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A partir de 1º de 
agosto de 2015, 
a tarifa do pedágio ficará 
mais cara na Rodovia Pre-
sidente Dutra. Nesta se-
mana a Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT) autorizou o rea-
juste da Tarifa Básica de 
Pedágio em vários postos 
de cobrança ao longo da 
Rodovia Presidente Dutra. 
A rodovia liga o Rio de Ja-
neiro a São Paulo e é a mais 
movimentada do país. 
Os reajustes variam en-
tre 6,9% e 16,8%. Pu-

blicada hoje no Diá-
rio Oficial da União,
a resolução da agência de-
termina que em três pra-
ças de pedágio - Moreira 
César (Pindamonhanga-
ba-SP), Itatiaia e Viúva 
Graça (Seropédica-RJ) - , 
o valor do pedágio para 
carros, caminhone-
tes e furgões passa de 
R$ 10,90 para 12,70. 
Nas praças de Arujá,
Guararema Norte e Gua-
rarema Sul, o valor a 
ser pago pelos motoris-
tas sobe de R$ 2,70 para 

R$ 2,90. Em  Jacareí, 
os condutores terão que 
desembolsar R$ 5,30. 
Antes, o valor cobra-
do no local era R$ 4,80.
Por sua vez, motoristas de 
caminhão e ônibus paga-
rão R$ 38,10 nas praças 
de Moreira Cesar, Ita-
tiaia e Viúva Graça; R$ 
9,30, em Arujá, Guara-
rema Norte e Guararema 
Sul; e R$ 16,80 na praça 
de pedágio de Jacareí.
De acordo com a ANTT, 
os novos valores entram 
em vigor em 1º de agosto.

Pedágio fica mais caro 
na Via Dutra a partir de 

1º de agosto

A lombada eletrôni-
ca instalada na Rodo-
via Vereador Abel Fa-
brício Dias (SP-62), 
que liga Pinda a Ro-
seira, começ a 
funcionar a partir da 
0h de sexta-feira (24).
O equipamento foi ins-
talado no km 157,8 e 
o limite de velocidade 

será de 40km/h. A DER 
sinalizou a área com
placas indicando a 
velocidade permitida e a 
presença do radar no trecho.
A instalação do ra-
dar faz parte de um 
projeto do Governo do Es-
tado anunciado em 2013, 
que prevê a instalação de 
64 pontos de fiscalização 

em rodovias do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte, 
mais 28 radares ain-
da serão instalados.
A multa para quem ultra-
passar a velocidade per-
mitida varia de R$ 85,13 a 
R$ 574,62. 
A infração é considerada 
média com perda de qua-
tro a sete pontos na CNH.

Lombada eletrônica 
começa a funcionar 
na SP-62 em Pinda

A Prefeitura de Tauba-
té comunicou em 
nota nesta semana, 
que a tarifa do transpor-
te público no município 
sofrerá reajuste de 22% 
a partir de 7 de agosto. O 
valor reajustado da pas-
sagem será de R$ 3,30 
conforme homologado no 
processo judicial que já 
estava em tramitação na 
Vara da Fazenda de Tauba-
té, com a definição final 
junto ao Ministério Pú-
blico e ABC Transportes. 
Segundo a Prefeitura, foi 
publicado o decreto muni-
cipal nº 13.601, que trata 
do valor do reajuste  da ta-
rifa no transporte público.
De acordo com a munici-
palidade, o aumento foi 

Tarifa de ônibus urbano sobe 
em Taubaté e Guaratinguetá 

a partir de agosto

calculado mediante con-
sulta em planilhas de cus-
tos, e se faz necessário para 
manutenção da operação 
do sistema de transporte 
público, de acordo com 
a realidade econômica, 
onde pesam principalmen-
te os valores atuais de com-
bustíveis e mão de obra.
A Prefeitura de Taubaté 
ressalta que, para a po-
pulação, o valor da tari-
fa pública é de R$ 3,30, 
mas a tarifa técnica é R$ 
3,40, e para diminuir o 
ônus à população, a Pre-
feitura comunicou que 
irá subsidiar R$ 0,10.
Aumento em Guaratingue-
tá - Outro município da re-
gião terá sua tarifa de trans-
porte público com novo 

valor a partir do dia 10 de 
agosto. Em Guaratinguetá, 
o preço da passagem de 
ônibus sofrerá aumento de 
12%, passando dos atuais 
R$ 2,85 para R$ 3,20. A 
nova tarifa, reajustada em 
12%, foi anunciada nes-
ta segunda-feira (20) pela 
Secretaria de Transportes.
Reajustes ante-
riores na região
Pindamonhangaba - A 
empresa de ônibus Viva 
Pinda, concessionária do 
transporte público de Pin-
damonhangaba já ope-
ra com tarifa reajustada 
há quatro meses. No dia 
4 de março, a passagem 
que era de R$ 2,85 passou 
para R$ 3,20. O reajuste 
em Pinda foi de 12,2%.
São José dos Campos - Na 
maior cidade da região, o 
preço da passagem de ôni-
bus é de R$ 3,40, valor co-
brado desde 25 de janeiro. 
Jacareí - Em Jacareí, o 
preço da passagem de 
ônibus também sofreu au-
mento no início do ano. A 
tarifa de Jacareí foi rea-
justada em 13%, passando 
de R$ 3,00 para R$ 3,40 
no dia  1º de fevereiro. 

Lições para a vida em 
uma marcenaria com-
pleta, só que em minia-
tura e sobre oito mesas 
em uma sala de aula. 
Assim é o novo pólo mon-
tado na Escola Amália 
Garcia Ribeiro Patto que 
leva conhecimentos de 
marcenaria aos alunos da 
Rede Municipal de En-
sino que se encontram 
matriculados do 7º ao 9º 
ano. A iniciativa teve iní-
cio após a construção de 
cinco novas salas de aula 
na unidade. Neste mês 
haverá o primeiro conta-
to dos estudantes com o 
equipamento onde eles 
devem aprender a cortar, 
lixar, tornear, perfurar, 
fresar e outras tarefas do 
trabalho com madeira. 
Já existe na Escola José 
Inocêncio Monteiro no 
Poço Grande um espaço 
similar ao montado atual-
mente no Jardim Santana.
A iniciativa da prefeitura 
pretende estimular a ima-

ginação dos estudantes e 
preparar os jovens para 
a educação tecnológica. 
Segundo o Prefeito Mu-
nicipal Marcelo Vaque-
li, além de um ensaio de 
empreendedorismo, o 
projeto deve proporcio-
nar lições que vão valer 
para a vida dos jovens e 
ainda facilitar um reforço 
pedagógico nas escolas.
“Vai fazer com que o pro-
cesso de aprendizagem 
seja altamente criativo e 
lúdico, desenvolvendo a 
atenção e a coordenação 
motora. Além disso, esta-
remos preparando os es-
tudantes não para serem 
apenas usuários de ferra-
mentas, mas capazes de 
criar, solucionar proble-
mas e usar a tecnologia 
de forma racional, efetiva 
e significativa, integrando 
conceitos de áreas como a 
física, matemática, eletri-
cidade e mecânica”, des-
creve Vaqueli. Segundo 
ele, vai ser a oportunidade 

dos jovens desenvolverem 
habilidades como trabalho 
em equipe, planejamen-
to, análise, imaginação, e 
resolução de problemas.
Inicialmente cumpre in-
formar, que a compra dos 
equipamentos de marce-
naria se deu através do 
Pregão nº1948/2014 na 
modalidade Registro de 
Preço nº43/2014, da qual a 
administração não é obri-
gada a efetuar a compra 
no valor total, sendo que 
a realidade utilizada pelo 
município são os quanti-
tativos abaixo descritos 
que perfazem o montante 
de R$170.992,00. Foram 
adquiridos os seguintes 
maquinários: 16 mini fre-
sadora vertical; 16 mini 
furadeira; 16 mini kit 
profissional de mini má-
quinas;16 mini lixadei-
ra, com rebarbadeira; 16 
mini máquina de mão; 32 
mini serra vibratória; 16 
mini torno para madeira; 
16 mini torno para metal.

Prefeitura de Tremembé 
monta pólo para 

Cursos de Marcenaria 
para alunos da Rede 

de Ensino
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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

O Sítio do Picapau Ama-
relo promove contação 
de histórias neste final de 
semana em Taubaté. No 
sábado, 25, e no domin-
go, 26, os personagens de 
Monteiro Lobato realizam 
as atividades das 14 às 16h. 
Em três horários: 14h30, 
15h e 15h30 têm os “Con-
tos da Carochinha”. Nos 
dois dias, a turma do Sítio 
apresenta a peça “A receita 
do amor” às 11h e às 16h. 
Para assistir é necessário 
retirar a senha 30 minu-
tos antes da apresentação. 
Às 9h e às 14h aconte-
cem oficinas pedagógicas 
de peteca e bilboquê. No 
sábado, 25, acontece o 
Passeio do Visconde, às 
15h. O trajeto começa no 
casarão, onde é contada a 
história do personagem e 
do Visconde de Tremem-
bé, avô de Monteiro Lo-
bato, passa pela Casa da 
Semente, Estação Ferro-
viária, Igreja de São Fran-
cisco Xavier, Cruzeiro do 

Frei Caetano de Messina, 
Vila I.A.P.I. (Instituto de 
Aposentadorias e Pen-
sões dos Industriários) e 
termina com retorno ao 
Sítio. A exposição “Era 
uma vez, duas metades… 
O ideal seria viver à vida, 
e depois pintá-la” segue 
até o dia 31 de julho. As 
visitações acontecem de 
terça-feira a domingo, das 
9 às 17h, no Museu Mon-
teiro Lobato. O Sítio do 
Picapau Amarelo fica na 
Avenida Monteiro Lobato, 
s/nº - Chácara do Viscon-
de. Mais informações e 
agendamentos através do 
telefone (12) 3625-5062. 
Confira a programação: 
14 de maio a 31 de julho 
– Exposição “Era uma 
vez, duas metades… O 
ideal seria viver à vida, e 
depois pintá-la”. Visita-
ção: de terça a domingo 
das 9h às 17h. Local: Mu-
seu histórico, folclórico 
e pedagógico Monteiro 
Lobato. DIA 25 – SÁBA-

DO 9h às 11h e das 14h às 
16h – Oficina pedagógica 
de peteca e bilboquê. 9h 
às 12h e das 14h às 17h 
– Presença da Turma do 
Sítio do Picapau Ama-
relo. 11h e 16h – Teatro 
infantil com a turma do 
Sítio do Picapau Amare-
lo “A receita do amor”. 
14h às 16h – Oficina pe-
dagógica de contação de 
histórias. 14h30, 15h e 
15h30 – Contos da Caro-
chinha - Fabricando Arte. 
15h – Passeio do Viscon-
de. DIA 26 – DOMINGO 
9h às 11h e das 14h às 
16h – Oficina pedagógica 
de peteca e bilboquê. 9h 
às 12h e das 14h às 17h – 
Presença da Turma do Sítio 
do Picapau Amarelo. 11h e 
16h – Teatro infantil com 
a turma do Sítio do Pica-
pau Amarelo “A receita do 
amor”. 14h às 16h – Ofici-
na pedagógica de contação 
de histórias. 14h30, 15h e 
15h30 – Contos da Caro-
chinha - Cáttia Bercano.-

Contação de histórias agita 
final de semana no Sítio do 

Picapau Amarelo

A Prefeitura de Paraibuna, 
por meio da Diretoria Mu-
nicipal de Obras, investiu 
cerca de 80 mil reais para 
a construção do novo poço 
artesiano do Bairro do Es-
pírito Santo – na zona rural 
de Paraibuna. Segundo o 
Governo Municipal, devi-
do ao desmoronamento do 
antigo poço e a situação de 
emergência, foi necessário 
realizar uma licitação para 
contratar uma empresa 
especializada na perfura-
ção do novo poço. A obra 
foi executada pela Garça 

A Prefeitura de Paraibuna 
conseguiu uma importante 
parceria, ao solicitar que 
o Governo do Estado, por 
intermédio do Departa-
mento de Estradas de Ro-
dagem (DER), incluísse 
no Edital de Concessão da 
Rodovia dos Tamoios (SP 
99), à manutenção de vias 
públicas do município – 
que são estradas sob a res-
ponsabilidade do Estado. 
Dentre os bairros benefi-
ciados com os serviços de 
recapeamento, estão: Vila 
Amélia, que está receben-
do o novo asfalto, desde a 
entrada do bairro até o tre-
vo de acesso à Usina Hi-
drelétrica da Cesp (3 km); 
benfeitorias na estrada en-
tre os Bairros do Rio Cla-

A Fundação Cultural “Be-
nedicto Siqueira e Silva” 
realizará o ECOP – Esta-
tuto Comentado e Orça-
mento Participativo, que 
acontecerá de 21 a 23 de 
julho, na Câmara Muni-
cipal de Paraibuna, das 
19h00 às 20h30. O even-
to tem como objetivo ex-
plicar à população parai-
bunense como funciona 
o estatuto da Fundação 
Cultural, a forma de parti-

Novo poço artesiano do 
Bairro do Espírito Santo 
é instalado com sucesso 

em Paraibuna

Parceria do Município com o
Governo do Estado permite o
recapeamento de importantes

vias públicas de Paraibuna

Fundação Cultural de Paraibuna 
promove evento para explicar

sobre o funcionamento da
instituição e de seus projetos

Artesianos e Construtora 
Ltda., vencedora da licita-
ção; além de ter perfurado 
o novo poço, a empresa 
foi responsável pela análi-
se da água, cujo a mesma 
está apta para o consumo. 
Segundo a moradora e co-
merciante do bairro, Maria 
Lourdes Nunes de Souza, 
a água ficou excelente, 
após a instalação do poço 
artesiano. “A água do an-
tigo poço vinha muito suja 
e, por isso, tínhamos de 
fervê-la para conseguir to-
mar; agora ficou bem me-

ro e do Comércio (5 km); 
além do recapeamento de 
2,5 km do Bairro Choro-
rão e de 4,5 km na entra-
da da cidade (no km 32 
da Rodovia dos Tamoios), 
passando pela Av. Antonio 
Feliciano da Silva, Av. Dr. 
Carlos Guimarães (Beira 
Rio), Rua Major Soares 
e a Av. Antônio Noguei-
ra Santos, na saída para o 
Bairro Caracol. A Conces-
sionária Tamoios – ven-
cedora da licitação e res-
ponsável pela manutenção 
da Rodovia dos Tamoios 
– está colocando o novo 
asfalto nos bairros citados 
acima; o serviço será con-
cluído nos próximos dias. 
A empresa fica obrigada a 
realizar a manutenção dos 

cipação popular, por meio 
das Comissões Municipais 
Setoriais e a divisão de seu 
orçamento. Haverá pales-
tras ministradas por Rafa-
el Ribeiro – diretor presi-
dente da FCBSS, Cláudio 
Queiros – diretor cultural 
da instituição, além de um 
bate-papo com Eduardo 
Rennó, primeiro diretor 
presidente da Fundação 
Cultural de Paraibuna. O 
evento contará também 

lhor, pois temos uma água 
de qualidade”, afirma. De 
acordo com a Prefeitura de 
Paraibuna, o antigo poço 
artesiano gerava somen-
te sete mil litros de água 
por hora; o atual possui 
capacidade de produção 
de 14.000 litros por hora, 
contribuindo para garan-
tir o abastecimento à po-
pulação do Espírito San-
to. Nota sobre a CAEPA
O Governo Municipal in-
forma que a partir do iní-
cio de agosto, todo o Sa-
neamento Básico (água e 
esgoto) da cidade será de 
responsabilidade da CAE-
PA (Companhia de Água e 
Esgoto de Paraibuna), que 
venceu a licitação (confor-
me a modalidade escolhida 
pelas audiências públicas 
e projeto de lei aprovado 
pelo Poder Legislativo do 
Município). O prazo dessa 
concessão é de 30 anos.

15 quilômetros de vias pú-
blicas em Paraibuna, pelos 
próximos 30 anos, tempo 
de concessão da Rodovia 
dos Tamoios, de acordo 
com o Edital de Contrato 
de Concessão da Rodovia 
dos Tamoios, elaborado 
pela ARTESP (Agência 
de Transporte do Estado 
de São Paulo), e assinado 
com o Governo do Estado. 
Segundo o Governo Mu-
nicipal, essa parceria re-
presenta uma grande eco-
nomia aos cofres públicos, 
pois o Município não pre-
cisará arcar com os gas-
tos de manutenção nesses 
bairros.  Mais segurança 
à população paraibunense 
A Prefeitura de Paraibuna 
também reivindicou, jun-
to a ARTESP, a instalação 
de câmeras de monitora-
mento nos bairros abran-
gidos pelo recapeamen-
to; as câmeras são iguais 
àquelas a serem instaladas 
pela Concessionária Ta-
moios, em todo o trecho 
de concessão da rodovia. 
Outras informações pelo 
telefone: 0800 545 0000

com a apresentação do 
artista paraibunense, Phill 
Zr. Programação: Dia 21 
- Terça-feira, às 19h00
Abertura com Phill Zr.
Palestra com Rafael Ribeiro
“Competências: Direto-
ria Executiva e Conse-
lho Deliberativo”. Dia 22 
- Quarta-feira, às 19h00
Palestra com Cláu-
dio Queiroz
“Comissões Munici-
pais Setoriais: Partici-
pação Popular”. Dia 23 
- Quinta-feira, às 19h00
Abertura com Dedo de 
Prosa com Eduardo Ren-
nó: “Um pouco de história”
Palestra com Rafael Ribeiro
“Debate: Orçamen-
to Participativo” 
Mais informações: 
c o m u n i c a c a o @ c u l -
t u r a p a r a i b u n a . o r g .
br / (12) 3974-0716

As meninas de Taubaté 
disputam na próxima se-
mana, o Desafio Interna-
cional de Handebol 2015, 
entre Brasil e Argen-
tina, no ginásio Edu-
camais em Jacareí.
O torneio será disputado 
por três equipes, que irão se 
enfrentar entre si por duas 
vezes e as melhores farão 
a final na próxima quinta-
feira, 30. Taubaté estreia 
nesta terça-feira, 28, às 
12h45, contra a seleção 

da Liga Paulista da mo-
dalidade. No mesmo dia, 
às 15h45, o time enfrenta 
o Uncuyo da Argentina.
Já na quarta-feira, 29, às 
12h45, as taubateanas vol-
tam a encarar as argenti-
nas, e depois, às 17h, no-
vamente a seleção da Liga.
Na quinta-feira, as duas 
melhores equipes fazem 
a final, às 15h, também 
no ginásio do Educa-
mais, que fica na Rua 
Capitão João José de 

Macedo, 90, no Centro.
Atualmente, o time de 
Taubaté está em 3º lugar 
no Campeonato Paulis-
ta, após o término do 1º 
turno. O próximo desa-
fio na competição é no 
dia 15 de agosto contra o 
Centro Olímpico de São 
Paulo, na capital paulista.
A equipe de han-
debol feminino de 
Taubaté tem apoio da 
Prefeitura, por meio da Se-
cretaria de Esportes e Lazer.

Meninas de Taubaté 
disputam Desafio Internacional 

de Handebol nesta semana
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As baixas temperatu-
ras demandam cuidados 
com a saúde e a nos-
sa pele não pode ficar
de fora. O frio alia-
do com o tempo seco 
tende a diminuir   a  
transpiração  corporal 
favorecendo o resseca-
mento da pele, associa-
do aos hábitos de to-
mar banho mais quente 
e demorado pode pro-
vocar danos à nos-
sa barreira de proteção 
natural, chamado de 
manto lipídico.
De acordo com a der-
matologista, Drª Ana 
Carolina Buceles Ra-
mos, o ressecamento 
torna a pele áspera e 
esbranquiçada poden-
do ocasionar o apare-
cimento de dermatoses 
como, dermatite atópica e a 
dermatite seborreica (cas-
pa), podendo ocasionar 
descamação e cocei-
ra de intensidade vari-
ável, sendo necessário 
tratamento especifico. 

Em estágios avançados 
a dermatite seborreica 
pode atingir outros lo-
cais como face e orelhas.
Para manter uma boa 
hidratação da pele, e 
evitar essas doenças, 
é fundamental ter uma 
alimentação rica em vi-
taminas e minerais, 
pois elas tem a fun-
ção de antioxidantes, 
agentes que retardam 
o envelhecimento da 
pele, tomar no mínimo 
2 litros de água por dia.
As castanhas de uma 
maneira geral são gran-
des aliadas para a ma-
nutenção de uma pele 
saudável  devido ao 
alto teor de vitamina 
e selênio. “Outro ali-
mento que deve ser 
consumido é a soja pela sua 
grande quantidade de iso-
flavonas que auxiliam na 
hidratação e elas-
ticidade da pele”,  
explica Drª. Ana Ca-
rolina Buceles.
Partes do corpo como 

pernas, braços e cou-
ro cabeludo merecem 
uma atenção especial 
no inverno serem regi-
ões com maior expo-
sição e devido a isso 
são mais propensos ao 
ressecamento e des-
camação, nessas áre-
as deve-se usar sem-
pre hidratantes de boa 
qualidade, de preferên-
cia logo após o banho e 
evitar lavar os cabelos 
com água muito quente.
Os lábios também pre-
cisam de uma hidrata-
ção especial para evi-
tar fissuras, neste caso a 
recomendação é o uso 
de hidratantes pró-
prios. “O rosto é ou-
tro local sensível que 
merece ser cuidado, 
quem tiver a região ole-
osa, a recomendação 
é utilizar cremes oil 
free ou em gel, o fil-
tro solar também não 
pode ser esquecido, 
mesmo no inverno”, 
salienta a dermatologista.

Como manter uma pele 
saudável no inverno

O SESI de São José dos 
Campos promove entre 25 
de julho e 02 de agosto a 
4ª Expo Artes Marciais. 
Atletas, iniciantes e inte-
ressados em conhecer o 
universo das artes mar-
ciais terão a oportunida-
de de conhecer 14 mo-
dalidades durante nove 
dias. O interessado em 
participar das ativida-
des da Expo, entre elas, 
festivais, treinos 
abertos, demonstra-

ções e exposição, 
deve realizar a inscri-
ção no local do evento.
Como nos anos anteriores, 
o objetivo do evento é o 
de promover e integrar os 
participantes das diversas 
modalidades de artes mar-
ciais que serão apresen-
tadas. O evento também 
visa incentivar novos par-
ticipantes, a fim de promo-
ver um estilo de vida mais 
saudável, onde a prática 
de uma atividade física, é 

aliada à disciplina da men-
te e equilíbrio psíquico. 
A entrada é gratuita, po-
rém o público é convidado 
a contribuir com a doação 
de 1 kg de alimento não 
perecível que será repas-
sado para entidades as-
sistenciais do município.
A Expo Artes Marciais, 
que será realizada no SESI 
(Av. Cidade Jardim, 4389 
- Bosque dos Eucaliptos - 
S. J dos Campos), a partir 
deste sábado (25), às 9h.

São José dos Campos 
sedia 4ª Expo Artes Marciais

Morreu na noite de quar-
ta-feira (22), no Hospi-
tal Regional de Taubaté, 
José de Oliveira. O ido-
so de 81 anos teve um 
infarto durante evento 
em Campos do Jordão 
no último sábado (18) e 
foi socorrido pelo gover-
nador Geraldo Alckmin.
José era conhecido como 
“Zé Macaco”. No momen-

Morre idoso socorrido 
por Alckmin em 

Campos do Jordão

to do ocorrido, ele recebia 
uma homenagem, com seu 
nome dado ao Centro de 
Turismo Equestre da Vila 
Abernéssia, quando pas-
sou mal ainda no palco.
O governador, que tam-
bém é médico, realizou 
os primeiros socorros ao 
homem, com massagem 
cardíaca, e seguiu ate o 
hospital na ambulância.

Zé Macaco foi encami-
nhado ao Hospital São 
Paulo, localizado no bair-
ro Vila Matilde. Depois 
foi transferido ao Hospi-
tal Regional de Taubaté, 
onde passou por um ca-
teterismo e permaneceu 
na UTI até vir a óbito.
O governado Geraldo Al-
ckmin divulgou nota la-
mentado o falecimento 
de Zé Macaco e ofereceu 
condolências a família. O 
velório será às 16h na Câ-
mara de Campos do Jor-
dão e o enterro às 16h30 
no cemitério da cidade.
Zé Macaco é conhecido 
em Campos do Jordão por 
ser o percussor do uso de 
cavalos e charretes para 
aluguel na cidade, além 
de ser proprietário de dois 
haras. Ele deixa 11 filhos.

A Nasa anunciou nesta 
semana , a descoberta de 
um novo planeta, maior 
do que o planeta Ter-
ra e com a possibilidade 
de se tornar habitável. 
Batizado de Kepler 

452-b, o novo pla-
neta é cerca de 60% 
maior que a Terra, além 
de estar em uma órbi-
ta semelhante a do sol.  
Outro dado curioso so-
bre o novo planeta, 

é que leva 385 dias para 
dar uma volta completa 
ao redor de sua estrela, 
chamada de Kepler-186f, 
astro do sistema que 
está a 1.400 anos-luz 
de distância da Terra.

Nasa anuncia a descoberta 
de planeta que poderá ser 

habitado, Kepler 452-b

A Prefeitura de Tauba-
té inaugura no dia 29 de 
julho, o novo escritó-
rio do Emprega Tauba-
té, setor que engloba o 
Balcão de Empregos, 
Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT), 
Ministério do Trabalho e 
Banco do Povo. A nova 
sede ficará em um espa-
ço amplo no piso supe-
rior da Rodoviária Velha. 
Os serviços funcionavam 
provisoriamente no an-
dar térreo do prédio CTI.
Para adequar as insta-
lações de cada setor no 

novo local, o atendimento 
será suspenso no dia 23, 
quinta-feira, retornando 
na próxima semana, dia 
29, quarta-feira, a partir 
das 13h, já em novo local.
Esses serviços fazem a 
intermediação entre em-
pregadores e trabalhado-
res desempregados cap-
tando vagas de trabalho. 
Já o Banco do Povo, atua 
na concessão de crédi-
to (compra de máquinas, 
equipamentos e maté-
ria-prima) e apoio aos 
microempreendedores.
Na atual Administração, 

79.570 pessoas foram aten-
didas pelo Balcão de Em-
pregos, que dá prioridade 
aos moradores de Taubaté, 
sendo que 1.753 pessoas 
conquistaram uma opor-
tunidade de trabalho com 
carteira assinada. Além 
disso, mais de R$ 1 mi-
lhão já foram emprestados 
a pequenos empresários 
através do Banco do Povo.
O atendimento do Empre-
ga Taubaté acontece de se-
gunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h.  Mais informações 
podem ser obtidas através 
do telefone: 12 3621-6043.

Emprega Taubaté inaugura 
nova sede no piso superior 

da Rodoviária Velha
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Carreta itinerante do pro-
jeto Boa Energia nas Es-
colas leva informações 
sobre eficiência energé-
tica de forma lúdica. Du-
rante as férias escolares, 
o caminhão itinerante do 
Boa Energia nas Escolas, 
projeto da EDP, distri-
buidora de energia elétri-
ca do Alto Tietê, Vale do 
Paraíba e Litoral Norte, 
ultrapassa os limites es-
colares e chega aos espa-
ços públicos das cidades 
de Monteiro Lobato (18 e 
19/07) e Santa Branca (24 
a 26/07), para promover 
a conscientização sobre o 
uso inteligente da energia 
elétrica. A unidade móvel 
do projeto estará aberta ao 
público e a expectativa é a 
de atrair o maior número 
de visitação e disseminar 
a todos que forem conferir 

as comemorações do “Ar-
raiá do Jeca” (Monteiro 
Lobato) e do aniversário 
de Santa Branca, os con-
ceitos do consumo cons-
ciente de energia elétrica. 
Na ocasião, os visitantes 
poderão vivenciar expe-
riências sobre os diversos 
tipos de energia, refor-
çando a importância da 
utilização consciente dos 
recursos naturais. Custo-
mizado e adaptado para 
ser uma unidade móvel de 
ensino, o caminhão é equi-
pado com uma maquete 
interativa que simula o 
consumo de uma residên-
cia, uma bicicleta gerado-
ra de energia, além de ou-
tros experimentos lúdicos 
sobre energia elétrica. A 
carreta também conta com 
uma equipe de monitores 
devidamente treinada para 

transmitir as informações. 
Este laboratório itineran-
te faz parte do programa 
Boa Energia nas Escolas 
que, durante o período 
escolar, leva capacitação 
sobre eficiência energética 
e inovação a professores e 
alunos de escolas munici-
pais. No primeiro semestre 
de 2015, a carreta percor-
reu cinco municípios da 
área de concessão da EDP 
em São Paulo, com visi-
tação em 69 escolas. Ao 
todo, foram capacitados 
cerca de mil professores 
e mais de 18 mil alunos 
participaram das ativida-
des do projeto. Serviço:
Carreta itinerante do 
Boa Energia em espa-
ços públicos de Mon-
teiro Lobato, durante a 
Festa “Arraiá do Jeca”
D a t a / H o r á r i o : 
17/07, das 13h às 18h
18/07, das 16h às 22h
19/07, das 15h às 22h
L o c a l : 
Praça Comendador Frei-
re (Praça do Coreto) 
– Centro O evento pro-
movido pela Prefeitura 
Municipal de Montei-
ro Lobato, por meio das 
Secretarias de Educa-
ção, Cultura e Turismo.

EDP promove atividades 
educativas durante as

férias em Monteiro Lobato

A Prefeitura de Pinda rea-
liza no dia 15 de agosto a 
1ª Conferência Municipal 
da Juventude. Os interes-
sados já podem se inscre-
ver pelo site www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br. 
O evento vai ocorrer no 
Centro Esportivo João 
Carlos de Oliveira, ‘João 
do Pulo’. Às 8 horas se-
rão feita a recepção dos 
participantes e o creden-

ciamento, 9 horas acon-
tece a solenidade de 
abertura dos trabalhos. O 
evento será realizado até 
as 17 horas, o encerra-
mento vai ser com show.
A conferência foi dividi-
da em quatro eixos temá-
ticos, o eixo 1 é voltado 
ao Direito à Qualidade de 
Vida: Saúde, Esporte, La-
zer e Meio Ambiente, o 2 
é Direito ao Desenvolvi-

mento Integral: Educação, 
Trabalho, Cultura, eixo 
3 Direito à Vida Segura: 
Segurança e Paz; Diversi-
dade e Igualdade e o 4 é 
sobre Direito à participa-
ção e ao poder: Participa-
ção juvenil, Comunicação, 
Mobilidade e Território.
Todas as propostas serão 
apresentadas na plenária e 
haverá eleição de delega-
dos para a etapa estadual.

Pinda realiza Conferência 
da Juventude para debater 

políticas públicas

No próximo domingo (26) 
será realizada em Pinda-
monhangaba mais uma 
edição da Corrida Pinda, 
uma das mais famosas  
competiões pedestres do 
interior do estado e que 
faz parte dos festejos de 
aniversário da cidade. Se-
gundo os organizadores, 
todas as pessoas que se 
inscreveram na Corrida 
Pinda devem fazer a reti-
rada dos kits neste final de 
semana. De acordo coma 
organização do evento, o 

Começa a ser pago nesta 
semana o abono salarial do 
PIS/Pasep 2015/2016 para 
quem não é correntista da 
Caixa Econômica Federal 
ou do Banco do Brasil. Po-
dem sacar o benefício os 
trabalhadores aniversa-
riantes de julho ou que 
possuem inscrição final 0 
no Pasep. O valor do sa-
lário mínimo atual é de 
R$ 788. Têm direito ao 
benefício trabalhadores e 
funcionários públicos que 
tenham exercido funções 
com carteira assinada pelo 

Um novo ponto de fisca-
lização de velocidade na 
Rodovia Amador Bueno 
da Veiga (Pinda/Taubaté) 
será instalado em Pinda-
monhangaba. O Departa-
mento de Estradas de Ro-
dagem (DER) informou 
nesta semana  que foi pu-

Organização da Corrida 
Pinda 2015 entrega kits 

no fim de semana

Trabalhadores que 
fazem aniversário em

 julho já podem 
sacar abono

DER comunica novo
ponto de fiscalização
eletrônica em Pinda

kit não será entregue no 
dia da prova. A entrega 
será tna sexta-feira, das 
15 às 20 horas, e no sába-
do, das 9 às 17 horas, no 
ginásio de esporte s Juca 
Moreira, localizado na re-
gião central. É necessário 
apresentar o RG e levar 
o comprovante de inscri-
ção, enviado por e-mail. 
O chip de cronometragem, 
fornecido para as corridas 
de 4 km e 10Km serão 
emprestados e devem ser 
devolvidos. Importante 

menos 30 dias e com remu-
neração média em 2014 de 
até dois salários mínimos 
(R$ 1.448). Além disso, o 
beneficiário tem que estar 
cadastrado há cinco anos 
no Programa de Integração 
Social (PIS) como fun-
cionário de empresa pri-
vada, ou no Programa de 
Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (Pa-
sep) como servidor públi-
co. O dinheiro liberado 
nesta semana está dispo-
nível para trabalhadores 
inscritos no PIS, que de-

blicada no Diário Oficial 
de hoje a homologação de 
um novo local  na Rodovia 
Amador Bueno da Veiga/ 
Vereador Abel Fabricio 
Dias (SP-062), para a ins-
talação de um equipamento 
que vai monitorar a veloci-
dade na rodovia Segundo 

esclarecer que estão esgo-
tadas as inscrições para to-
das as categorias. Os par-
ticipantes inscritos terão 
à disposição sanitários e 
guarda-volumes na região 
da largada e chegada. Não 
é recomendado deixar ob-
jetos de valor guarda-vo-
lumes tais como: relógios, 
roupas ou acessórios de 
alto valor, equipamentos 
eletrônicos, entre outros. 
Início - As largadas serão 
na Praça Padre João Faria 
Fialho, largo do quartel, 
a partir das 9 horas. Os 
inscritos deverão utilizar 
a camiseta e a numeração 
no peito. A classificação 
dos atletas nas provas de 4 
km e 10 km será definida 
conforme o tempo e or-
dem de chegada. Nas ca-
tegorias pré-mirim, mirim 
e infantil haverá apenas 
classificação para os três 
primeiros de cada prova. 
Os resultados serão pu-
blicados no site www.pin-
damonhangaba.sp.gov.br. 

verão retirar nas agên-
cias da Caixa. Quem tem 
o Cartão Cidadão com 
senha cadastrada pode-
rá sacar diretamente em 
caixas de autoatendimen-
to, casas lotéricas, ou pos-
tos do Caixa Aqui. Quanto 
aos correntistas, o dinhei-
ro do benefício é credi-
tado em conta corrente. 
Por decisão do Conselho 
Deliberativo do Fun-
do de Amparo ao 
Trabalhador (Codefat), 
com orientação do Minis-
tério da Fazenda, o abo-
no salarial será pago em 
duas vezes: em 2015 para 
os nascidos entre de julho 
e dezembro, e em 2016 
para quem nasceu entre 
janeiro e março de 2016.  
Segundo o Ministério da 
Fazenda, a decisão segue 
como parte do plano de 
ajuste fiscal. O governo 
pretende com essa medida 
obter neste ano uma eco-
nomia de R$ 10 bilhões. 

o DER, a fiscalização no 
local terá inicio a partir da 
0h desta sexta-feira, 24. 
É importante ressaltar que 
a via encontra-se devi-
damente sinalizada, com 
placas indicando o limi-
te de velocidade e a fis-
calização eletrônica no 
trecho. O equipamento 
foi homologado confor-
me a Resolução 396, de 
13/12/2011,do Conselho 
Nacional de Trânsito 
(CONTRAN), e Porta-
ria SUP/DER-039 de 
18/06/03, e está devi-
damente aprovado e re-
gistrado no Instituto de 
Metrologia, Normali-
zação e Qualidade In-
dustrial (INMETRO).

Desde que foi lançada a 
Campanha Xô Dengue 
2016, 20 militares do exér-
cito brasileiro auxiliam 
diariamente, de forma 
voluntária, o serviço de 
combate ao mosquito Ae-
des aegypti. Os militares 
receberam treinamento no 
Centro de Animais Sinan-

trópicos (CAS) no final de 
junho, durante o dia intei-
ro e foram orientados de 
como proceder no servi-
ço casa a casa. “A aceita-
ção da população é muito 
boa, eles se sentem mais 
seguros e abrem as portas 
de suas residências com 
mais facilidade”, disse 

Daniella Bittencourt, mé-
dica veterinária do CAS.
Junto com os agentes de 
combate a Dengue, os mi-
litares do exército conti-
nuarão esse trabalho até o 
final deste mês de Julho, 
mas os trabalhos da Pre-
feitura de Taubaté conti-
nuam durante o ano todo.

Prefeitura e Exército unem 
forças e combatem a 
Dengue em Taubaté


