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A Câmara Municipal de 
Taubaté em reunião re-
alizada no dia 06 de ou-
tubro de 2015 concedeu 
o Título de Cidadania a 
Claudia Perroni Mello 

As ruas do Flor Vale en-
contram-se em péssimos 
estado de conservação 
com buracos profundos e 
grandes, alem de quebra 
molas em total descum-
primento as normas le-
gais.  colocando em risco 
veículos e pedestres sujei-
tos a acidentes. Segundo 
estes moradores de nada 
valeram as atuais melho-

cinegrafista da TV Cida-
de Carlos Peixoto foi o ai
autor do projeto de núme-
ro 493 que outorgou o tí-
tulo. A mais nova cidadã 
de Taubaté foi recepcio-

rias com a construção de 
uma segunda quadra de 
esportes, academia sem 
supervisão de professo-
res tornando perigosa 
a prática de exercícios, 
pois o principal ficou por 
ser realizado que seria a 
pavimento das vias, até 
porque o transito é intenso 
utilizado por ônibus, cami-
nhões, carros de passeios, 

nada pelo presidente da 
Câmara Municipal Rodri-
go Luis Silva que presidiu 
a solenidade na presença 
de grande público que 
veio prestigiar o evento.

veículos escolares dentre 
outros. O bairro segundo 
moradores está abandona-
do, falta faixa de seguran-
ça para pedestre inclusive 
próximo à escola,  os bue-
ros estão entupidos sain-
do mato de dentro etc ... 
As mesmas reclamações 
de abandono também 
são recebidas por mo-
radores do Maracaibo

Claudia recebe título 
de Cidadã Taubateana

Moradores da Flor do Vale e 
do Maracaibo em Tremembé 

reclamam por melhorias
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14ª Sessão Ordinária – 28/09/2015

Projetos de autoria do Executivo Municipal - Leitura
Projeto de Lei Ordinária 219/2015: dispõe sobre a 
abertura de crédito adicional à LOA e acrescenta ações, 
projetos, atividades, metas e objetivos na lei de diretrizes 
orçamentárias – LDO – e no PPA do município de São Ben-
to do Sapucaí para o exercício de 2015.

Projetos de autoria do Legislativo Municipal – Lei-
tura, discussão e votação
Requerimento 064/2015: Requerimento de informa-
ções sobre a atual situação do setor de saúde de nossa ci-
dade Autoria: Ver. Fabio Luiz dos Santos (Binho). – Apro-
vado por unanimidade
Requerimento 065/2015: Requerimento de informa-
ções sobre a implementação das alterações trazidas pela 
Lei 1750 de 25 de março de 2015. Autoria: Ver. Fabio Luiz 
dos Santos (Binho). - Aprovado por unanimidade
Requerimento 066/2015: Requerimento de informa-
ções ao Executivo Municipal acerca das questões trazi-
das pelo Ilustre Sr. Peterson Christian Silva. Autoria: Ver. 
Paulo Cândido Ribeiro (Paulinho Peixoto). - Aprovado por 
unanimidade

Indicações

Indicação 044/2015: Indica a instalação de duas lomba-
das na Estrada do Paiol Grande, Benedito Gomes de Sou-
za, Km 7.  Autoria: Ver. Paulo Cândido Ribeiro (Paulinho 
Peixoto).
Indicação 045/2015: Indica autorização para a instala-
ção de um cano de ferro de 4 polegadas na Rodovia Bene-
dito Gomes de  Souza, km7. Autoria: Ver. Paulo Cândido 
Ribeiro (Paulinho Peixoto).
Indicação 046/2015: Indica melhorias na ponte do Bair-
ro do Baú Velho.  Autoria: Ver. Altino de Paula Salgado 
(Paulinho Peixoto).
Indicação 047/2015: Indica a instalação de uma rede 
de bueiros no Bairro do Torto, nas proximidades da cas-
calheira. Autoria: Ver. Altino de Paula Salgado (Altino do 
Torto).
Indicação 049/2015: Indica, de forma reiterada, insta-
lação de banco 24 horas no município, providências do 
Prefeito junto aos  órgãos competentes. Autoria: Ver. José 
Donati Nunes (Zé Lingüiça).

Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal - 
Fase única de discussões e votação

Projeto de Lei Ordinária 213/2015: “Dispõe sobre a 
implantação do “Programa de desligamento voluntário” 
- PDV dos empregados públicos do  Poder Executivo do 
Município de São Bento do Sapucaí e dá outras providên-
cias.” - Aprovado por unanimidade

Projeto de Lei de autoria do Legislativo Municipal - 
Fase única de discussões e votação
Projeto de Lei Ordinária 008/2015 :  “Dispõe sobre 
a Alteração e Revogação de dispositivos da Lei Munici-
pal nº 995, de 29 de setembro de 2000, que institui a Lei 
de Transporte de Alunos no Município de São Bento do 
Sapucaí, e dá outras providências”.  Autoria: Ver. Paulo 
Cândido Ribeiro (Paulinho Peixoto), Ver. Jucenéia Apda. 
Pereira Fernandes (Néia do Social), Ver. Mateus José da 
Silva (Mateus da Fazenda), Ver. Jair Matias de Oliveira 
(Jair Formiga). - Aprovado por unanimidade

15ª Sessão Ordinária – 13/10/2015

Projetos de autoria do Executivo Municipal - Leitura
PROJETO DE LEI N° 216/2015: Dá nova redação ao 
art. 5º da Lei Complementar nº 1.395 de 20 de outubro 
de 2009
PROJETO DE LEI N° 218/2015: Concede anistia de 
multa e juros de mora nas dívidas tributárias, inscritas em 
dívida ativa ou não, e dá outras providências
PROJETO DE LEI N° 220/2015: Estima a receita e fixa a 
despesa do município de São Bento do Sapucaí - Estado de 
São Paulo - para o exercício financeiro de 2016.

Projetos de autoria do Legislativo Municipal – Lei-
tura – Leitura, discussão e votação
Requerimento 067/2015: Requerimento de informa-
ções sobre a exigência de instalação de fossa séptica no 
exíguo prazo de 30 dias. Autoria: Ver. Fabio Luiz dos San-
tos, Ver. José Donati Nunes - Aprovado por unanimidade
Requerimento 068/2015: Requerimento de informa-
ções sobre a iluminação do campo de futebol. Autoria: Ver. 
Fabio Luiz dos Santos, Ver. José Donati Nunes - Aprovado 
por unanimidade
Requerimento 069/2015: Requerimento de informa-
ções acerca da regularidade dos Certificados de Registros e 
Licenciamentos dos Veículos (CRLV) lotados na Secretaria 
de Saúde. Autoria: Ver. Altino de Paula Salgado, Ver. Ricar-
do Martins de Azevedo, Ver. Paulo Cândido Ribeiro, Ver. 
Jucenéia Apda. Pereira Fernandes, Ver. Jizelda Rangel Al-

ves dos Santos, Ver. Mateus José da Silva, Ver.Fabio Luiz dos 
Santos, Ver. José Donati Nunes, Ver. Jair Matias de Oliveira 
- Aprovado por unanimidade
Requerimento 070/2015: Requerimento de informações 
acerca das questões trazidas pelo Senhor Sebastião Adel-
son Quintanilha através de seu ilustre Procurador Dr. João 
Claudino Barbosa Filho. Autoria: Ver. Paulo Cândido Ribeiro 
- Aprovado por unanimidade
Requerimento 071/2015: Requerimento de informações 
acerca das questões trazidas pelo Senhor Rosalvo José Gou-
lart acerca da implementação da Lei Municipal 1750/2014. 
Autoria: Ver. Paulo Cândido Ribeiro - Aprovado por unani-
midade

Moção 018/2015: Moção de repúdio contra a proposta do 
governo de redução dos recursos do Sistema S. Autoria: Ver. 
Paulo Cândido Ribeiro - Aprovada por unanimidade
Moção 019/2015: Moção de Congratulações aos Senhores 
José de Barros Pereira, Reinaldo do Prado Oliveira e Expedito 
do Prado Oliveira pela dedicação dispensada graciosamente 
â realização de festividades religiosas. Autoria: Ver. Altino de 
Paula Salgado, Ver. Ricardo Martins de Azevedo, Ver. Paulo 
Cândido Ribeiro, Ver. Jucenéia Apda. Pereira Fernandes, Ver. 
Jizelda Rangel Alves dos Santos, Ver. Mateus José da Silva, 
Ver. Fabio Luiz dos Santos, Ver. José Donati Nunes, Ver. Jair 
Matias de Oliveira - Aprovada por unanimidade

Indicação
Indicação 050/2015: Indica mudança da academia ao ar 
livre. Autoria: Ver. Fabio Luiz dos Santos, Ver. José Donati 
Nunes

Projetos de Lei de autoria do Executivo Municipal - 
Fase única de discussões e votação
Projeto de Lei Ordinária 177/2015 : “Altera diversos dis-
positivos da Lei Complementar nº 1.473 de 15 de dezembro 
de 2010” - Aprovado por unanimidade
Projeto de Lei Ordinária 212/2015:  “DISPÕE SOBRE 
A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL À LOA E ACRES-
CENTA AÇÕES, PROJETOS, ATIVIDADES, METAS E OBJE-
TIVOS NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO 
– E NO PPA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ 
PARA O EXERCÍCIO DE 2015.” - Aprovado por unanimidade
Projeto de Lei Ordinária 219/2015: “DISPÕE SOBRE A 
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL À LOA E ACRESCEN-
TA AÇÕES, PROJETOS, ATIVIDADES, METAS E OBJETI-
VOS NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO – 
E NO PPA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ 
PARA O EXERCÍCIO DE 2015.” - Aprovado por unanimidade

BOLETIM INFORMATIVO 2015
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA

DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

 

 

 

 

A Prefeitura de São Bento do Sapucaí comunica aos proprietários e possuidores 
de imóveis rurais, com área igual ou menor que 4 (quatro) módulos fiscais (80 
ha), localizados no Município, que, através de Convênio firmado com a 
Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo apoiará a efetivação das 
inscrições no Sistema de Cadastro Ambiental Rural do Estado de São Paulo – 
SiCAR – SP. Para tanto, disponibilizou um espaço físico na Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente na Prefeitura Municipal, situada à Avenida 
Sebastião de Mello Mendes Nº 511, Jardim Santa Terezinha. Horário de 
atendimento de segunda a sexta, das 08:00 as 11:00 e 13:00 as 16:00. O 
cadastro é feito através de um agendamento de data e horário, com o 
responsável pelo cadastro, Sr. Vinícius Aguiar.  

O CAR é uma importante ferramenta criada pelo Novo Código Florestal, Lei 
12.651/2012, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de 
integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo 
base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e 
econômico, contra o desmatamento e será obrigatório para concessão de crédito 
agrícola. É importante ressaltar que a responsabilidade pela inserção dos dados 
no SiCAR-SP será dos proprietários e possuidores rurais. O novo prazo para 
inscrição é até 05 de maio de 2016, já contemplando a prorrogação de 1 ano que 
foi concedida, sendo que nova prorrogação não será possível, conforme previsto 
na legislação. 

A Prefeitura de Monteiro 
Lobato, por meio da Se-
cretária de Finanças e Tri-
butação, comunica que a 
partir de 1° de outubro as 
notas fiscais de serviços 
emitidas deverão ser ele-

trônicas. Ficam obrigados 
a emitir nota fiscal eletrô-
nica a partir de 1° de outu-
bro de 2015, independente 
da atividade de prestação 
de serviço. Mais informa-
ções no Departamento de 

Tributos, localizado na 
Central do Cidadão, Rua 
Humberto Capelli, 11 – 
Monteiro Lobato – SP 
Telefone: (12) 3979-1513
E-mail: tributos@mon-
te i ro loba to . sp .gov.b r 

Atenção empresários
e comerciantes de
Monteiro Lobato
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Evento gastronômico reu-
nirá expositores de do-
ces e queijos, revelando 
os sabores tradicionais 
da Serra da Mantiqueira
Nos dias 07 e 08 de no-
vembro de 2015, o muni-
cípio de Monteiro Lobato 
promove a “II Festa do 
Doce & Queijo”, uma das 
iniciativas indicadas no 
Plano Diretor de Turismo 
Sustentável do município 
que visa valorizar a culi-
nária e criar possibilida-
des para a movimentação 
da economia local para 
fortalecer a agropecuária, 
a agroindústria, o comér-
cio e a atividade turística.
Ingredientes: As receitas 
vão desde queijos, doces 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba concede isenção 
do Imposto Predial Terri-
torial Urbano - IPTU - para 
famílias que atendem aos 
critérios da Lei nº 4.372, 
de 2005. Os que necessi-
tam deste benefício devem 
fazer a solicitação até o dia 
29 deste mês. É necessário 
ir ao setor de Protocolo da 
Prefeitura ou à Subprefei-
tura, em Moreira César.
O prazo termina dia 29, 
pois, o feriado do Dia 
do Servidor Público, co-
memorado no dia 28, foi 
transferido para o dia 30. 
O atendimento é realiza-
do de segunda a sexta-fei-
ra, das 8 às 17 horas, sem 
interrupção para almoço.

Pindamonhangaba foi re-
presentada na 8ª Etapa de 
classificação do circuito 
Sesi Federação Paulista 
de Atletismo e os atletas 
da cidade conquistaram 
vagas para a semifinal 
estadual. A competição 
ocorreu no último sába-
do, em Osasco, e contou 
com a presença de atletas 
das categorias inician-
tes, pré-mirim e mirim.
Natália A. Cabral Apoliná-

Os atletas das catego-
rias de base do judô da 
Secretaria da Juventude, 
Esporte e Lazer da Pre-

tradicionais de leite, abó-
bora, goiabada, rapadura 
e melado; passando por 
bolos confeitados, coca-
das, paçoca de pilão, ge-
leias artesanais de frutas, 
entre outras sobremesas 
de dar água na boca e que 
retratam os sobores da 
roça e da Serra da Manti-
queira. O evento também 
apresentará a produção 
rural de Monteiro Lobato 
com a venda de hortali-
ças, legumes e cogumelos.
Programação: A festa 
ocorre na Praça Deputado 
Cunha Bueno, centro de 
Monteiro Lobato em 07 
e 08 de novembro (sába-
do e domingo) no período 
das 10h às 17h. Além dos 

A solicitação de isenção 
deve ser requerida sem-
pre no ano anterior ao do 
lançamento, que é feito 
no último dia útil de outu-
bro. Este benefício é para 
àqueles que possuam so-
mente um único imóvel e 
nele sejam residentes pes-
soas que sejam aposenta-
das ou pensionistas, com 
renda não superior a R$ 
971,10, que representa 13 
UFMP’s - Unidade Fiscal 
do Município de Pinda, 
ex-combatentes, pessoas 
com deficiência física ou 
mental e que morem crian-
ças legalmente adotadas 
ou tuteladas, com idade 
não superior a 18 anos.
Veja os documen-

rio ficou em segundo lugar 
nos 150 metros, catego-
ria pré-mirim, e Mariane 
Tereza Evaristo Pinto em 
5º. Na prova do salto em 
altura, na categoria mi-
rim, Thamires Evelin da 
Silva ficou em 2º lugar. 
Nos 50 metros, categoria 
iniciantes, Luiza Dantas 
foi vice-campeã, Letícia 
Diniz ficou em 5º lugar 
nesta mesma prova e em 
4º nos 500 metros. Além 

feitura de Pindamonhan-
gaba participaram da 
Fase Final do Campeo-
nato Paulista Aspirantes 

estandes de gastronomia 
haverá opções de artesa-
nato e manifestações cul-
turais, entre eles, o grupo 
de de Bonecos Pereirões, 
um dos mais tradicionais 
do Vale do Paraíba. A “II 
Festa do Doce & Queijo” 
é realizada pelo Conse-
lho Municipal de Turismo 
(COMTUR) com o apoio 
da Prefeitura de Mon-
teiro Lobato. Serviço: II 
Festa do Doce & Queijo
Monteiro Lobato-SP Dias 
07 e 08 de novembro (Sá-
bado e Domingo) Local: 
Praça Deputado Cunha 
Bueno, 180 – centro.
Horário: Das 10h às 17h
I n f o r m a ç õ e s : 
(12) 3979-1314

tos necessários:
- Carnê do IPTU de 
2015 ou certidão de 
isenção do ano citado,
- RG e CPF, ou certidão 
de nascimento de todos os 
moradores da residência,
- Comprovante de re-
sidência atualizado,
- Certidão de casamento 
ou óbito (se for o caso),
- Cópia do comprovante 
de renda (INSS) atualiza-
do do requerente (extrato 
bancário não será aceito),
- Comprovante de renda 
dos demais moradores,
- Documento do imó-
vel do requerente,
- Declaração de responsa-
bilidade do proprietário, 
escrita de próprio punho.

destes resultados, outros 
pindenses também coloca-
ram a cidade em destaque.
A semifinal está pre-
vista para o dia 
14 de novembro e os 16 
primeiros colocados irão 
participar da final, mar-
cada para os dias 21 e22 
de novembro, em Piraci-
caba. A equipe da Secre-
taria de Juventude, Es-
portes e Lazer parabeniza 
todos os representates.

e conquistaram bronze 
para a cidade. A compe-
tição ocorreu no último 
sábado, em Mauá, e con-
tou com a presença de 
aproximadamente 950 
atletas de várias cidades 
do Estado de São Paulo.
Dos dez judocas que com-
puseram as classes Sub 
15 e Sub 18 que forma-
ram a equipe de Pinda-
monhangaba, o judoca 
Tales Borges conquistou 
a medalha de bronze, na 
categoria Sub 15 Médio.
O próximo compromis-
so dos judocas de Pinda 
é no Torneio Caçapaven-
se, que acontece neste 
domingo. A cidade será 
representada por 50 atle-
tas das categorias de base.

Monteiro Lobato
promove II Festa do

Doce & Queijo

Termina dia 29 o prazo
para isenção do IPTU
em Pindamonhangaba

Pindenses conquistam 
vagas para semifinal 
estadual de atletismo

Judoca de Pinda
conquista bronze

no Paulista
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Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
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Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
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no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
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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

Lição de Salomão
Segundo a história o rei Salomão ficou para decidir a quem deixar a criança que era 
pleiteada por duas mulheres que se diziam mai da mesma. Dirigindo-se as mães o 
rei perguntou as ambas qual seria a verdadeira mãe, e as duas afirmaram que eram 
legitimamente mães da criança. O rei sem saber precisar qual delas estava dizendo 
a verdade decidiu, vou cortar a criança ao meio e dar a metade para cada uma das 
mulheres que se diz mãe. Decidido e já com a espada na mão para partir a criança ao 
meio o rei foi impedido por uma das mulheres que disse: não faça isso ela é a mãe, 
vendo a indiferença da outra mulher. O Rei sem titubear disse então entregue para 
essa mulher que não permitiu a divisão da criança, pois ela é a verdadeira mãe e só 
ela não permitiria ver seu próprio filho morto mesmo que por isso viesse a sofrer 
muito. E assim foi feito e justiça foi feita com a entrega do filho a verdadeira mãe.
História antiga, mas que serve sempre porque a boa mãe se sacrifica pelo seu filho 
assim como todos devemos demonstrar nosso amor e querer bem quando se trata 
de defender algo que amamos e que damos realmente valor. Nós sabemos que a 
cada dia que passa a situação se torna cada vez mais complicada a situação do país 
que vive de incertezas, desconfiança cuja conseqüência prejudica a todos. Quando 
isso acontece a cada momento o estado das coisas vai se agravando, e se ainda não 
houvesse tanta desconfiança nas declarações prestadas pelos implicados em corrup-
ções e desmandos na política brasileira, o fato de que na atual conjuntura grande 
percentual do povo brasileiro não apóia e quer ver mudança na política esperando 
estabilidade social e política do país e conseqüentemente esperança de novo destino 
com mais empregos, estabilidade da moeda, novos investimentos e crescimento 
seriam motivos suficientes para que tais políticos implicados direta e indiretamente 
nas conseqüências de desestabilização política que tem gerado toda a crise em que 
passa o país com tendência a se agravar abdicassem do mandado que como é claro 
já não representa a vontade do povo para que o país seguisse ao seu promissor fu-
turo. Não pode um país rico e que poderia estar numa posição de destaque em ter-
mos globais encontrar-se passando por tantos problemas e dificuldades. Vale agora 
o exemplo de Salomão que reconheceu a verdadeira mãe e o amor pelo seu filho 
quando preferiu separar-se dele ao vê-lo morto. 
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Curiosidades

A data da Páscoa no Ocidente é o primeiro domingo após a primeira Lua Cheia do 
equinócio da primavera. Se a Lua Cheia cair em um domingo, o da Páscoa será o 
seguinte. Isso faz com que o Domingo de Páscoa caia entre 22 de março e 26 de 
abril. Esta norma fixou-se após muitas controvérsias, após o século 8.
***
Os gorilas são grandes primatas que habitam a África Central e Ocidental em gru-
pos que vão de 8 a 10 indivíduos. O peso médio desses animais é de 140 a 275 
quilos e podem chegar a 2 metros de altura. Em cativeiro, devido a grande oferta 
de alimento podem atingir até 300 quilos. A maturidade sexual ocorre entre 7 e 8 
anos e a fase adulta chega aos 18 anos nos machos e aos 14 anos nas fêmeas. São 
duas as espécies reconhecidas e separadas por mil quilômetros: os gorilas negros e 
os pardos. Os primeiros vivem na parte ocidental da floresta equatorial e os outros 
próximos aos vulcões, no antigo Congo. Para atacar correm rapidamente na direção 
do inimigo, batendo no peito com as mãos fechadas, vagarosamente. Quando uma 
fêmea morre os filhotes se agarram fortemente ao seu corpo e torna-se presa fácil 
para os caçadores, sejam eles brancos ou nativos, que mesmo na ilegalidade conti-
nuam na busca desses animais.

Humor

A professora entusiasmada elogia redação da aluna:
- Está ótima! Não teve nenhuma ajuda?
- Não senhora, minha irmã a escreveu sozinha...
***
A mãe pergunta:
- Filho, por que é que quando eu pergunto se você foi à aula você fecha os olhos?
- É porque a minha professora costuma dizer que vê nos meus olhos quando eu 
minto.
***
O professor diz:
- João tem 6 laranjas. Pedro deu-lhe 12 e ele deu 7 ao Antônio. Com quantas laran-
jas ele ficou? 
Diante deste complicado problema foi geral o silêncio de total classe.
- Então? Ninguém sabe a resposta?
E um aluno, responde:
- É que nós, nessas contas, só fazemos com maçãs!
***
E a menina chegando em casa, comenta com a mãe:
- Sabe mamãe, minha redação comoveu a professora.
- É mesmo?
- Sim. Ela disse-me que lhe dava pena.
***
O noivo ao padre:
- Padre, o senhor acha correto alguém lucrar com o erro dos outros?
- É claro que não, meu filho!
- Então me devolva o dinheiro que eu te paguei para fazer o meu casamento...

Mensagens

Sábio é aquele que permite descobrir que reconhece a importância de aprender de 
novo, que abre seu coração para sentir e ouvir. Sábio é aquele que permanece em si-
lêncio, observando os passos da mente, nas fragrâncias das flores, os lugares escon-
didos dentro de seu ser. Sábio é aquele que ouve antes de falar, que sorri antes de 
chorar, que permanece quieto para sentir o frescor da noite em seu interior. Sábio 
é aquele que diz sim para a vida, que desperta o amor em si e em seu semelhante, 
na intenção de criar um mundo para todos. Sábio é aquele que ama seu semelhante 
que vê, como Deus que não vê. Sábio é aquele que vive e sabe viver.
***
Acredite no poder da oração. As boas intenções empregadas na prece deixam um 
ambiente psíquico e espiritual favorecido ao aparecimento de melhorias, criando 
estabilidade interior abrindo a inspiração para fazer belos planos de vida, vencer 
problemas difíceis e obter uma saúde completa. Na hora da oração, se entregue nas 
mãos de Deus, crendo que Ele sempre responde a uma oração que parte do coração. 
Creio estar em comunhão com as forças que a tudo comandam, nada devemos te-
mer. A oração sincera libera benefícios que não vinham por causa da mente egoísta.
***
Quanto mais obstáculos houver, mais oportunidades teremos para aprender. Uma 
vida com relacionamentos difíceis, repletos de desafios e perdas oferece maiores 
oportunidades para o crescimento da alma. Se for isso o que acontece, pode ser que 
você tenha escolhido uma vida mais difícil, de modo a acelerar o seu progresso 
espiritual. Às vezes um acontecimento negativo, tal como a perda de um emprego 
pode ser a mão que abre uma porta para outra oportunidade melhor. Tenha paci-
ência, pois o destino pode necessitar de um pouco a mais de tempo para tecer sua 
tapeçaria intrigada. Mas, apesar de todos os problemas, há também amor, alegria 
e êxtase nesta vida, onde participamos de uma comunidade em que todos estão 
aprendendo as mesmas lições.

Pensamentos, provérbios e citações

Diga-me com quem andas e eu direi que tu és.

Homem galinha se tomar chuva vira canja.

É melhor não cutucar a onça cm vara curta.

Herói é um covarde que não teve tempo de fugir.

É melhor prevenir do que remediar.

O lar é o mais popular e durável de todos os estabelecimentos.

A equipe de futebol mas-
culino de Pindamonhan-
gaba terminou a segunda 
fase da Copa São Paulo 
em primeiro lugar. O time 
somou 20 pontos e isso 
dá direito ao empate, 
além de decidir em casa. 
O último jogo desta fase 
ocorreu no sábado. O 
jogo foi no campo do Flu-

minense e Pinda venceu 
Mogi Guaçu por 2 a 0. 
Os gols foram marca-
dos por Lucão e Léo.
A Copa São Pau-
lo é uma competição 
organizada pela Associa-
ção Paulista de Futebol. 
De acordo com o técni-
co do time de Pinda, é 
um campeonato bem di-

fícil e equilibrado, onde, 
desde o início Pinda en-
frentou adversários mui-
to bons e competitivos.
“Terminamos a 2ª fase com 
a melhor campanha e isso 
nos dá direito ao empate. 
A decisão será em no-
vembro, ainda não há 
data definida”, comen-
ta o técnico de Pinda.

Futebol de Pinda está em 
1º lugar na segunda fase da 

Copa São Paulo
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     Existem várias versões  sobre o significado do nome Zumbi, algu-
mas fontes acredita  que vem do quimbundo nzumbi, que significa 
duende, ou fantasma, outras que significa aquele que estava morto e re-
viveu, no dialeto de tribo imbagala de Angola, que
     Zumbi, significava guerreiro. Alguns cronistas também falam que sig-
nificaria “deus da guerra “ ou até “morto-vivo”. Não existe, no entanto, 
uma comprovação definitiva sobre a origem da adoção do nome, e ainda 
Zumbi ou Zambi, vem do termo zumbe, do idioma africano quimbundo, e 
significa fantasma, espectro, alma de pessoa falecida.

Quem foi Zumbi e realizações
   Zumbi dos Palmares nasceu no 
estado de Alagoas no ano de 1655. 
Foi o principal representante da 
resistência negra à escravidão na 
época do Brasil Colonial. Foi líder 
do Quilombo dos Palmares, comu-
nidade livre formada por escravos 
fugitivos dos engenhos, índios e 
brancos pobres expulsos das fa-
zendas. O Quilombo dos Palmares 
estava localizado na região da Ser-
ra da Barriga, que, atualmente, faz 
parte do município de União dos 
Palmares (Alagoas). Na época em 
que Zumbi era líder, o Quilombo 
dos Palmares alcançou uma popu-
lação de aproximadamente trinta 
mil habitantes. Nos quilombos, os 
negros viviam livres, de acordo 
com sua cultura, produzindo tudo o 
que precisavam para viver.
  Embora tenha nascido livre, foi 
capturado quando tinha por vol-
ta de sete anos de idade. Entregue 
ao padre jesuíta católico Antônio 
Melo, recebeu o batismo e ganhou 
o nome de Francisco. Aprendeu a 
língua portuguesa, latim, álgebra e 
a religião católica, chegando a aju-
dar o padre na celebração da missa. 
Porém, aos 15 anos de idade, fugiu 
de Porto Calvo para viver no qui-
lombo dos Palmares. Na comunida-
de, deixou de ser Franciso para ser 
chamado de Zumbi.
   No ano de 1675, o quilombo é 
atacado por soldados portugueses. 
Zumbi ajuda na defesa e destaca-se 
como um grande guerreiro. Após 
um batalha sangrenta, os soldados 
portugueses são obrigados a reti-
rar-se para a cidade de Recife. Três 
anos após, o governador da provín-
cia de Pernambuco aproxima-se do 
líder Ganga Zumba para tentar um 

TERREIRO DE CULTURA
(GRUPO DE RESGATE E PROMOÇÃO DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA EM TREMEMBÉ)

APRESENTA!
COLUNA RAÍZES DA HISTÓRIA
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acordo, Zumbi coloca-se contra o 
acordo, pois não admitia a liberda-
de dos quilombolas, enquanto os 
negros das fazendas continuariam 
aprisionados.
   Em 1680, com 25 anos de idade, 
Zumbi torna-se líder do quilombo 
dos Palmares, comandando a resis-
tência contra as topas do governo. 
Durante seu “governo” a comuni-
dade cresce e se fortalece, obtendo 
várias vitórias contra os soldados 
portugueses. O líder Zumbi mostra 
grande habilidade no planejamento 
e organização do quilombo, além 
de coragem e conhecimentos mili-
tares.
  O bandeirante Domingos Jorge 
Velho organiza, no ano de 1694, 
um grande ataque ao Quilombo dos 
Palmares. Após uma intensa bata-
lha, Macaco, a sede do quilombo, é 
totalmente destruída. Ferido, Zum-
bi consegue fugir, porém é traído 
por um antigo companheiro e entre-
gue as tropas do bandeirante. Aos 
40 anos de idade, foi degolado em 
20 de novembro de 1695. 

Importância de Zumbi para a 
História do Brasil 
Zumbi é considerado um dos gran-
des líderes de nossa história. Sím-
bolo da resistência e luta contra a 
escravidão, lutou pela liberdade de 
culto, religião e pratica da cultura 
africana no Brasil Colonial. O dia 
de sua morte, 20 de novembro, é 
lembrado e comemorado em todo 
o território nacional como o Dia da 
Consciência Negra.
E por esse motivo, o grupo Terrei-
ro de Cultura, organiza anualmente 
essa bela festa e vem convidar á 
todos o munícipes de Tremembé e 
cidades vizinhas, para comemorar-

mos juntos pelo 5º ano consecutivo 
essa data tão importante da nossa 
história.
O evento se fará no dia 28/11, a par-
tir das 14 hr até as 19hr, na praça 
Geraldo Costa, centro Tremembé ( 
Antiga Estação)
Em nossa programação contaremos 
com a presentações de capoeira, 
samba de roda, grupos de daças 
tradicionais de matizes africanas, 
exposições artísticas, o departa-
mento de Saúde da Raça Negra de 
Tremembé, com ( Saúde na Praça ), 
entre outras, ver programação com-
pleta, página no facebook: Terreiro 
de Cultura.

Por: Davi Mariano
Representante do Terreiro de  
Cultura
contatos: E-mail: terreirodecultu-
ra@hotmail.com
página no facebook: Terreiro de 
Cultura

A Prefeitura de Taubaté 
entrega neste domingo, 
às 10h30, o Skate Pla-
za, localizado na pra-
ça Nilo Mattos, entre a 
avenida Faria Lima e as 
ruas Eng. Urbano Alves 
de Souza Pereira, Rafa-
el Braga e Juca Esteves.
O evento conta com o 
apoio da AVER (Asso-
ciação Valeparaibana de 
Esportes Radicais) e da 
Associação Skate Taubaté, 
e vai reunir atletas ama-
dores e profissionais da 
cidade para uma apresen-
tação aberta ao público.
Com um investimento de 
cerca de R$ 1.200.000,00, 
o Skate Plaza foi cons-
truído através de recurso 

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Esportes e Lazer, entre-
ga no dia 29 de outubro, 
às 10h, a revitalização 
do ginásio de esportes da 
Vila São Geraldo. O local 
recebeu reformas nos ba-
nheiros, na parte hidráuli-
ca e elétrica, pintura geral, 
iluminação noturna, gra-
des e alambrados novos, 
além de toda a preparação 
estrutural de uma quadra 
poliesportiva e de dispo-
sitivos de segurança. A 
reforma faz parte de um 
pacote de quadras que es-
tão sendo revitalizadas 
nos bairros. O investimen-
to vem de uma empresa, 
que foi beneficiada com 
a doação de área para sua 
instalação no município. 
Em contrapartida, a em-
presa está investindo R$ 
1,8 milhão nas reformas 

proveniente da iniciativa 
privada em razão de acor-
do judicial celebrado com 
o Ministério Público, sem 
custos aos cofres públicos.
Para viabilizar o proje-
to foi ouvida a opinião 
da comunidade que fre-
quentava a praça e os pra-
ticantes da modalidade 
“street” (de rua) de skate.
O espaço foi todo requali-
ficado pensando na convi-
vência sadia, disciplinada 
e pacífica entre esportistas, 
pais e filhos e comunida-
de em geral. A área conta 
com toda infraestrutura 
necessária como sanitá-
rios, administração, palco, 
arquibancada, câmeras de 
segurança, projeto paisa-

das praças esportivas, sem 
custos aos cofres públicos. 
Vila São Geraldo, Vila São 
José, Cecap, Imaculada, 
CTI, Belém, Baronesa, 
Parque São Luís, Guri-
lândia, Vila Marly, Quiri-
rim, Bonfim e Emecal são 
os locais que já tiveram 
seus ginásios reformados 
e entregues a população. 
Serviço: Entrega da re-
vitalização do ginásio de 
esportes Vila São Geraldo 
Dia: 29/10/2015 (quin-
ta-feira) Horário: 10h00
Local: Praça São Paulo: 
Rua Rio Grande do Sul, 
s/n. Vila São Geraldo Co-
mum-Unidade em Ação 
Todos os espaços espor-
tivos que estão sendo re-
vitalizados e entregues 
aos moradores passam a 
receber imediatamente os 
programas do Comum-U-
nidade em Ação, que vi-

gístico com gramados e 
jardins, além de piso e ilu-
minação adequada para a 
prática esportiva. A acade-
mia ao ar livre foi transfe-
rida para a área externa da 
praça. Na área dos equipa-
mentos esportivos, além 
do “tri-ramp” já existente, 
foi implantado um bowl  
(bacia), que é inspirado 
nas piscinas californianas 
arredondadas e um espa-
ço amplo para a prática da 
modalidade street. O aces-
so será controlado com 
horário de funcionamento 
definido. O novo espaço 
promete valorizar a práti-
ca esportiva no município 
e sediar campeonatos im-
portantes da modalidade.

sam atender a população 
em maior vulnerabilidade 
social e tem o papel de 
proporcionar atividade fí-
sica da infância à 3ª idade.
Para participar, o interes-
sado deve fazer a inscrição 
on-line pelo site: www.
taubate.sp.gov.br. No en-
dereço eletrônico, o aluno 
deve clicar no ícone Es-
porte e Lazer e depois na 
Ficha de Inscrição do Co-
mum-Unidade em Ação.
Entre as opções estão Ati-
vidades Circenses, Brin-
car de Viver, Caminhan-
do para Saúde, Escola da 
Bola, Geração Esporte, Gi-
nástica Artística, Ginástica 
Rítmica, Gol do Futuro, 
Handebol Educação, Lu-
tando pela Paz, Ritmo Li-
vre, Vida Ativa e Viva Vôlei.
Mais informações po-
dem ser obtidas pelo te-
lefone: (12) 3624-8740.

Prefeitura de Taubaté
inaugura Skate Plaza

com apresentação
aberta ao público

Prefeitura de Taubaté
entrega revitalização do
ginásio Vila São Geraldo

Atrações prometem divertir 
todas as famílias e fazer o “es-
quenta” para o Verão 2016.
Seis eventos vão transformar 
Caraguá em um destino com-
pleto, que reunirá lazer, di-
versão e entretenimento em 
novembro. A cidade progra-
mou atrações musicais, gas-
tronômicas, culturais, espor-
tivas que começam no dia 4 
de Novembro e terminam no 
dia 29. O “Novembro Total” 
mostra que Caraguá está pre-
ocupada em fomentar a cida-
de, por meio do turismo qua-
lificado e segmentado. Pegue 
sua agenda e anote o que vem 
por aí: Night Of The Jumps 
- Campeonato Mundial de 
MotoCross Freestyle – Os 
melhores pilotos do mun-
do farão manobras radicais 
e inusitadas em uma arena 
que será montada no Centro 
de Eventos do Litoral Nor-
te, na praia do Porto Novo. 
O Campeonato Mundial de 
Freestyle será nos dias 6 e 7 
de novembro e os ingressos 
devem ser trocados a partir 
do dia 19 de outubro, na sede 
da Secretaria de Turismo por 
2kg de feijão ou arroz, que 
dão direito à arquibancada 
nos dois dias do evento. Fó-
rum Brasileiro de Turismo 
– O turismo no Brasil é um 
dos setores que mais crescem 
anualmente devido à capaci-
dade do País ter abundantes 
ofertas naturais de atrativos. 
E Caraguá é a porta de en-
trada para o Litoral Norte 
Paulista, na região que mais 
é procurada por turistas e 

veranistas o ano inteiro. En-
tre os dias 6 e 8 de novem-
bro, o Fórum Brasileiro de 
Turismo debaterá no Teatro 
Mario Covas a mobilidade 
urbana, leis e impedimentos, 
intercâmbio, turismo regio-
nal como fator de geração de 
crescimento econômico, em-
prego e bem social. 2º Festi-
val Internacional de Música 
– Novembro é o mês do mú-
sico, que será celebrado com 
a segunda edição do Festival 
Internacional de Música, en-
tre os dias 4 e 22, na Praça 
da Cultura (Praia do Centro), 
Teatro Mario Covas, Praça 
Cândido Motta, Auditório da 
Fundacc e na Praça do Cai-
çara. Com extensa progra-
mação gratuita, o evento tem 
por objetivo contribuir com a 
difusão e o fomento da mú-
sica instrumental, coral e de 
concerto da região. A abertu-
ra será com a Caraguá Jazz 
Sinfônica, no dia 4 de no-
vembro, às 20h30 no TMC. 
Já o encerramento será no 
mesmo local no dia 22, às 
18h, com a Banda Sinfônica 
do Estado de São Paulo. En-
cerramento do Festival Cul-
tural Gastronômico Cachaça 
Gourmet & Café Litoral – 
Após o circuito nos restau-
rantes, o Festival Cachaça 
Gourmet terá encerramento 
em grande estilo na Praça da 
Cultura (Praia do Centro) nos 
dias 13 e 14 de novembro. 
No evento aberto ao público, 
os organizadores prometem 
muita gastronomia, com a 
presença dos 27 restaurantes 

participantes, shows musi-
cais de Dudu Nobre, Mag-
natas do Samba e artistas 
locais, além de degustação 
de várias marcas de cachaças 
direto do produtor. Rock com 
Cerveja Festival – O 2º Fes-
tival Internacional de Música 
apresenta nos dias 20 e 21 de 
novembro, a primeira edição 
do rock com Cerveja Festi-
val, um evento que promete 
movimentar ainda mais a ci-
dade com apresentações mu-
sicais de clássicos da década 
de 1980, com participação 
das cervejarias artesanais. 
As atrações já confirmadas 
são Kiko Zambianchi, no 
dia 20, e Fernanda Abreu/
Maurício Gasperine no dia 
21. Os shows serão gratuitos 
na Praça da Cultura (Praia 
do Centro). Imperdível. 
Mega Caraguá Encontro 
Nacional de Motociclistas 
– A cultura é capaz de trans-
formar uma sociedade, por 
meio de reflexões e constru-
ções coletivas, promoven-
do a solidariedade e a pro-
moção da pessoa humana. 
Com isso, o MegaCaraguá 
assume uma função social e 
de difusão da cultura do mo-
tocilista, capaz de impulsio-
nar ações de cidadania e de 
responsabilidade social para 
as gerações atuais e futuras. 
O evento será realizado en-
tre os dias 27 e 29 de no-
vembro, na Praça da Cultura 
(Praia do Centro) e a progra-
mação completa estará dispo-
nível em breve no sitewww.
caraguatatuba.sp.gov.br.

“Novembro Total”
Consolida Caraguá como

cidade ideal para Eventos Turísticos

A Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Secre-
taria de Mobilidade Ur-
bana, lançou neste mês, 
o aplicativo Cittamobi, 
que vai auxiliar e mo-
dernizar o atendimento 
aos usuários do trans-
porte público atra-
vés dos smartphones.
Pelo celular a população 
vai poder ter acesso às 
informações específicas 
dos ônibus em tempo real, 
como a previsão de chega-
da do próximo veículo. O 
Cittamobi mostra no mapa 
a localização dos pontos e 
suas respectivas linhas, e o 
usuário inclusive pode se-

lecionar a linha que mais 
utiliza, para acelerar ain-
da mais as informações.
Também foi desenvol-
vido um aplicativo ex-
clusivo para pessoas 
com deficiência visual, o 
Cittamobi Acessibilida-
de, onde o usuário recebe 
automaticamente, em for-
mato de áudio, as informa-
ções necessárias e a bus-
ca por ônibus adaptados.
Para que o aplicativo 
possa funcionar correta-
mente, inicialmente fo-
ram mapeados os pontos 
de parada de ônibus da 
cidade. As linhas, veícu-
los e seus horários foram 

cadastrados para cálcu-
los considerando trânsito, 
posição dos ônibus, li-
nhas cadastradas, e outras 
variáveis, para gerar as 
previsões de chegada e 
saída dos veículos em 
cada ponto mapeado.
A atualização das infor-
mações é possível graças 
à tecnologia GPRS, onde 
cada ônibus possui um 
pequeno transmissor que 
mostra sua posição cap-
tada por um GPS. O app 
é interativo e o usuário 
pode relatar problemas e 
dar sugestões. O Cittamo-
bi está disponível para os 
sistema iOS e Android.

Prefeitura de Taubaté
apresenta aplicativo de
ônibus para população
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Patrocinadores da Coluna Humor do
Pedrão para Outubro e Novembro de 2015
1. Comis e Bebis Restaurante (0xx12) 3674-4441
2. Lulu Frangos -  Rua Arthur de Souza Praça, 01 – Centro  - Telefone: (0xx12) 3674-4189
3. Clemente Terra  Planagem (0xx12) 99783-4565 ID: 55*88830
4. Nicole Hair Stylist – (0XX12) 3674-3295
5. Dr Ana Lúcia R. S. Cruz (0xx12) 3674-1664 – TREMEMBÉ – (0xx12) 3624-1664 – 
TAUBATÉ – e-mail: analurcruz@ig.com.br
6. Dona Tina Espetos – (Du Espeto) (0xx12) 3672-6148
7. Bar do DANILO
8. Vereador Adriano Santos (0xx12) 99117-9896
9. Curso De Inglês Particular Professora Renata Amaral (0xx12) 9674-1505 (0XX12) 
99763-2800 e-mail: englishcourse@uol.com.br
10. Laércio Vargas (0xx12) 3672-1108
11. Spaço Maria Dulce (0xx12) 3672-1956
12. + 1 K-Brito’s Lanches – (0XX12) 98830-3482
13. Escondidinho Lanches  (0xx12) 3674-3674
14. Suzana Lanches e Pastéis   (0xx12) 99158-8992
15. FJP Assessoria Contábil (0xx12) 3674-1725 e (0xx12) 3674-2649
16. Banca Avenida (Marcelo) (0xx12) 99143-6572
17. O Butico (0XX12) 3674-2343
18. Dona Regina Helena Chiaradia (0xx12)  3672-4172
19. Escola de Natação e Academia  Golfinho (ALLAN SUZIGAN) (0xx12)  3672-2066
20. AQUAVITAL (MÁRIO GORETI DA SILVA) (0xx12) 3672-1603
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H i s t ó r i a
Os índios Tupinambás foram os 
primeiros habitantes da região. 
Eram excelentes canoeiros e vi-
viam em paz com os índios do 
planalto, até a chegada dos portu-
gueses e franceses, que tentaram 
escravizar os índios com o intuito 
de colonização. Naquela época 
Ubatuba era conhecida como Al-
deia de Iperoig, passando para ca-
tegoria de Vila somente em 1554.
Os portugueses mantinham re-
lações de amizade com os Tupi-
niquins. Os Tupinambás, sob o 
comando de Cunhambebe, fize-
ram aliança com outras tribos, de 
Bertioga a Cabo Frio, para lutar 
contra o domínio lusitano. Os 
Tupinambás e Tupiniquins orga-
nizaram-se, formando a “Confe-
deração dos Tamoios” e passaram 
a enfrentar os portugueses. Para 
evitar o conflito, os portugueses 
convocaram, em 1563, uma dupla 
de negociadores, os Jesuítas Mano-
el da Nóbrega e José de Anchieta.
A História de Ubatuba começa 
em 1563, quando o Padre An-
chieta promove junto aos ín-
dios liderados por Cunhambe-
be, a chamada Paz de Iperoig.
Em 14 de setembro de 1563 foi assi-
nado o tratado que para algumas tri-
bos significou sua aniquilação. Os 
franceses foram expulsos e os índios 
pacificados. Eles partiram de São 
Vicente para a Aldeia de Iperoig e 
sua missão de paz foi lenta e difícil.
Anchieta ficou prisioneiro durante 
aproximadamente quatro meses e 
nesse período escreveu vários po-
emas, dentre eles o célebre “Poe-
ma à Virgem” nas areias da praia 
do Cruzeiro, enquanto Manoel 
da Nóbrega voltava à Aldeia de 
São Paulo para concluir o Trata-
do da Paz de Iperoig – o primei-
ro tratado de paz das Américas.
Com a paz firmada, o Governador 
Geral do Rio de Janeiro, Salva-
dor Corrêa de Sá e Benevides, to-
mou providências para colonizar 
a região, enviando os primeiros 
moradores para garantir a posse 
da terra para a Coroa Portuguesa.
O povoado foi elevado à Vila em 
28 de Outubro de 1637, agora se 
chamando Vila Nova da Exaltação 
à Santa Cruz do Salvador de Uba-
tuba, tendo como fundador Jordão 
Albernaz Homem da Costa, nobre 
português das Ilhas dos Açores.
Os povoadores se instalaram ao 
longo da costa, utilizando o mar 
como meio de transporte. A po-
breza enfrentada pelos primeiros 
povoadores da região permanece 
até o final do séc. XVIII quando a 

Estância Balneária de Ubatuba
faz aniversário em 28 de Outubro

plantação de cana-de-açúcar per-
mite pela primeira vez que Ubatu-
ba tenha uma economia significa-
tiva. Todavia, com o surgimento 
da economia do ouro, a região do 
Litoral Norte se transforma em 
produtora de aguardente e açúcar 
para o abastecimento das áreas de 
Minas Gerais, que experimenta-
va um novo surto do progresso.
Em 1787, o presidente da Provín-
cia de São Paulo, Bernardo José 
de Lorena, decretou que todas 
as embarcações do litoral seriam 
obrigadas a se dirigir ao porto de 
Santos, onde os preços obtidos 
pelas mercadorias eram mais bai-
xos. A partir dessa pressão do go-
verno, Ubatuba entra em franca 
decadência e muitos produtores 
abandonaram os canaviais. Os que 
ficaram passaram a cultivar apenas 
o necessário para a subsistência.
A situação só melhorou a partir de 
1808 com a abertura dos portos. A 
medida beneficiou diretamente a 
então Vila de Ubatuba. O comér-
cio ganha impulso inicialmente 
com o cultivo do café no próprio 
município, enviado para o Rio de 
Janeiro. Todavia, o café se expan-
de para todo o Vale do Paraíba e 
Ubatuba passa a ser o grande porto 
exportador, privilegiada mais ainda 
pela estrada Ubatuba – Taubaté.
Ubatuba nessa época ocupava o 
primeiro lugar na renda municipal 
do Estado. Novas ruas são abertas, 
o urbanismo, no sentido moderno, 
alcança o município. São criados 
o cemitério, novas igrejas, um te-
atro, chafariz com água encanada, 
mercado municipal e novas cons-
truções para abrigar a elite local, 
dentre as quais o sobrado de Ma-
noel Baltazar da Costa Fortes, o 
famoso Sobradão do Porto. É nesse 
apogeu que Ubatuba é elevada a 
categoria de cidade em 1855 e em 
1872 foi elevada a comarca, junta-
mente com São José dos Campos. 
Nesse ano tinha 7.565 habitantes.
As grandes construções datam 
desse período, o prédio da atu-
al Câmara Municipal e a Igreja 
Matriz. Pouco mais tarde, a partir 
de 1854, iniciou-se a construção 
da Santa Casa da Irmandade do 
Senhor dos Passos de Ubatuba.
A construção da ferrovia Santos-
Jundiaí, aliada à economia cafeeira 
que, se por um lado permitiu que a 
Vila alcançasse o status de cidade, 
por outro, levou o município a seu 
declínio, quando o café deslocou-se 
para o Oeste Paulista, provocando 
a decadência econômica do Vale 
do Paraíba e consequentemente, 
de Ubatuba, porto de exportação.

De 1870 a 1932 Ubatuba fi-
cou isolada e decadente, as 
terras desvalorizaram-se, as 
grandes residências transforma-
ram-se em ruínas. Em 1940 Uba-
tuba se resumia a 3.227 habitantes.
Depois de um longo período, após 
a Revolução Constitucionalista de 
1932, com o objetivo de integrar a 
região, cujo isolamento ficou paten-
te no conflito, o Governo Estadual 
promoveu melhorias na Rodovia 
Oswaldo Cruz (Ubatuba-Taubaté), 
passando a cidade a contar com 
uma ligação permanente com o Vale 
do Paraíba. Com a reabertura da 
estrada, inicia-se um novo desen-
volvimento econômico: o turismo.
No início da década de 1950, com 
a abertura da SP55, Ubatuba-Cara-
guatatuba, intensifica-se o turismo e 
a especulação imobiliária. Em 1967 
Ubatuba é elevada a categoria de 
Estância Balneária e culmina com a 
abertura da Rodovia Rio-Santos em 
1975, quando o turismo se torna a 
maior fonte de renda do município.
A t u a l i d a d e
Atualmente, a cidade possui 748 
mil metros quadrados de área total, 
102 praias, mais de 20 ilhas e gran-
de parte de seu território é de Mata 
Atlântica intocada. Suas praias ofe-
recem condições para as práticas de 
surf, mergulho, pesca, vela e para 
todos os tipos de esportes aquáticos.
Considerada um paraíso ecológico 
do Litoral Norte paulista, o municí-
pio conta com ampla rede hoteleira 
e gastronômica e agrega infinitas 
riquezas naturais. Sua gente sim-
ples, de rica cultura, acolhe os visi-
tantes em busca de lazer e diversão.
De acordo com o website Turis-
mo em São Paulo, vinculado a 
Empresa Paulista de Turismo e 
Eventos, entre os 645 municí-
pios do estado, Ubatuba encon-
tra-se entre os quatro mais pro-
curados pelos turistas do Brasil.
O município conta com três Parques 
de preservação ambiental. O maior 
deles é o parque Estadual da Serra 
do Mar, com mais de 47 mil hecta-
res. Na região norte, destaque para 
o Parque Nacional da Serra da Bo-
caina. E não é só isso, a cidade con-
ta com um dos primeiros parques 
subaquáticos do Brasil, situado na 
área de preservação ambiental do 
Parque Estadual da Ilha Anchieta, 
e é habitada por comunidades tra-
dicionais, quilombolas, indígenas 
e caiçaras, que mantêm suas tradi-
ções e costumes preservados. Vale 
destacar que a cidade de Ubatu-
ba, acolhedora por natureza, tem 
um dos maiores índices de Mata 
Atlântica preservada do Brasil.

Os valores arrecadados 
com o curso serão inves-
tidos na compra de ma-
teriais para a instituição
O Curso Básico de Tratamento 
de Feridas foi elaborado pela 
enfermeira dermatologista Ma-
ria de Loreto Oliveira, que mi-
nistra as aulas e oferece a renda 
total do curso para o hospital. 
“Esta turma extra de sába-
do foi criada especialmente 
para atender a demanda de 
inscritos que não puderam 
cumprir o curso devido as da-
tas”, explicou a idealizadora 
L o r e t o .
O conteúdo engloba anato-
mofisiologia da pele, pro-
cesso cicatricial, manejo de 
ferida difícieis, entre ou-
tros assuntos relacionados. 
O público-alvo são enfer-
meiros, técnicos e estu-
dantes de enfermagem e 
oferece certificação, com 
carga horária de 04 horas.
O Curso Básico de Tratamen-
to de Feridas acontecerá em 
uma única turma no dia 
07 de novembro, sába-
do, das 14h00 às 18h00.
O valor do curso é de R$ 
50,00. As inscrições devem 
ser realizadas no Departa-
mento Financeiro da Santa 
Casa. Outras informações 
pelo telefone: 3834.3230.

Desde o primeiro ano da 
atual gestão, a Prefeitura 
de Ubatuba promove um 
dia 28 de outubro espe-
cial na Praça de Eventos 
para celebrar o aniversá-
rio da cidade, que com-
pleta 378 anos em 2015.
As comemorações dos dois 
últimos anos foram marca-
das por diferentes atrações 
e passe livre nos ônibus 
da empresa Verde Bus.
Destaque em 2013 para 
a inauguração da creche 
do Taquaral, para o muti-
rão da mamografia e para 
o início das atividades 
de contra-turno escolar.
Já em 2014, os destaques 
foram a inauguração do 
Marco da Paz e da está-
tua reformada do Santo 
Padre José de Anchieta, 
a corrida de canoas Ma-
ria Comprida e as ações 
do Prefeitura Presente.
Neste ano, a programação 
começa cedo. Na soleni-
dade de abertura, prevista 
para às 8 horas, a banda Lira 
Padre Anchieta executa o 
hino nacional brasileiro, 
seguido de uma apresen-
tação da Guarda-Mirim.
Logo depois, começa um 
amplo mutirão da saúde e 

a emissão da segunda via 
de documentos. Enquanto 
isso, a criançada se diverte 
gratuitamente no Parqui-
nho e se delicia com mui-
ta pipoca e algodão doce.
Às 9 horas, um Aulão 
da Melhor Idade promo-
ve a saúde com ativida-
des, alongamentos, muita 
música e diversão. E às 
10 horas acontece mais 
uma edição da Corrida 
Maria Comprida de Ca-
noas, valorizando as tra-
dições do povo caiçara.
Às 11 horas, uma apre-
sentação do Coral dos 
Estudantes, composto por 
alunos da rede munici-
pal, promete emocionar o 
público no palco central.
Na hora do almoço, por 
volta de 12 horas, os es-
tudantes do contra-tur-
no, integrantes dos pro-
jetos do Mais Educação 
(Projeto Gibi e Apren-
diz de Samurai), exi-
bem tudo o que apren-
deram para a população.
O período vespertino será 
marcado por diferentes 
atrações esportivas e cul-
turais e um show do can-
tor Thiago Brava fecha a 
programação às 21 horas.

Às 14 horas, o Basquete 
de Rua toma conta da Pra-
ça Capricórnio. Às 15 ho-
ras, as Oficinas Culturais 
da FundArt fazem suas 
apresentações, seguida da 
Aula de Zumba no pal-
co principal (16 horas) e 
da Roda de Capoeira (17 
horas) no espaço oficial.
No começo da noite (19 
hs), o Caminhão da Sorte 
da Caixa Econômica Fe-
deral realiza os sorteios de 
suas loterias para todo país.
“Será o terceiro ano de 
um formato de aniversá-
rio da cidade para toda a 
população, com muitas 
atividades e atrações para 
as famílias ubatubenses. 
Entretanto, para o prefei-
to, mais importante do que 
as comemorações, é o fato 
de Ubatuba completar 378 
anos com mais médicos e 
saúde nos bairros, mais in-
vestimentos nas crianças, 
no esporte e na  educação, 
e principalmente estar se 
desenvolvendo como polo 
turístico do Estado, valori-
zando nossa cidade e nossa 
população”, diz o prefeito 
Mauricio. * O evento conta 
com apoio da Fundação de 
Arte e Cultura de Ubatuba.

Prefeitura de Ubatuba 
promove uma grande 
festa pelos 378 anos

da cidade
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O Centro de Inclusão Pro-
dutiva - Telecentro, do 
Fundo Social de Solida-
riedade e da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, vai 
oferecer 600 vagas para 
diversos cursos. A popula-
ção pode fazer a inscrição 
a partir do dia 03 de no-
vembro. O prazo final de 
matrículas é 30 de novem-
bro e as aulas terão início 
dia 21 de janeiro de 2016. 
A cidade conta com Tele-
centro no Ribeirão Grande, 
São Benedito, bairro das 
Campinas, Moreira César, 
Araretama e Vila Rica.
Estão sendo oferecidos 
os seguintes cursos: in-
formática básica, mon-
tagem e manutenção 
de microcomputadores, 
HTML - criação de pági-
nas da Web -, rotinas ad-
ministrativas, marke-
ting pessoal, ProShow, 
planejamento financei-
ro e orçamento pessoal.
Além das vagas nas uni-

A Prefeitura de Santa 
Branca, com base no de-
creto nº 33 de 15 de Ja-
neiro de 2015, que trata da 
taxa de ocupação do solo 
em vias públicas, orien-
ta aos vendedores ambu-
lantes que regularizem a 
situação da sua atividade 
no município. O decreto 
prevê a cobrança de taxa 
para comércio em dias 

Na última terça-feira (06 
de outubro), 15 taxistas es-
tiveram na Prefeitura para 
assinar o contrato que per-
mite o desenvolvimento 
de seus trabalhos na cida-
de. Para isso, foi realizada 
previamente uma licitação 
que analisou se os concor-
rentes atendiam as con-
dições necessárias para a 
profissão. A classificação 
no processo foi utilizada 
para definir a prioridade na 
escolha dos pontos de táxi.
O contrato com os profis-
sionais lembra que para 
executar o serviço são 
necessários e indispen-
sáveis requisitos como 

Os pais ou responsáveis 
pelas crianças que com-
pletarão 4 ou 5 anos até o 
dia 30 de junho de 2016, 
podem efetuar a matrícula 
nas escolas municipais de 
educação infantil até 27 
de outubro.
A matrícula é obrigatória.
Para os níveis berçário 
I, berçário II, maternal 
e infantil I estão sendo 
feitas as inscrições, con-
fira abaixo a tabela do 
atendimento dos níveis. 
Os interessados devem 
procurar pela escola mais 
próxima de sua residên-
cia das 8h às 17h ou das 

O programa Aldeias In-
fantis S.O.S foi inaugu-
rado em Caçapava na 
quinta-feira, 22. O pro-
grama vai ser executa-
do três casas lares que 
abrigam um total 30 crian-
ças e adolescentes em si-
tuação de vulnerabilidade. 
A sede administrativa do 
programa Aldeias Infantis 
fica na rua Capitão Car-
los de Moura, 288, em 
frente ao Paço Municipal.

O FMDPI (Fundo Munici-
pal dos Diretos da Pessoa 
Idosa) foi regulamenta-
do por decreto municipal
publicado no dia 18 de ou-
tubro. O Fundo foi insti-
tuído por lei municipal de 
abril deste ano, que tam-
bém criou o CMDPI (Con-
selho Municipal dos Di-
reitos da Pessoa Idosa) de 
Caçapava, vinculado à se-
cretaria municipal de cida-

dades do Centro de In-
clusão Produtiva - Tele-
centro a população pode 
fazer um dos cursos ofe-
recidos em parceria com 
a ATN - Associação dos 
Telecentros Nacional via 
on-line. As oportunida-
des podem ser conferidas 
no link http://atn.org.br/. 
Cada Telecentro realiza 
seu atendimento em ho-
rário diferenciado. Veja 
a relação das unidades 
e os respectivos horá-
rios e dias para ir ao lo-
cal e realizar a inscrição.
U n i d a d e : 
Ribeirão Grande
Endereço: Estrada Jesus 
Antônio de Miranda s/n 
Horário: Segun-
da a Sexta - 8h às 16h
Biblioteca do SESI
Endereço: Praça Emí-
lio Ribas, Centro, Pin-
damonhangaba - SP 
Horário: Segunda a 
Sexta - 09h às 17h
Telecentro Campinas

extraordinários, como no 
próximo feriado. Pedimos 
aos comerciantes que de-
sejarem trabalhar nos ar-
redores do Cemitério Mu-
nicipal no fim de semana 
do feriado de Finados que 
compareçam a Prefeitura. 
Finados: O comerciante 
que desejar vender seus 
produtos em vias públicas, 
deverá se dirigir a Prefei-

higiene, segurança e mo-
ralidade. Com a assina-
tura dos documentos, a 
próxima etapa é a adequa-
ção dos veículos para a 
atividade, com elementos 
de identificação de táxi e 
substituição das placas.
Os novos taxistas já estão 
autorizados a operar em 
seus pontos. Confira abai-
xo a lista de locais onde 
eles atuam: Praça Vere-
ador Arnaldo Michellet-
ti (Rodoviária): Agenor 
Nasário dos Passos, Ma-
noel Natanael de Souza 
e José Carlos Graciano.
Rua Capitão Cândido 
de Siqueira Porto: Ro-

14h às 17h, de segundas 
as sextas feiras. É preciso 
apresentar os seguintes do-
cumentos: certidão de nas-
cimento, contas de água 
e luz, recibo de aluguel, 
comprovante de renda 
(contracheque ou car-
teira de trabalho). A de-
claração deve ter o va-
lor e reconhecimento de 
assinatura em cartório. 
Todos os documentos de-
vem ser originais acom-
panhados de cópias.
Outras informações po-
dem ser obtidas na se-
cretaria da educação do 
Município de Caçapava 

As três unidades estão 
situadas no Borda da 
Mata, no Jardim Caçapa-
va e no Jardim São José. 
Cada casa abriga, no 
máximo, dez assisti-
dos. As casas lares pos-
suem, cada uma, duas 
mães sociais que cuidam 
dos assistidos 24 horas.
Com a adesão ao pro-
grama Aldeias Infantis 
S.O.S. o município de Ca-
çapava dá um grande pas-

dania e assistência social.
A secretaria municipal de 
finanças será a respon-
sável pela contabilidade 
do Fundo e as movimen-
tações financeiras e ban-
cárias vão seguir os pa-
drões adotados pela pasta 
e deverão ser subscritas 
pelo secretário da pas-
ta e chefe do Executivo.
As receitas do Fundo se-
rão constituídas de recur-

Endereço: Rua José Bene-
dito Quirino, S/n, Campi-
nas, Pindamonhangaba - SP 
Horário: Segun-
da a Sexta - 9h às 17h
Telecentro Cicero Pra-
do - Moreira Cesar
Endereço: Rua An-
tonio Carlos Correia 
Macedo, S/n, CDHU 
- Moreira Cesar - 
Horário: Segunda a 
Sexta - 9h  às 17h
Telecentro Elias Bar-
gis - Araretama
Endereço: Rua Bene-
dito Bacca Benega, 
60 - Araretama, Pin-
damonhangaba - SP 
Horário: Segunda e 
Quarta - 18h às 21h
T e r ç a / Q u i n t a / S e x -
ta - 13h às 21h
Telecentro Vila Rica
Endereço: Avenida 
Abel Correia Guima-
rães, 1451 - Vila Rica, 
Pindamonhangaba SP 
Horário: Segunda e 
Quarta - 9h às 17h

tura de Santa Branca até 
29 de Outubro no setor de 
protocolo e solicitar uma 
autorização eventual in-
formando o período que 
irá trabalhar. Uma guia 
de recolhimento no valor 
de R$58,55 (por dia) será 
emitida e o pagamento po-
derá ser feito nas agências 
bancárias, casas lotéricas 
e agências dos correios.

berto Ferreira de Paiva 
e Edivaldo de Oliveira.
Rua Francisco Rober-
to dos Reis: João Batis-
ta Ferreira, Carlos José 
do Nascimento, Rodolfo 
Camilo de Lima e Bene-
dito Carlos Melquíades.
Praça Rui Barbosa: Fran-
cisco Orlando Pereira.
Praça Waldemar Salgado: 
Mário Felisardo de Mo-
raes, Raymundo Augus-
to e Diego César Vieira.
Rua Coronel Antonio 
Francisco de Abreu: José 
Carlos Batista da Silva.
Rua Benedito Eugênio 
Faustino de Oliveira: 
Carlos Roberto César.

pelo telefone (12) 3652-
9350 ou pessoalmente no 
seguinte endereço: rua 
Francisco Romão do Ama-
ral, 81, Vila Santa Isabel
O atendimento dos níveis 
ocorrerá da seguinte forma:
Berçário I – Nascidos 
de 01/07/2015 e 2016
Berçário II – Nascidos de 
01/07/2014 e 30/06/2015
Maternal – Nascidos de 
01/07/2013 e 30/06/2014
Infantil I – Nascidos de 
01/07/2012 e 30/06/2013
Infantil II – Nascidos de 
01/07/2011 e 30/06/2012
Infantil III – Nascidos de 
01/07/2010 e 30/06/2011

so no atendimento a me-
nores e adolescentes em 
situação de vulnerabilida-
de. O programa foi criado 
em 2006 com o objetivo de 
tirar crianças e adolescen-
tes dos grandes abrigos e 
colocá-los em ambientes o 
mais próximo possível de 
um lar, em atenção princi-
palmente o que determina 
a Constituição de Fede-
ral e o ECA (Estatuto da 
Criança e do Adolescente).  

sos oriundos de subven-
ções municipais, estaduais 
e federais, de doações, 
auxílios, contribuições 
e entidades não-gover-
namentais, entre outras.
O FMDPI será um ins-
trumento de captação 
e aplicação de verbas 
para financiar ações, 
programas, projetos e 
serviços para atendi-
mento à terceira idade.

Telecentros oferecem 600 
vagas para cursos em Pinda

Prefeitura de Santa Branca
orienta comerciantes para

feriado de finados

Taxistas de Santa Branca
têm situação regularizada

Inscrições e matrículas para 
educação infantil terminam 

no dia 27 em Caçapava

Inaugurado programa Aldeias 
Infantis S.O.S. em Caçapava

Governo de Caçapava
regulamenta Fundo dos
Direitos da Pessoa Idosa
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Alto índice de indústrias 
e desenvolvimento econô-
mico abrem espaço para 
o crescimento das ope-
rações em serviços e no 
varejo.Com mais de 30 
cidades, o Vale do Paraíba 
se destaca no interior do 
estado de São Paulo pelo 
potencial de consumo de 
seus moradores, que tem 
atraído cada vez mais em-
preendedores. Segundo 
estudo feito pelo Sebrae 
em 2014, o movimen-
to financeiro do público 
nos municípios da região 
representa R$ 4 de cada 
R$ 10 gastos no Brasil.
De acordo com a evolução 
do Índice de Desenvolvi-
mento Humano Municipal 
(IDHM), a região metro-
politana do Vale do Paraí-
ba apresenta um dos cinco 
melhores desempenhos do 
país, ficando atrás apenas 
de São Paulo, Brasília, 
Curitiba e Campinas. Além 
disso, teve um aumento de 
mais de 300.000 habitan-
tes entre 2000 e 2010, o 
que torna os municípios 
mais atrativos para inves-
timentos no segmento de 
franquias, mesmo em um 
ano de crise econômica.
Nesse cenário, a rede de 
cursos profissionalizantes 
de moda Sigbol Fashion 
abriu sua primeira unida-
de na região em 2013, em 
Taubaté, e até o fim do ano 
irá inaugurar uma escola 
em São José dos Campos.  
e acordo com o franque-
ado Gabriel Rillo Vieira, 
que fatura R$ 30 mil por 
mês com uma unidade, 
acima da média da rede, 
de R$ 18 mil, o objetivo é 
seguir expandindo para as 

O que as crianças estão 
aprendendo nas escolas da 
periferia? Muito se ques-
tiona a qualidade de ensi-
no no Brasil, assim, ações 
inovadoras devem ser 
exaltadas, como é o caso 
que ocorre em São Paulo, 
onde 1431 crianças de 13 
escolas públicas de bairros 
periféricos estão apren-
dendo sobre educação fi-
nanceira e como esse tema 
pode mudar a vida delas 
de forma positiva. Hoje, a 
realidade nos mostra que 
crianças e jovens estão 
cada vez mais expostos ao 
mundo do consumo, e isso 
sem nenhum preparo. Por 
isso, é imprescindível que 
esses jovens aprendam a 
lidar adequadamente com 
o dinheiro, realizando so-
nhos e combatendo vários 
problemas pelos quais 
atravessam – até mesmo a 
criminalidade. O progra-
ma, que nasceu por conta 
do atual contexto socio-
econômico mundial, está 

A mais nova fábrica de 
VLTs Citadis da Alstom, 
localizada em Taubaté, 
São Paulo, agora está equi-
pada com uma via para 
conduzir testes dinâmicos 
nos VLTs antes da entrega 
ao cliente, quando são fei-
tos os testes finais. Essa é 
a primeira fábrica de VLTs 
na América Latina a ser 
equipada com uma via de 
testes dinâmicos. Os pri-
meiros VLTs testados são 
destinados à cidade do 
Rio de Janeiro, que enco-
mendou 32 Citadis para a 
Alstom em 2013, os quais 
devem entrar em operação 
comercial a partir de 2016.
O trilho de testes – que 
tem aproximadamente 
400 metros de compri-
mento – é abastecido por 
catenárias, permitindo que 
os VLTs Citadis rodem a 
velocidades de 40 km/h. 
Os elementos dos VLTs 
sendo testados são tração 
e freio, sistema ecopa-
ck (supercapacitores), ar 
condicionado e conforto 
acústico para garantir que 

É preciso ler com muita 
atenção o acordo, que deve 
especificar as atividades 
e os respectivos custos. 
Do total pago para obter 
a permissão para dirigir, 
apenas R$ 93 são taxas do 
Departamento de Trânsito
Para habilitar-se a condu-
zir um veículo, o cidadão 
precisa contratar um Cen-
tro de Formação de Con-
dutores (CFC), a chama-
da autoescola. Em linhas 
gerais, o papel do CFC é 
ensinar o candidato a diri-
gir e ajudá-lo a obter a per-
missão para dirigir (1ª ha-
bilitação). Para “não cair 
numa fria”, o Departamen-
to Estadual de Trânsito de 
São Paulo (Detran.SP) re-
comenda que o candidato 
pesquise antes de escolher 
a autoescola, peça referên-
cias a conhecidos e verifi-
que se o estabelecimento é 
credenciado e está regular. 
A consulta pode ser feita 
no portal www.detran.sp.
gov.br na área “Parceiros”. 
Além disso, antes de fe-
char o negócio e firmar um 
acordo comercial, é preci-
so ler com muita atenção 
o contrato. Nele devem 
constar todos os servi-
ços a serem executados 
e quais serão os custos. 
Em média, os custos do 
processo para obter a habi-
litação ficam em torno de 
R$ 1.200 para o cidadão. 
Desse total, menos de 10% 
(R$ 93,50) são de taxas do 
Departamento de Trânsito. 
Todo o restante é pago di-
retamente aos prestadores 
de serviço, como autoesco-
las, médicos e psicólogos. 
Como são estabeleci-
mentos comerciais, as 
autoescolas seguem a li-
vre demanda de mercado 
e os preços que cobram 

cidades vizinhas. “Quero 
continuar conquistando 
mais alunos e contribuir 
para a profissionalização 
deles. O Vale do Paraíba 
é promissor para o nos-
so segmento”, afirma.
A Hoken, rede de fran-
quias especializada na fa-
bricação de purificadores 
de água com alta tecnolo-
gia, aposta em sua estra-
tégia de expansão para se-
guir na contramão da crise, 
e planeja fechar 2015 com 
dez novas unidades no 
interior de São Paulo, in-
cluindo o Vale do Paraíba. 
“É uma região bastante 
promissora e nos permi-
te investir em planos de 
expansão, principalmente 
pelo volume de municí-
pios atendidos”, afirma o 
diretor-geral da compa-
nhia, Claudio Eschecolla.
Atualmente, a rede con-
ta com duas unidades na 
região, nas cidades de 
São José dos Campos e 
Taubaté. O segundo mu-
nicípio foi escolhido pelo 
franqueado Valdir Sai-
to pelo desenvolvimento 
econômico gerado pelas 
indústrias. “Encontramos 
um mercado muito bom, 
principalmente por es-
tarmos no eixo Rio-São 
Paulo e pelo amplo nú-
mero de cidades em que 
podemos atuar”, afirma.
Já a Patroni, maior rede 
de franquias de pizzarias 
do Brasil, inaugurou re-
centemente a primeira loja 
híbrida da marca em Apa-
recida. O município rece-
be anualmente milhões de 
fiéis na Basílica de Nossa 
Senhora Aparecida, maior 
centro de peregrinação re-

sendo colocado em prática 
por meio de palestras, ati-
vidades, eventos comuni-
tários e oficinas, que já se 
iniciaram, mas vão se in-
tensificar a partir de outu-
bro. Essa é uma iniciativa 
da MetLife, que, em par-
ceria com a DSOP Educa-
ção Financeira, está levan-
do educação financeira à 
crianças, educadores e fa-
mílias ao redor do mundo, 
por meio de escolas públi-
cas formais e espaços de 
educação não formais. O 
programa irá contar com 
os personagens da Vila Sé-
samo, na intenção de pro-
mover uma mudança posi-
tiva de comportamento de 
longa duração em crianças 
da faixa etária entre 3 e 6 
anos e seus familiares em 
relação ao empoderamen-
to financeiro, contribuin-
do para um projeto que já 
existe no país: a Estratégia 
Nacional de Educação Fi-
nanceira (ENEF). O proje-
to irá atingir mais de 100 

o VLT seja seguro, confi-
ável, eficiente e capaz de 
ser inserido suavemente 
no ambiente urbano. Os 
VLTs testados rodarão 
cerca de 10 quilômetros 
por um período de quatro 
dias. Seis funcionários da 
Alstom estão totalmente 
dedicados a essa tarefa.
“Com os testes agora 
sendo realizados onde os 
VLTs são produzidos, po-
demos garantir uma entre-
ga mais rápida ao cliente, 
além de reduzir a fase de 
testes na linha do clien-
te,” afirma Michel Boc-
caccio, Vice-Presidente 
Sênior da Alstom Trans-
porte na América Latina. 
A Alstom investiu cer-
ca de 50 milhões de 
Reais na unidade de 
Taubaté, que foi cons-
truída para atender me-
lhor as necessidades de 
mobilidade brasileiras e, 
no futuro próximo, as da 
América Latina. O VLT 
é uma solução relevante 
para cidades de médio e 
grande porte que enfren-

não são tabelados. Desse 
modo, o Detran.SP não 
pode interferir na rela-
ção comercial firmada 
entre o CFC e o cliente. 
Caso o cidadão se sinta 
prejudicado comercial-
mente, ele deve acionar os 
órgãos de defesa do con-
sumidor, como o Procon 
ou a Justiça. Se suspeitar 
de alguma irregularidade 
no processo, o candidato 
deve denunciar à Ouvido-
ria do Detran.SP, que pode 
ser acessada por meio do 
portal em “Atendimento”. 
“É fundamental que o ci-
dadão preste muita aten-
ção antes de assinar o 
contrato. Tudo deve estar 
claro e acordado. Desse 
modo, o candidato terá 
mais respaldo para co-
brar da autoescola uma 
prestação de serviços de 
qualidade”,  destaca Da-
niel Annenberg, diretor
-presidente do Detran.SP. 
Veja a seguir os princi-
pais passos para obter a 
habilitação:  O processo 
Pela legislação federal de 
trânsito, válida em todo o 
país, o processo envolve: 
·        Realização de 
exame médico e ava-
liação psicológica; 
· 45 horas de aula teórica; 
· Prova teórica; 
· 25 horas de aulas práticas 
de direção veicular para a 
categoria B (carro), sendo 
5 horas/aula no período 
noturno. Para a catego-
ria A (moto), são 20 ho-
ras de aulas práticas, com 
4 horas/aula noturnas; 
· Exame prático na ca-
tegoria pretendida. 
Dependendo da disponibi-
lidade do candidato para 
as aulas e dos horários 
da autoescola, é possível 
se habilitar em até três 

ligiosa da América Latina. 
Essa é a segunda unidade 
da franqueada Liz Souza, 
que possui também uma 
loja em Guaratinguetá. 
Nessa operação, a marca 
terá dois formatos de ne-
gócios diferentes em um 
mesmo espaço físico. Os 
consumidores contam com 
o mix de pizzas do modelo 
clássico, estrategicamente 
reduzido para atender ao 
alto fluxo de pessoas que 
visitam o local. Em para-
lelo, o cardápio também 
oferece refeições diversas, 
petiscos e bebidas vendi-
dos com a bandeira Patro-
ni. Com faturamento de 
R$ 335 milhões, a rede já 
tem 192 unidades espalha-
das pelo Brasil e pretende 
fechar o ano com cresci-
mento de 20%. A Sóbran-
celhas, rede especializada 
na composição da estética 
do olhar, nasceu na região 
de Taubaté e possui 12 uni-
dades no Vale do Paraíba, 
com previsão de inaugurar 
mais duas operações, em 
Lorena e Cruzeiro. “Esta-
mos estabelecidos em to-
dos os municípios do Vale, 
com três lojas em São José 
dos Campos, quatro em 
Taubaté, e uma em Jaca-
reí, Pindamonhangaba, 
Guaratinguetá, Aparecida 
e Caçapava. “Essas cida-
des possuem uma popula-
ção muito carente na área 
de Estética. Os serviços 
são novidade, e as clientes 
ficam maravilhadas com a 
qualidade e o profissiona-
lismo da empresa, o que 
garante nosso sucesso e 
crescimento na região”, 
observa Luzia Costa, fun-
dadora da Sóbrancelhas.

milhões de crianças em 
idade pré-escolar e suas 
famílias no mundo (Brasil, 
China, Estados Unidos, 
Índia e México), sendo no 
Brasil, 12 mil crianças de 
oito capitais (incluindo a 
área urbana e periurbana): 
São Paulo, Belo Horizonte, 
Rio de Janeiro, Curitiba, 
Belém, Manaus, Maceió 
e Recife. Sobre a DSOP 
Educação Financeira A 
DSOP Educação Finan-
ceira é uma organização 
dedicada à disseminação 
da educação financeira no 
Brasil e no mundo, por 
meio da aplicação da Me-
todologia DSOP, criada 
pelo educador e terapeuta 
financeiro, Reinaldo Do-
mingos. Para atingir essa 
missão, a DSOP ofere-
ce uma série de produtos 
e serviços para pessoas, 
empresas e instituições 
de ensino, interessadas 
em ampliar e consolidar 
seus conhecimentos so-
bre Educação Financeira.

tam aumentos populacio-
nais, congestionamentos 
e poluição. Um VLT usa 
quatro vezes menos ener-
gia que um ônibus e 10 ve-
zes menos energia que um 
carro, além de se interco-
nectar facilmente com ou-
tros meios de transporte.
Sobre a Alstom 
T r a n s p o r t e
Promovendo a mobilida-
de sustentável, a Alstom 
Transporte desenvolve e 
comercializa a mais com-
pleta gama de sistemas, 
equipamentos e serviços 
do setor ferroviário. A 
Alstom Transporte admi-
nistra sistemas inteiros de 
transporte, incluindo trens, 
sinalização, manutenção 
e modernização e infra-
estrutura, além de ofere-
cer soluções integradas. 
A Alstom Transporte re-
gistrou vendas de €6,2 
bilhões de euros e regis-
trou €10 bilhões em pedi-
dos no ano fiscal 2014/15. 
Está presente em mais 
de 60 países, e emprega 
cerca de 28.000 pessoas.

meses. De acordo com a 
legislação federal, o ci-
dadão tem até 12 meses 
para concluir o processo. 
Se não o fizer nesse perí-
odo, ele precisa reiniciar 
e refazer todas as etapas.
As taxas
·        Exame médico 
(pagar diretamente ao 
médico): R$ 70,13 (R$ 
51,43 no caso de candi-
dato com deficiência);
·        Avaliação psicoló-
gica (pagar diretamente 
ao psicólogo): R$ 81,81
·        Aulas teóricas e prá-
ticas: valores são estipula-
dos pela autoescola (pagar 
diretamente à empresa).
·        Taxa Detran.SP de exa-
me teórico (pagar em ban-
co conveniado): R$ 29,22
·        Taxa Detran.SP de exa-
me prático (pagar em ban-
co conveniado): R$ 29,22 
·        Taxa Detran.SP de 
emissão da Permissão 
para Dirigir, a primeira 
CNH (pagar em banco 
conveniado): R$ 35,06
Se o candidato for repro-
vado em um dos testes, 
deverá pagar ao Detran.SP 
a taxa para refazê-lo. Por 
exemplo, se ele não passou 
no exame prático, pagará 
novamente os R$ 29,22. 
Reagendamentos não são 
cobrados. Já a cobrança 
por autoescolas por repro-
vação deve estar prevista 
no contrato. Alguns esta-
belecimentos cobram nova 
taxa de exame prático, por 
exemplo, porque levam os 
alunos aos locais de pro-
va e/ou disponibilizam 
seus carros para o teste. 
Mais detalhes sobre o pro-
cesso de primeira habili-
tação podem ser consulta-
dos no portal do Detran.SP 
(www.detran.sp.gov.br), 
na aba CNH - Habilitação.

Potencial de consumo do 
Vale do Paraíba atrai redes 

de franquias

Quase 1500 alunos de
escolas públicas de
São Paulo aprendem

sobre educação financeira

Nova fábrica da Alstom no Brasil 
agora está equipada com uma via 

de testes em Taubaté

Candidato à habilitação 
deve ficar atento ao contrato 

firmado com a autoescola
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Atividade promovida 
pelo Sebrae-SP no dia 
29, na Faculdade de Di-
reito da Unitau, trará di-
cas para empresários se 
manterem competitivos
O Sebrae-SP promove nes-
ta quinta-feira (29) o semi-
nário “Gestão de Pessoas 
em Tempos de Crise”, que 
será realizado no auditório 
da Faculdade de Direito 
da Unitau (Universida-
de de Taubaté), às 18h30.
O seminário reúne infor-
mações e alternativas para 
que o empresário possa 
melhorar sua gestão de 
pessoas, buscando ala-
vancar sua empresa. Os 

Primeiro produto dis-
ponível é o Hora Mar-
cada, que permite 
agendar vagas nas Traves-
sias Litorâneas pela inter-
net. A DERSA lançou nes-
ta mês, o Via Digital, sua 
nova plataforma de servi-
ços eletrônicos, que inves-
te em aproximar o público 
do seu ambiente online 
com a oferta de autosser-
viços. O primeiro produto 
a ser disponibilizado é o 
Hora Marcada, das Tra-
vessiasLitorâneas, que 
permite o agendamento da 
viagem pela internet, evi-
tando filasna hora do em-
barque. O Via Digital tor-
nará o atendimento mais 
fácil, eficiente e seguro.
O HoraMarcada, autosser-
viço realizado no próprio 
site da Companhia, por 
meio decartão de crédito, 
terá a partir de agora aces-
so também em endereço 
direto www.viadigital.
sp.gov.br  Na novapla-
taforma, o serviço infor-
mará, em tempo real, a 
quantidade de vagasdispo-
níveis para cada horário.
O ViaDigital também po-
derá ser acessado por dis-
positivos móveis (smar-
tphones e tablets). Todos 
os cadastrados no Hora 
Marcada serão usuários 
do Via Digital. OCPF 
ou e-mail e a senha ca-
dastrados no serviço de 
agendamento darão aces-
so ànova plataforma. Na 
primeira vez, será soli-
citada apenas a atualiza-
ção dos dados fornecidos 
anteriormente. O cadas-
tro é único e dará acesso 

empresários terão a opor-
tunidade de refletir sobre 
a importância do geren-
ciamento e controle da 
empresa além de discutir 
ações para minimizar pos-
síveis efeitos negativos 
da retração na economia.
O evento começará com 
uma apresentação do atual 
cenário da gestão de pes-
soas em tempos de crise. 
Na sequência, haverá talk 
show com empresários so-
bre boas práticas em gestão.
Os participantes ainda 
acompanharão a palestra 
“Liderança e Formação 
de Equipe” e apresen-
tação de ferramentas do 

posterior atodos os servi-
ços digitais a serem ofe-
recidos pela Companhia.
O Hora Marcadacontinua-
rá disponível por 24 horas, 
ininterruptamente. O paga-
mento é feito porcartão de 
crédito (Visa, Mastercard e 
Diners Club Internacional) 
e oagendamento das via-
gens requer antecedência 
de, no mínimo, duas ho-
ras e, nomáximo, 60 dias. 
Com a reserva concluída, 
basta ao usuário se diri-
gir aoembarque na data e 
hora marcadas. Não é pre-
ciso esperar na fila prin-
cipal deveículos. Serviço
Via Digital / Hora Marcada
“Via Digital” esta dis-
ponível no site da DER-
SA www.dersa.sp.gov.br
Travessias com 
Hora Marcada
Santos xGuarujá  
Guarujá x Bertioga      
São Sebastião x Ilhabela
Cananéia x Continente 
Cananéia x Ilha Comprida
Iguape x Juréia
Da Via Sul ao Via Digital
A DERSA, empresa de 
economia mista que tem 
como principal acionis-
ta oGoverno do Estado 
de São Paulo, marca sua 
história com pioneirismo 
ecriatividade, caracterís-
ticas responsáveis pelo 
desenvolvimento e im-
plantação, no Brasil, de 
diversas tecnologias no 
campo da engenharia ro-
doviária. A Companhia 
atua desde 1969 e hoje 
é referência nacional em 
planejamento, viabilida-
de,gestão e entrega de 
empreendimentos e servi-

Sebrae-SP para ajudar 
os empresários em mo-
mentos de turbulência. O 
evento tem apoio do Ciesp 
Taubaté, Unitau e ACIT.
Seminário Gestão de 
Pessoas em Tempos 
de Crise em Taubaté
Data: 29 de outubro
Horário: 18h30 às 22h30.
Local: Auditório da Fa-
culdade de Direito da 
Unitau (Av. Granadeiro 
Guimarães, 270, Centro)
Gratuito, com vagas limi-
tadas. Inscrições e mais 
informações pelos tele-
fones 0800 570 0800 e 
(12) 3621-5223. Email: 
pae.taubate@gmail.com

ços de alta complexidade.
A DERSA hoje tem em 
seu currículo um dos em-
preendimentos maisim-
portantes para o desen-
volvimento do Brasil: o 
Rodoanel Mario Covas. 
A Companhia também 
é responsável pela exe-
cução de mais uma fase 
deste empreendimento, 
a Nova Tamoios Contor-
nos, em Caraguatatuba e 
São Sebastião. Além da 
expertise no setor da en-
genharia rodoviária, a 
DERSA administra, des-
de1989, oito Travessias 
Litorâneas do Estado de 
São Paulo. A Companhia 
éreconhecida pelo desen-
volvimento e aumento da 
capacidade operacional 
dosistema. Em 2011, im-
plantou o Programa de 
Modernização das Tra-
vessiasLitorâneas, que até 
o momento teve investi-
mentos de R$ 270 milhões 
do Governodo Estado em 
melhorias e ampliação da 
capacidade operacional.
Com o olhar vol-
tado ao futuro, a 
DERSA intensifica a partir 
de agorasuas opções vir-
tuais. O Via Digital, nova 
plataforma de serviços 
eletrônicos daCompanhia, 
chega para levar ao usuário 
uma série de autosserviços. 
O primeirojá está no ar 
em seu novo ambiente 
online: é o Hora Marca-
da, das TravessiasLito-
râneas. Mas a oferta de 
produtos não para por aí. 
Nas próximas sema-
nas,outras novidades serão 
apresentadas ao público.

Taubaté recebe seminário 
gratuito sobre gestão de 

pessoas em tempos de crise

DERSA lança sua nova plataforma 
de serviços digitais

Através do Projeto Arte 
e Cultura do Tribunal 
de Justiça, o Fórum de 
Santa Branca recebe 
o artista plástico para 
exposição de suas 
obras, com abertura 
oficial dia 20 de outubro 
às 14h. A exposição será 
aberta ao público de 21 de 
outubro a 13 de novembro 

de 2015 das 13h às 18h30.
Geraldo Magela, a máxi-
ma arte da simplicidade: O 
artista plástico, nascido em 
Minas Gerais e santa-
branquense de coração 
há muitos anos, retrata 
através de belas imagens 
e cores vivas cenas do 
cotidiano, principalmen-
te da vida simples do 

homem do interior. Ma-
gela é um artista que faz 
questão de realizar um 
trabalho artesanal por sua 
essência, sem fazer uso 
de maquinários e técni-
cas didáticas, buscando 
sempre a espontaneidade, 
representando suas ra-
ízes com a verdadei-
ra “Arte Primitiva”.

Geraldo Magela
expõe obras no

fórum de Santa Branca
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Estrutura é mais uma das 
contrapartidas da Petro-
brás à instalação de gaso-
dutos da Base de Gás do 
Campo Mexilhão. A co-
munidade de pescadores 
do Saco da Ribeira rece-
beu na quarta-feira, 21 de 
outubro, dois ranchos de 
pesca destinados a guardar 
redes, canoas e outros ape-
trechos utilizados em seus 
trabalhos. Os ranchos são 
parte das compensações 
ambientais feitas pela Pe-
trobrás à comunidade de 
Ubatuba como parte do 
PAPP – Programa de Ação 
Participativa para a Pes-
ca - após a instalação de 

A Secretaria de Ação So-
cial em parceria com o 
Sesi, Vesper educação em 
sistema, Casa Noel, Ins-
tituto Sacerdotal de Vida 
Apostólica Jesus Ressus-
citado e Paróquia Jesus 
Ressuscitado oferecem: 
Curso gratuito de plane-
jamento e organização de 
ambientes residenciais.
Aula inaugural: Dia 
29/10/2015 das 8h30 às 
12h30: com informação 
sobre o curso e realiza-
ção das inscrições para a 
primeira turma e cadastro 

O Gestor do Sistema Úni-
co de Saúde do Município 
convida para audiência 
pública onde será apre-
sentado os Balancetes Fi-
nanceiros do 1º e 2º Qua-
drimestres de 2015 sobre 
as despesas e fontes de re-
cursos aplicados na Saúde, 

Desde o início do mês, 
Pindamonhangaba está 
promovendo uma série de 
atividades da campanha 
“Outubro Rosa”. A cam-
panha é realizada por meio 
de parcerias, é um trabalho 
conjunto e o principal ob-
jetivo é alertar as mulheres 
para a prevenção do cân-
cer de mama e do colo do 
útero. CMDM (Conselho 
Municipal dos Direitos 
da Mulher), Prefeitura de 
Pindamonhangaba - Se-
cretaria de Saúde e Assis-
tência Social, Funvic, e 
demais colaboradores, se 
uniram para fazer com que 
as mulheres se cuidem.
Para fazer com que as 
mulheres mantenham a 
saúde em dia o labora-
tório de análises clínicas 
da Prefeitura, próximo ao 

gasodutos da Base de Gás 
do Campo Mexilhão. As 
construções foram feitas 
na área do Instituto Ocea-
nográfico. A parceria per-
mitirá fomentar pesquisas 
voltadas à área marinha, 
aliando o saber tradicio-
nal dos pescadores com o 
conhecimento acumulado 
pelos pesquisadores para 
fomentar a riqueza dessa 
área oceânica. Como par-
te do mesmo acordo, já 
foram entregues também 
a nova sede da Colônia 
Z-10 de Pescadores, no 
Centro, e um carro frigo-
rífico para transporte de 
pescado e a realização de 

reserva. Carga horária: 4h
Local da aula: Sede do 
Fundo Social na Rua José 
Monteiro Pato, 325 – Jd 
Bom Jesus – Tremembé
Realização do Curso
19/11/15 a 17/12/15 das 
8h30 às 12h30: início das 
aulas abordando o con-
teúdo comportamental.
04/02/16 a 17/03/2016 
das 8h30 às 12h30: 
continuação da abor-
dagem dos ambientes 
e conclusão do curso.
Carga horária: 48h
Documentos para a 

bem como sobre a oferta e 
a produção de serviços na 
rede assistencial própria e 
contratada do 2º Quadri-
mestre de 2015, que acon-
tecerá na Câmara Munici-
pal da Estância Turística 
de Tremembé, neste mu-
nicípio, no dia 26 de ou-

Centro de Especialidades 
Médicas, estará aberto 
neste sábado para coleta 
do preventivo. O públi-
co pode ir ao local entre 
7h30 e 11h30. É necessá-
rio levar o RG e o cartão 
SUS. A equipe orienta que 
mulher não tenha relações 
sexuais nos dois dias ante-
riores ao exame e evite o 
uso de duchas e pomadas.
As unidades de saúde tam-
bém convidam as mulheres 
para participar das ativi-
dades de conscientização 
e para passar nas consul-
tas. Nesta sexta-feira (23) 
terá coleta de preventivo 
e solicitação de mamo-
grafias no Feital, Cidade 
Jardim e na Cruz Grande, 
por exemplo, a partir das 
8 horas. Ações no final de 
semana e na segunda-feira

curso para as mulheres de 
corte e costura, em Picin-
guaba. No evento, o pre-
feito Mauricio destacou 
a importância da luta dos 
pescadores pela ocupação 
do território e reafirmou: 
“temos compromisso com 
os pescadores e estamos 
trabalhando pela munici-
palização do píer do Saco 
da Ribeira para uso da pes-
ca, dos turistas e da presta-
ção de serviços”, finalizou 
Mauricio. Fruto dessa con-
trapartida também é a for-
mação da Associação de 
Pescadores do Saco da Ri-
beira, que fará a gestão do 
espaço de forma coletiva.

inscrições: Cópia do 
RG, CPF e Compro-
vante de residência.
Idade mínima: 16 anos 
completos Valor: Gratuito
Local do curso: Rodo-
via Floriano Rodrigues 
Pinheiro Km 16, Bairro 
Paraíso ( Colégio Vesper)
OBS: para receber o certi-
ficado emitido pelo SESI, 
o aluno deverá ter 75% 
de presença nas aulas.
INSCRIÇÕES: Secretaria 
de Ação Social (Rua José 
Monteiro Pato, 325 – Jd 
Bom Jesus – Tremembé)

tubro de 2015, às 10h, em 
cumprimento à Lei Com-
plementar nº 141/2012.
Contando com sua va-
liosa presença, agrade-
cemos antecipadamente.
Atenciosamente. José 
Marcio Araujo Guimarães
Secretário de Saúde

O CMDM, a Funvic e pro-
fissionais da Secretaria 
de Saúde da Prefeitura de 
Pindamonhangaba irão re-
alizar panfletagem e fazer 
ações de conscientização 
para a prevenção do cân-
cer de mama e colo do 
útero no Shopping Pátio 
Pinda das 14 às 20 horas. 
Esta atividade acontece-
rá nos dias 23, 24 e 25.
No sábado (24) acontece 
o Mombaça Rosa e Ca-
minhada Rosa no bairro. 
As ações terão início às 9 
horas e o público poderá 
participar das atividades 
no Centro Comunitário.
No domingo (25), a ci-
dade terá mais uma eta-
pa do Circuito Corrida 
de Rua. A largada será às 
9 horas e os atletas parti-
rão do Parque da Cidade.

Prefeito de Ubatuba
entrega rancho de pesca

no Saco da Ribeira

Inscrições abertas: Curso 
gratuito de planejamento e 
organização de ambientes 
residenciais em Tremembé

Prefeitura de Tremembé 
convida população para
audiência pública sobre

recursos aplicados
na Saúde

Cidade de Pinda realiza
várias ações do
Outubro Rosa


