoques de bol-
sas nos hospitais públicos 
durante o período de in-
verno. A campanha come-
ça nesta segunda-feira, 20 
de julho, em parceria com 
o Instituto Embratel Claro.
Até 24 de julho serão en-
viadas, diariamente, cerca 
de 1,4 milhão de torpe-
dos aos usuários da ope-
radora em todo o Estado 
para conscientizá-los so-
bre a importância da do-
ação de sangue e convo-

cá-los a colaborarem com 
o aumento dos estoques.
O Estado de São Paulo é 
responsável por 25% do 
sangue coletado no país. 
São mais de 850 mil bol-
sas por ano, e, segundo a 
Hemorrede da Secreta-
ria, nos meses de junho 
e julho, as doações caem 
cerca de 30%. Cerca de 
20 mil bolsas deixam de 
ser coletadas nesta época.  
“A grande incidência de 
doenças respiratórias, as 
férias escolares e o tem-
po frio são motivos que 
fazem com que a doação 
de sangue diminua, porém 
neste período ela é funda-
mental para evitar a queda 

nos estoques”, diz Dan-
te Langhi, coordenador 
da Hemorrede estadual.
Para doar sangue basta 
apresentar boas condições 
de saúde, estar alimentado 
(porém evitar a ingestão 
de comida gordurosa nas 
4 horas que antecedam a 
doação e bebidas alcoóli-
cas 12 horas antes da cole-
ta), ter entre 16 e 67 anos, 
pesar no mínimo 50 kg e 
levar documento de iden-
tidade original com foto.
A relação de pontos de co-
leta do Estado e outras in-
formações sobre o assunto 
estão disponíveis no site 
da Secretaria: www.sau-
de.sp.gov.br/doesangue.

Saúde dispara 7 milhões de 
torpedos para incentivar a 
doação de sangue em SP

Os preços das principais 
frutas e hortaliças comer-
cializadas no país no ata-
cado apresentam tendência 
de queda, apesar desse ce-
nário nem sempre refletir 
imediatamente no bolso do 
consumidor. É o que apon-
ta o 4º Boletim Prohort de 
Comercialização de Horti-
granjeiros nas Centrais de 
Abastecimento (Ceasas).  
De acordo com o docu-
mento, divulgado nesta 
segunda-feira (20) pela 
Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), 
de maneira geral há um 
arrefecimento nos preços 
dos produtos analisados.
Apesar da tendência de 
queda, alguns produtos 
apresentaram alta como a 
cebola. O aumento que ain-
da pode ser percebido pe-
los consumidores é reflexo 
de uma maior oferta de 
cebola importada que im-
pulsiona a alta nos preços. 
O cenário no entanto deve 
se reverter, uma vez que a 

maior produção brasileira 
do produto acontece entre 
julho e agosto, aumentan-
do a oferta da hortaliça.
Além da cebola, a batata 
também tem apresentado 
aumentos. Esta elevação 
se deve a uma recuperação 
dos preços comercializa-
dos pelo produto. Apesar 
da alta, os valores prati-
cados no mercado estão 
abaixo do que registrados 
no ano passado. Já as de-
mais hortaliças, apresen-
taram queda. A oferta de 
cenoura, alface e tomate 
está alta o que influencia 
na diminuição dos valores.
Frutas - As furtas como 
laranja e banana também 
apresentam boa oferta o 
que leva os preços para 
baixo. A maçã apresenta 
estabilidade com ligeira 
alta em algumas regiões. 
Já o mamão e melancia 
apresentaram alta. Ques-
tões climáticas influencia-
ram a produção e qualida-
de do produto. No caso da 

melancia a maior quanti-
dade de chuvas nas regiões 
produtoras foi o fator de 
maior relevância. Já o ma-
mão foi influenciado pela 
queda nas temperaturas.
O boletim atualiza os pre-
ços médios das principais 
frutas e hortaliças comer-
cializadas nas Ceasas, 
além de explicar o com-
portamento do mercado, 
as origens dos produtos, 
sua localização conforme 
as bacias hidrográficas e 
séries históricas para as 
culturas produtivas. O le-
vantamento é feito nos 
mercados atacadistas, por 
meio do Programa Bra-
sileiro de Modernização 
do Mercado Hortigranjei-
ro (Prohort), executado 
pela Conab, e considera 
a maioria dos entrepostos 
localizados nas regiões do 
país, com destaque  para 
frutas e hortaliças nos es-
tados de São Paulo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, 
Espírito Santo e Paraná.

Preços de frutas e 
hortaliças apresentam 

arrefecimento no mercado 
atacadista
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A Bamuf (Banda Músi-
co do Futuro), em par-
ceria da Secretaria de 
Turismo e Cultura, re-
alizou neste domingo, 
19, às 9h, o 2º Festival 
de Bandas e Fanfarras do 
Projeto Músico do Futuro 
de Taubaté, no Bairro Es-
planada Santa Terezinha. 
O objetivo desse even-
to é desenvolver junto à 
comunidade, os valores 
essenciais para a prática 
da cidadania, bem como 
a ampliação do conheci-
mento e cultura musical. 
O evento contará com 

presença de bandas de 
vários Estados do Brasil 
e cidades do Vale do Pa-
raíba. Serão modalidades 
como: bandas musicais, 
marciais, fanfarra marcial, 
fanfarra com um pisto 
e gatilho, banda de per-
cussão melódica, percus-
são marcial, percussão 
de tambores e a banda de 
pessoas portadoras de ne-
cessidades especiais. O 
Projeto Músico do Futuro 
conta com mais de 100 
crianças que aprendem a 
música e a arte, visando 
construir um cidadão com 

maior conhecimento para 
a sua moral e cultural, 
para que com isso se crie 
oportunidades para um 
futuro promissor e digno 
para ele e seus familiares. 
O Festival será na Ave-
nida Cândido de Olivei-
ra Filho, 50, no Bair-
ro Esplanada Santa 
Terezinha, em frente à Es-
cola Municipal Esplana-
da II. Mais informações 
pelo telefone com o res-
ponsável, o Maestro Luis 
Flávio (12) 99139-5863 
ou pelo e-mail:flavio_ma-
estro2010@hotmail.com.

40 anos - Famuta comemora 
aniversário e título mundial 

no estádio Joaquinzão

O Vôlei Taubaté terá mais 
um patrocinador, a cons-
trutora MRV anunciou que 
estará na camiseta da equi-
pe durante a temporada 
2015/2016. O contrato foi 
assinado em junho e os jo-
gadores já tiveram a marca 
da MRV em suas camisas 
nas partidas dos Jogos 
Regionais, no qual o time 
consagrou-se campeão. O 
coordenador de Prospec-
ção da MRV na região do 
Vale, Ricardo Henrique da 
Silva, ressalta que patro-
cinar o esporte é uma ma-

A Câmara Municipal 
aprovou no dia 23 de ju-
nho próximo passado o 
PME – Plano Municipal 
de Educação – de Tre-
membé, por unanimidade. 
O PME é uma política 
educacional que envolve 
um conjunto de reflexões, 
de intenções e de ações 
que respondem a deman-
das reais da educação no 
município, centradas em 
estratégias de curto, médio 
e longo prazo. Não é um 
plano de governo, limitado 
a um mandato de prefeito, 
mas um Plano de Estado, 
com dez anos de duração 
e institucionalizado por 
meio de Lei Municipal, 
articulado a uma legisla-
ção estadual e nacional.
A Secretária de Educação, 
Prof.ª Dra. Cristiana Mer-
cadante Esper Berthoud, 
explicitou que o PME 
abrange toda a educação 
do município, seja munici-
pal, estadual e particular e 
falou também sobre a im-
portância da aprovação do 
PME, que terá validade por 
10 (dez) anos, alinhando-
se ao Plano Estadual e Fe-
deral de Educação. Infor-
mou que para a elaboração 
do PME, foram realizadas 
36 reuniões pela comissão 
instituída pela Portaria nº 
6.374/2015, que nomeou 
a comissão para prepara-
ção de uma maneira glo-
bal, não constituindo-se 
apenas de representantes 
da rede municipal, mas 
abrangendo todos os seg-
mentos da sociedade, a 
fim de determinar as metas 
e estratégias do PME. Ex-
planou também a respeito 
do grande desafio que é a 
articulação dos três pla-
nos – municipal, estadual 
e federal – com as metas 
que estruturaram o Pla-
no Municipal, agrupadas 
nestes grandes eixos para 

neira de fomentar a profis-
sionalização da atividade.  
“O incentivo ao esporte é 
uma forma de apoiar o que 
consideramos uma fonte 
de saúde e entretenimento 
para a sociedade e vai mui-
to além de um patrocínio, 
pois é a consolidação de 
um estímulo ao desenvol-
vimento social”, afirmou. 
Atual campeão paulista e 
da Copa do Brasil, o Vô-
lei Taubaté montou uma 
equipe forte para a tem-
porada, com a presença 
de atletas da Seleção Bra-

aprovação do Plano Na-
cional. Citou as etapas de 
trabalho pactuadas para 
a elaboração do PME:
1ª etapa: convite para apre-
sentação e organização do 
PME, convidando todos os 
segmentos da sociedade;
2ª etapa: formação das co-
missões para discussão das 
metas e estratégias, elabo-
rando documento base;
3ª etapa: a formação da 
comissão organizado-
ra para a realização da 
conferência municipal;
4ª etapa: a instituição da 
conferência municipal;
5ª etapa: a realiza-
ção da conferência.
O PME está cumprin-
do todos os prazos le-
gais determinados pelo 
Ministério de Educação.
No segundo semestre de 
2014 representantes da 
Secretaria de Educação 
participaram das reuni-
ões da UNDIME-União 
Nacional de Dirigentes 
Municipais de Educação 
– para o estudo da elabo-
ração do PME.   Em 24 
de novembro de 2014 foi 
realizada uma reunião 
para a definição da equipe 
técnica – grupo de traba-
lho da Secretaria de Edu-
cação – responsável pela 
elaboração do diagnóstico 
educacional do município. 
A partir dessa data, ini-
ciaram diversos encontros 
para levantamento de da-
dos. No dia 11 de março de 
2015 foi publicada a porta-
ria que oficializou a comis-
são municipal de execução 
do PME. Já no dia 14 de 
abril aconteceu a posse da 
comissão em uma reunião 
realizada na Secretaria de 
Educação na qual foi apre-
sentado o diagnóstico aos 
presentes. Nessa reunião 
estavam representantes 
de diversas áreas como:  
poder legislativo, Secre-

sileira, entre eles: Luca-
relli, Rapha, Felipe, Lipe, 
Riad e Otávio. Além do 
canadense Gavin Schmitt 
e do cubano Isbel Mesa. 
O time já começou os 
treinamentos, mas ainda 
não conta com os atletas 
que estão servindo a se-
leção e devem se apre-
sentar em setembro. A 
próxima competição dos 
taubateanos será a Copa 
São Paulo, com estreia 
marcada para 7 de agosto 
, às 20h, contra o Atibaia 
no Ginásio do Abaeté.

tarias Municipais, OAB, 
grêmio estudantil, conse-
lhos municipais, escolas 
estaduais e particulares, 
CEEP- Centro de Aten-
dimento de Educação Es-
pecial, professores e pais.
Formada a comissão fo-
ram agendadas reuniões 
por eixos temáticos com o 
intuito de estabelecer me-
tas e estratégias baseadas 
nas sugestões enviadas 
pela população para o Pla-
no Municipal de Educa-
ção, essas começaram dia 
15 de abril até 28 de maio, 
com o total de 36 reuniões.
A Prefeitura da Estância 
Turística de Tremembé, 
por meio da Secretaria de 
Educação, realizou dia 29 
de Maio a Conferência 
Municipal de Educação, 
que aconteceu no anti-
go salão da praça Padre 
Luiz Balmes, das 8h às 
13h. A Conferência teve 
como tema a aprovação do 
PME- Plano Muni-
cipal de Educação.
O evento teve a participa-
ção de 60 pessoas, dentre 
elas representantes da so-
ciedade civil, represen-
tantes do poder público, 
diretores de escolas, pro-
fessores, pais de alunos. 
Dentre as autoridades pre-
sentes estavam o Prefeito 
Municipal Marcelo Vaque-
li, o Presidente da Câmara 
Vereador Adriano dos San-
tos, o Chefe de Gabinete e 
Secretário de Saúde José 
Márcio Araújo Guima-
rães, Soldado Queiroz, 
representante do 1º Te-
nente Marcos Tadeu Gon-
çalves de Souza da Polí-
cia Militar, o Secretário 
de Administração, João 
Vicente de Oliveira, Se-
cretário de Assuntos Ju-
rídicos Marco Antônio 
Queiroz Moreira e Se-
cretário de Planejamento, 
Clóvis Roberto da Cunha. 

MRV Engenharia é nova 
patrocinadora do Vôlei 

Taubaté

Tremembé tem novo
Plano Municipal Decenal da 
Educação para o período de 

2015 a 2025

Pindamonhangaba será o 
local de mais uma edição 
do Seminário de Ciências 
Bíblicas, que acontece nos 
dias 14 e 15 de agosto na 
FUNVIC (Estrada Radia-
lista Percy Lacerda, 1.000, 
Bairro Pinão do Borba).
Promovido pela Socie-
dade Bíblica do Brasil 
há mais de uma década,
o encontro visa contri-
buir para a ampliação do 

Jovens estudantes, 
pais e mães de alunos,
profissionais das mais di-
versas áreas de atuação: 
toda a população de Uba-
tuba está convidada a par-
ticipar da II Conferência 
Municipal de Educação,
que acontece nesta ter-
ça-feira (21) no Cen-
tro de Convenções.
A conferência é um espaço 
de participação popular e 
de democratização da ges-
tão na definição e no acom-
panhamento da política 

conhecimento sobre a bí-
blia, com palestras que 
abordam aspectos sobre a 
tradução da Bíblia e sua 
história, bem como a apli-
cação dos ensinamentos 
em diferentes setores so-
ciais, na igreja, na família 
e na escola, entre outros.
O encontro é indica-
do para pastores, líderes 
cristãos, obreiros, profes-
sores de escola bíblica e 

educacional do município. 
Nadia Basso, 
Secretária Munici-
pal de Educação,
explica que desde o mês 
de fevereiro foram fei-
tas miniconferências 
em todas as regiões. 
Em cada uma delas, o Pla-
no Nacional de Educação 
foi discutido ponto a pon-
to e foram indicadas as 
metas que deveriam ser 
prioridades para Ubatuba.
“O momento agora é de 
compartilhar o resulta-

seminaristas. A edição de 
Pindamonhangaba terá 
cinco painéis, além de 
espaço para uma sessão 
de perguntas e respostas. 
As vagas do seminário 
são limitadas e as ins-
crições podem ser feita 
on-line, pelo portal da 
SBB: www.sbb.org.br/
seminarios. O investi-
mento é de R$ 25,00 e R$ 
15,00 para seminaristas. 

do desse trabalho em co-
mum. Cidadãos de toda 
a cidade vão olhar para o 
conjunto das metas pro-
postas, discutir e ratificar 
as prioridades”, explica.
“Venha ajudar a construir 
uma educação democráti-
ca, igualitária e transfor-
madora”, convoca Basso.
A Conferência acontece 
das 8 às 14 horas, no Cen-
tro de Convenções Alfre-
do Bischof - ao lado do 
aeroporto de Ubatuba e 
do Corpo de Bombeiros.

Pinda recebe edição 
do Seminário de 
Ciências Bíblicas

Conferência do Plano 
Municipal de Educação 
acontece em Ubatuba


