
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXV  27 DE MARÇO DE 2015  EDIÇÃO 1431 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Os trabalhadores da Ger-
dau fizeram mais um pro-
testo nessa quinta-feira, 
dia 26, contra a recusa da 
direção da empresa em 
aplicar medidas que evi-
tam demissões. A entra-
da do turno foi atrasada 
em cerca de uma hora. 
Há uma semana, no dia 
19, a fábrica dispensou 
90 funcionários, o que já 
é considerado demissão 
em massa. Desde o co-
meço do ano, o Sindicato 

dos Metalúrgicos de Pin-
damonhangaba-CUT rei-
vindica a negociação de 
medidas como lay-off, fé-
rias coletivas e redução de 
jornada, mas a direção da 
Gerdau não aceita nenhu-
ma delas. No mesmo dia 
das demissões, houve pro-
testo no turno da noite. “O 
RH queria que a gente assi-
nasse um acordo aceitando 
essas demissões com dois 
meses a mais de um outro 
convênio médico qual-

quer, como se isso fosse 
uma proposta da empresa. 
Não é. Não houve nego-
ciação. Ela chegou e fa-
lou: Já demiti. A gerência 
podia evitar essas 90 de-
missões, sim. Falta efetivo 
na fábrica”, disse André 
Oliveira – Andrezão, 
coordenador do comi-
tê sindical na unidade. 
A Gerdau de Pinda em-
prega cerca de dois mil 
trabalhadores na produ-
ção de laminados a aço.

Trabalhadores da
Gerdau fazem novo 

protesto contra
demissões

A exigência para o uso 
dos extintores veiculares 
do tipo ABC teve o prazo 
alterado. O Conselho Na-
cional de Trânsito (Con-
tran) tomou a decisão de 
adiar o prazo de vigência 
para o equipamento auto-
motivo anti-incêndio. De 
acordo com a decisão do 
Contran, a portaria será 
publicada no Diário Ofi-
cial da União com a nova 
data: 1º de julho. Em tese, 
o extintor ABC foi de-
senvolvido para apagar 
incêndio em materiais só-
lidos como pneus, estofa-
mentos, tapetes e reves-
timentos. Ele substitui o 
extintor BC, que combate 
incêndio em materiais elé-
tricos energizados, como 
bateria de carro e fiação 
elétrica e em combustíveis 
líquidos - óleo, gasolina 
e álcool –, materiais tam-

bém recomendados para 
o extintor do tipo ABC. 
O novo prazo atende um 
pedido do ministro das 
Cidades, Gilberto Kassab, 
que alertou os empresários 
sobre o tempo insuficiente 
para fabricar e disponibili-
zar os extintores no mer-
cado “O Contran atendeu 
a pedido do ministro das 
Cidades, Gilberto Kassab, 
apresentado no início des-
te mês ao Departamento 
Nacional de Trânsito (De-
natran), para prorrogar por 
mais 90 dias a exigência 
dos novos extintores vei-
culares ABC”, informou 
o ministério. Multas - Os 
novos extintores foram 
adotados no Brasil em 
2005, em  carros que saem 
das montadoras do país. 
O equipamento será obri-
gatório a partir de 1º de 
julho, em automóveis de 

passeio, utilitários, cami-
nhonetes, caminhão, tra-
tor, micro-ônibus, ônibus 
e triciclo automotor de ca-
bine fechada. Circular sem 
o equipamento constitui 
infração grave, com mul-
ta de R$ 127,69 e registro 
de cinco pontos na cartei-
ra de habilitação.  Corre-
ria - No dia 7 de janeiro, 
o Contran publicou deli-
beração prorrogando para 
1º de abril o prazo para 
substituição de extintores 
de incêndio automotivos 
com carga de pó BC, pelo 
modelo ABC. Uma reso-
lução anterior do órgão 
havia tornado obrigatório 
o uso desse tipo de extin-
tor desde 1º de janeiro. 
A exigência provocou 
uma corrida às lojas e 
muitos motoristas rela-
taram dificuldades em 
encontrar o produto.

Extintor ABC exigência 
tem prazo alterado para 

1º de julho

Com aprovação de Projeto de 
Lei na Câmara, Unidade de 

Fisioterapia recebe nome de 
“Celina Cotait”

Endividamento das famílias 
sobe levemente em janeiro

revela Banco Central

Além dos debates e discus-
sões de indicações, reque-
rimentos e das explicações 
pessoais, os vereadores de 
Pindamonhangaba apre-
ciaram e votaram 2 (dois) 
Projetos de Lei que esta-
vam listados na Ordem 
do Dia da 9ª Sessão Ordi-
nária realizada no Palácio 
Legislativo “Dr. Geraldo 
José Rodrigues Alckmin”.
Dentre os dois, o Proje-
to de Lei n° 29/2015, do 
vereador Janio Ardito Le-

Depois de três meses se-
guidos em queda, o endi-
vidamento das famílias 
subiu em janeiro, revelou 
hoje o Banco Central (BC). 
Em janeiro, as famílias 
comprometeram 46,35% 
da renda acumulada em 12 

rario (PSDB) que “deno-
mina de CELINA LEITE 
DE ABREU COTAIT, a 
Unidade de Fisioterapia 
do Centro Esportivo João 
Carlos de Oliveira – João 
do Pulo” foi aprovado 
por unanimidade e agora, 
nos próximos dias, segue 
para sede do Poder Exe-
cutivo para ser sancionado 
– ou não – pelo prefeito.
O outro projeto - PL n° 
28/2015 - do vereador Ri-
cardo Piorino (PDT), que 

meses com dívidas, contra 
46,21% registrados em de-
zembro. O serviço da dí-
vida, a parcela do salário 
que as famílias destinam 
ao pagamento de juros e 
de amortizações, também 
subiu. O indicador passou 

“Altera dispositivo da Lei 
n° 5.509, de 28 de feverei-
ro de 2013, que autoriza 
o Executivo Municipal a 
conceder Bolsas de Estudo 
para o Ensino Superior” 
foi retirado pelo autor e 
será apresentado poste-
riormente como “Indica-
ção de Projeto de Lei”. 
Próxima Sessão Ordinária
E na próxima segunda-fei-
ra, dia 30 de março, partir 
das 18 horas, a Câmara de 
Pindamonhangaba realiza 
a 10ª sessão ordinária de 
2015. O plenário “Fran-
cisco Romano de Olivei-
ra” está localizado na rua 
Alcides Ramos Nogueira, 
860 – Loteamento Real 
Ville, Mombaça. A ses-
são é aberta à população 
e poderá, ainda, ser acom-
panhada através da trans-
missão “ao vivo” pela 
internet no portal www.
camarapinda.sp.gov.br e 
nos canais 96 (analógico) 
e 04 (digital) da opera-
dora de TV a cabo NET, 
de Pindamonhangaba.

de 21,97% em dezembro 
para 22,09% em janeiro. 
Tradicionalmente, o endi-
vidamento e o serviço da 
dívida sobem em janeiro 
por causa do aumento dos 
compromissos financei-
ros no primeiro mês do 
ano, marcado por despe-
sas com tributos, material 
escolar e gastos de Natal. 
Os dois componentes do 
serviço da dívida subiram 
em janeiro. O pagamento 
de juros passou de 9,3% 
para 9,4% do salário, re-
fletindo a alta das taxas 
das linhas de crédito. A 
despesa com amortizações 
ficou praticamente estável, 
mas também aumentou, 
de 12,67% para 12,69%.
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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.
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: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
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

       MISCELÂNEA
Curiosidades

Perfil astrológico dos signos

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro): Generoso e franco, o aquariano ama as artes, 
tem a mania de prometer mais do que realmente pode fazer.
Peixes (20 de fevereiro a 20 de março): A modéstia é a sua principal característica, 
sensitivo, superam com facilidade os problemas que vão aparecendo.
Áries (21 de março a 20 de abril): Os arianos amam projetos novos, são criativos, 
adaptam-se a qualquer situação, mas costumam ser um pouco precipitados. 
Touro (21de abril a 20 de maio): Obstinados e teimosos, têm um coração de manteiga 
e quase sempre se pode confiar neles.
Gêmeos (21 de maio a 20 de junho): Imaginativos e generosos, os geminianos são 
inconstantes e vivem mudando de ambiente.
Câncer (21 de junho a 21 de julho): Tímidos e misteriosos, os cancerianos são muito 
ligados às tradições e à família.
Leão (22 de julho a 22 de agosto): Personalidade vibrante e espírito de liderança de-
vem evitar a tendência para arrogância e ao egoísmo.
Virgem (23 de agosto a 22 de setembro): Mente aguçada e dom de oração, só precisam 
evitar o hábito cansativo de entrar em detalhes.
Libra (23 de setembro a 22 de outubro): Buscam sempre a amizade, a harmonia e a 
beleza das coisas, é o signo da justiça.
Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro): Arrojado, os escorpianos não temem 
obstáculos, podem s tornar cruéis com quem atravessar em seu caminho. Bons líderes 
de grupo.
Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro): Concentram sua atenção no alvo que 
desejam atingir, são amantes dos esportes e das viagens.
Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro): O capricorniano é organizado e prático.

Humor

Uma mulher vai à farmácia e pede:
- Por favor, você tem veneno?
- Pra que?
- Pra matar o meu marido!
- Não posso lhe vender pra esse fim.
A mulher abre a bolsa e exibe uma foto do marido na cama com a mulher do farma-
cêutico e ele diz:
- Oh! Desculpe, não sabia que a senhora trazia a receita...
***
Quatro compadres mineirinhos costumavam ir pescar a vários anos juntos. Só que este 
ano, a mulher do Tião bateu o pé e disse que ele não ia e pronto. Ele ficou muito brabo 
e ligou para os companheiros dizendo que não poderia ir à pesca este ano. Dois dias 
depois, os companheiros chegaram à beira do rio e quem estava lá, já com a pescaria 
toda arrumada? Tião, em pessoa! Os companheiros intrigados, perguntaram: 
- Uai Tião! Você disse que não vinha mais, que a patroa não tinha deixado. O que 
aconteceu?
E o Tião explica:
- Bem, é simples. Ontem, ela acabou de ler um livro e aí me levou pro quarto. Lá tinha 
duas algemas e duas cordas em cima da cama. Aí, ela mandou eu algemá-la e amarrar 
ela. Aí, ela falou desse jeito:
- Agora você faça o que quiser...
- Então não pensei duas vezes, sô... Peguei minha tralha e vazei...

Mensagens

Quem vive a se queixar é um verdadeiro espinho humano. Quem é frio à vida, guarda 
gelo mental. Quem ensina e não faz, lembra um alto falante, Quem ouve a tentação, cai 
onde julga ergue-se. Quem não sabe o que quer, parece folhas ao vento. Quem esquece 
as ofensas, está livre de todo mal.
***
Quando não havia psicoterapeuta, nem antidepressivo, os problemas eram resolvidos 
com bom senso, inspirados na sabedoria do povo, transmitida pelos ditados populares. 
Eu chorava porque não tinha sapatos novos e quando olhei para traz vi um homem 
que não tinha os pés. Nem todos se conformam com os sofrimentos alheios. Os menos 
egoístas podem se lembrar do ditado quando se sentirem injustiçados.
***
Nos momentos mais graves, use a calma. A vida não pode ser um bom estado de luta, 
mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Não delibere apressadamente. As 
circunstâncias, filhas dos Desígnios Superiores, modificam-nos a experiência e minuto 
a minuto. Evite as lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas ao invés 
de resolvê-los. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reer-
guimento é a melhor medida para aquele que cai. Tenha paciência. Se você não chegar 
a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. Se a 
questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma semana, a fim 
de solucioná-la. O tempo não passa em vão. A pretexto de defender alguém, não pe-
netre no círculo barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído por simples questão de 
gosto. Seja cometido nas resoluções e atitudes. Nos instantes graves, nossa realidade 
espiritual é mais visível. Em qualquer apreciação, alusiva a segundas e terceiras pes-
soas, tenha cuidado. Em outras ocasiões outras pessoas serão chamadas a fim de se re-
ferirem a você. Em hora alguma proclamar seus méritos individuais, porque qualquer 
qualidade excedente é muito problemática no quadro de nossas aquisições. Lembre-se 
de que a virtude não é uma voz que fala e sim um poder que irradia.

Pensamentos

O bom humor não custa nada e compra tudo.
Antes de falar do meu presente, lembre-se do teu passado.
Uma idéia sem execução é um sonho.
O amor não pede licença para entrar, ele surge já instalado.
É melhor andar a pé do que montar num burro velho.
A verdadeira sabedoria é não parecer sábio.
Faça primeiro o mais importante e não o mais urgente.
Onde existe vontade, existe os meios.
Um coração sem mácula dificilmente se assusta.
As palavras ligam as pessoas que têm a mesma energia.
É preciso nunca fazer as coisas pela metade.
A ironia é uma tristeza que não podendo chorar ela ri.

Taubaté altera itinerário e 
pontos de ônibus em

22 linhas a partir de domingo 

Criminosos rendem motorista
na Dutra e levam caminhão

com 20t de explosivos

Edital de convocação assembleia de fundação, eleição e aprovação do estatuto

Dia 03/04/2015 às 14:00 horas
Endereço: Estrada Municipal José Andrade Filho, 4130
Bairro do Poço grande
Tremenbe/SP

Será realizada a assembleia de fundação e eleição dos menbros da diretoria  
conselho de administração e conselho fiscal desta Associação Esportiva e  
Recreativa América do Maracaibo
Fone:(12)3672-5250 - (12)98194-9426 - (12)99191-8414
E-mail adilsonfaria1975@gmail.com
Facebook: america maracaibo

A Prefeitura de Taubaté 
informou que a partir des-
te domingo (29) haverá 
alteração no itinerário de 
22 linhas da cidade.Além 
disso, alguns pontos de 
ônibus serão desativados e 
alterados, para redistribuir 
as linhas pelas paradas da 
região central. As mudan-
ças acontecem por conta 
do projeto da Prefeitura 
que vai alterar o trânsito 
em dez vias da região cen-
tral. (Veja as alterações)
As linhas que pas-
sam por alterações pas-
sam pela Rodoviária 
Velha e bairros como 
Barreiro, Cidade de 
Deus, Continente, Jardim 
América, Independên-
cia, Parque Três Marias 
e Vila Sâo Geraldo. Veja 
a lista completa no link.

A Polícia militar de Tauba-
té foi acionada na madru-
gada desta quinta-feira 
(26) devido a um roubo de 
um caminhão com carga 
de 20 toneladas de explo-
sivos. O veículo saiu de 
Taubaté, com destino à ci-
dade de Caieiras-SP, mas 
foi abordado na Rodovia 
Presidente Dutra. De acor-

Já nos pontos de ônibus, se-
rão desativados 10 paradas 
na região central, com o 
objetivo de evitar aglome-
ração dos coletivos. Outros 
10 pontos serão implan-
tados. Veja a lista abaixo: 
PONTOS DESATIVA-
DOS - Convento Santa 
Clara - Rua XV de No-
vembro (próximo à Pri-
mo Auto peças) - Praça 
Santa Terezinha (Banco 
Santander) - Rua Dr Pe-
dro Costa (UTI do Tênis)
- Praça Santa Terezinha 
(Cobrinha Games) - Praça 
Anchieta (sentido Av Faria 
Lima) - Praça Monsenhor 
Silva Barros - Rua Jacques 
Félix (esquina com a Rua 
Dr Silva Barros) - Rua 
Dona Chiquinha de Mat-
tos (Paraiso dos Colchões)  
PONTOS ALTERADOS 

do com a vítima, dois ho-
mens se aproximaram e, 
após render o condutor, 
fugiram com toda a carga 
tomando rumo ignorado. 
De acordo com a polícia, 
a carga de explosivos é vi-
sada pelos criminosos para 
o uso em assaltos à caixa 
eletrônicos. O motorista 
foi libertado nas imedia-

(Nem todas as linhas fa-
rão paradas) - Rodoviá-
ria Velha - Av Granadei-
ro Guimarães (Hospital 
Escola e Idesa) - Praça 
Dom Epaminondas - Rua 
Conselheiro Moreira de 
Barros (Magazine Luiza)  
NOVOS PONTOS - Rua 
Marques do Herval nº 56 
(Eletroclin) - Rua Mare-
chal Artur da Costa e Silva 
- Av Juscelino Kubitschek 
- Praça 8 de Maio (próximo 
ao antigo Teatro São João) 
- Rua Dr Emilio Winther 
(próximo à Honda) - Rua 
Jacques Félix (calçada 
oposta à Olga Óculos) - 
Av Juca Esteves (Clube 
Associação) - Rua Anizio 
Ortiz Monteiro - Av 9 de 
Julho (Faculdade de Direi-
to) - Rua Dona Chiquinha 
de Mattos (Torra Torra)

ções do terminal Tietê, 
em São Paulo. No final 
de semana, em Pindamo-
nhangaba, criminosos rou-
baram equipamentos em 
uma obra no bairro Casto-
lira, que também serviram 
para o estouro de caixas 
eletrônicos. Esse tipo de 
ocorrência vem se intensi-
ficando nos últimos meses.
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Teleférico de Campos dos
Jordão ficará fechado por três 

meses para manutenção
A EFCJ (Estrada de Ferro 
Campos do Jordão) anun-
ciou que o teleférico de 
Campos do Jordão ficará 
paralisado pelo período 
de 3 meses para obras de 
manutenção preventiva. 
Serão feitas inspeção de 
estruturas, troca de cabos 
de sustentação, pintura, 

treinamento de operado-
res e produção de laudos 
técnicos. O equipamento 
deve voltar a funcionar 
no fim do mês de junho, 
no início da temporada 
de inverno de Campos 
do Jordão, quando o mo-
vimento de turistas au-
menta. O teleférico de 

Campos do Jordão é uma 
das principais atrações tu-
rísticas da cidade. Cons-
truído em 1970, possui 
74 cadeiras e faz um per-
curso de 560 metros. Re-
cebe mais de 900 pes-
soas por dia e em alta 
temporada, o número de 
usuário passa de 1.500.  

Governo anuncia revisão de
 todos os contratos do Fies e 
critica abuso nos reajustes

De acordo com o ministro 
da Casa Civil, o financia-
mento continua e todos 
terão direito à renovação 
Os benefícios do Fundo 
de Financiamento Estu-
dantil (Fies) são revisados 
“contrato por contrato”, 
declarou o ministro da 
Casa Civil, Aloizio Mer-
cadante . A decisão do 
governo, diz o ministro é 
para evitar reajustes abu-
sivos nas mensalidades 
dos cursos bancados pelo 
programa. Mercadante co-
bra das instituições o res-
peito ao limite de reajuste 
de até 6,4%. Esse índice 
equivale à inflação medi-
da pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), em 2014. 
A regra foi instituída este 

ano e criou embates com 
as instituições de ensino. 
Em entrevista ao Palá-
cio do Planalto, Mercante 
afirmou: “Vamos analisar 
contrato por contrato, ve-
rificar se houve abuso nas 
matrículas e vamos que-
rer rediscutir essa questão 
com as mantenedoras. É 
responsabilidade do Esta-
do defender o consumidor, 
defender o estudante, e 
buscar um bom entendi-
mento nessa questão. Por 
isso, você renova o con-
trato com o limite de au-
mento no financiamento, 
que é a inflação do ano. O 
que está acima disso vai 
ter que ser rediscutido”. A 
análise dos reajustes será 
feita por um grupo de tra-
balho formado pelos mi-

nistérios da Educação e da 
Justiça. O grupo também 
proporá melhorias no pro-
grama. De acordo com a 
Casa Civil, o financia-
mento continua e todos 
terão direito à renovação, 
mas não pode haver au-
mento que ultrapasse o li-
mite da inflação para não 
sobrecarrega o Tesouro 
Nacional, que é o respon-
sável pelos recursos do 
Fies.  O ministro defen-
deu as novas regras de 
acesso ao financiamento, 
que condicionam a con-
cessão à obtenção de 
pelo menos 450 pontos 
no Exame Nacional do 
Ensino Médio, sem zerar 
a redação, e à boa ava-
liação dos cursos pelo 
Ministério da Educação.

A obra de construção da 
ciclovia na Avenida Gene-
ral G. da Fonseca que liga 
o Centro ao Padre Eterno 
está a todo vapor. Nesta se-
mana,  cerca de 950 m de 
ciclovia foram asfaltados.
A ciclovia terá aproxi-
madamente 2.500 metros 
de extensão, iniciando na 
lateral da Escola Maria 
Amélia do Patrocínio e 
terminando na Rua Costa 
Cabral, com um investi-
mento de R$ 260.500,49, 
recursos oriundos do 

tesouro do município.
Contando a exten-
são da ciclovia da  
Avenida Luiz G. das Ne-
ves, serão quase 4 km 
de trecho asfaltado, pro-
tegido por guias e sina-
lizado para atender mi-
lhares de ciclistas que se 
utilizam do trecho para 
lazer, locomoção e, prin-
cipalmente, trabalho.
Com as obras de cons-
trução de ciclovias, esses 
acessos se tornarão muito 
mais seguros e rápidos. 

“Nossa cidade é plana 
e com obras como esta 
queremos incentivar o 
meio de transporte mais 
barato, e ecológico que é 
a bicicleta. Além disso, 
é também um exercício 
que beneficia a boa for-
ma e prepara o corpo para 
se proteger de muitas do-
enças, principalmente 
coronárias e cardíacas. 
A ciclovia torna a prática 
do ciclismo uma ativida-
de segura”, salientou o 
prefeito Marcelo Vaqueli.

Obras da Ciclovia do Padre 
Eterno estão a todo vapor 

em Tremembé 
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MST muda de local em 
Pinda e se instala em 

área do Polo Apta

Nesta semana um grupo 
de famílias ligadas ao Mo-
vimento Sem Terra (MST) 
se instalou em uma área 
próxima à Via Dutra, em 
Pindamonhangaba. O ter-
reno é de propriedade da 
Agência Paulista de Tec-

nologia dos Agronegócios 
(Apta) e dista cerca de 1 
km da rodovia. O local é 
sede de um laboratório 
estadual voltado para de-
senvolvimento e pesquisas 
para a produção do agro-
negócios. São 45 famílias 

que deixaram o terreno 
onde estavam acampadas, 
ao lado da Faculdade de 
Tecnologia (Fatec), no 
bairro da Água Preta. Com 
a determinação judicial da 
reintegração de posse da 
área - de propriedade do 
Departamento de Águas 
e Energia Elétrica (Daee) 
- os acampados se trans-
feriram para outro local 
onde já estão agora ins-
talados.  Em nota, a Se-
cretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado 
de São Paulo, informou 
que já deu entrada com 
o pedido de reintegra-
ção de posse do terreno 
pertencente ao Polo Re-
gional Vale do Paraíba.

As representantes do Vale 
do Paraíba para a busca 
das 30 vagas do concur-
so Miss São Paulo foram 
conhecidas após seletiva 
realizada no último fim 
de semana em Ilhabela. 
As vencedoras foram: Ste-
phanie Proghlof (São José 
dos Campos), Simone Al-
varenga (Taubaté), Joana 
Rangel (Pindamonhanga-
ba), Isabela Mayer (São 
Bento do Sapucaí), Alexia 
Reis (Jacareí), Fernan-
da Sansevero (Cruzeiro), 
Thainá Ribeiro (Caragua-
tatuba), Giu Canteruccio 
(Ubatuba), e Denise Pra-

No próximo domingo 
(29), acontece em Pinda-
monhangaba a 1ª etapa da 
Corrida Push Race 2015. 
A competição será na Pra-
ça do Cruzeiro a partir das 
14h. A modalidade Push 
Race conquistou os skatis-
tas de todas as idades, por 
ser uma competição mais 
democrática, permitindo 
a participação de inician-
tes, amadores e profissio-
nais pelo fato de depen-
der mais da velocidade e 

Localizada aos pés da Ser-
ra Mantiqueira, em Pinda-
monhangaba, está um dos 
pontos turísticos mais co-
nhecidos da região. A Fa-
zenda Nova Gokula abriga 
a maior comunidade Hare 
Krishna da América La-
tina e atraí visitantes de 
todos os lugares do país e 
do mundo. A comunidade 
surgiu há 35 anos e per-
tence à Sociedade Interna-
cional para a Consciência 
de Krishna (ISKCON), 
abriga cerca de 80 pesso-
as que vivem e trabalham 

do (Ilhabela).  As novas 
misses foram eleitas após 
a avaliação de critérios 
como beleza facial, plás-
tica e elegância em tra-
jes de maiô e gala. No 
júri,havia integrantes da 
imprensa, Poderes Exe-
cutivo e Legislativo do 
Litoral Norte e modelos 
profissionais. Com os tí-
tulos, as nove meninas e 
seus respectivos municí-
pios batalham agora pelo 
desafio de compor as 30 
vagas do Miss São Paulo, 
a ser realizado em agosto 
na capital.  “Foram mais 
de 40 candidatas de bom 

não da habilidade. Outro 
ponto importante é que os 
skatistas precisam ter re-
sistência física, pois são 
2 quilômetros de extensão 
que devem ser percorridos 
o mais rápido possível e 
através de remadas. Serão 
6 categorias: Sprint Race 
Masculino, Feminino e 
Juvenil, 2km Race Mascu-
lino Open, 2km Race Fe-
minino Open e 2km Race 
Master. Haverá premiação 
para os três primeiros de 

para o desenvolvimento 
do local, sempre seguindo 
os preceitos da vida sim-
ples e pensamento eleva-
do a Deus, de acordo com 
a tradição Vedas. O local 
possui dois templos e re-
cebe mais de 10 mil pesso-
as por ano, entre turistas, 
estudantes e peregrinos 
com diversos objetivos. A 
certeza é que o visitante, 
por onde andar, escutará 
alguém entoando o conhe-
cido canto de manifesta-
ção de fé, repetido incan-
savelmente pelos devotos: 

nível, com características 
e personalidades diferen-
tes umas das outras, que 
proporcionaram ao evento 
revelar belas vencedoras. 
Vamos torcer para que 
avancem”, disse Willian 
Roggles, diretor-geral 
da WR Modelos e coor-
denador da Seletiva Re-
gional, analisou os resul-
tados com otimismo. A 
seletiva regional para o 
Miss São Paulo foi pro-
movida pela WR Mode-
los e Grupo Band Vale de 
Comunicação, com ves-
tidos oferecidos pela Jo-
sephine’s Noivas e Cia.

cada categoria. Esse ano 
serão realizadas 3 etapas. 
A primeira neste domin-
go (29), a segunda no dia 
21 de junho e a terceira 
no dia 8 de novembro. 
As inscrições podem ser 
feitas no dia da prova ou 
antecipadamente na loja 
Life Core, localizada na 
Travessa Marquês do Her-
val, 82, Centro. O valor é 
R$ 10. Mais informações 
pela página www.face-
book.com/lifecoreskate.

“Hare Krishna Hare Krish-
na, Krishna Krishna Hare 
Hare, Hare Rama Hare 
Rama, Rama Rama Hare 
Hare”. A Fazenda Nova 
Gokula funciona todos os 
dias da semana, de 4h30 
às 20h30, e está localizada 
na Estrada Jesus Antonio 
de Miranda s/n, Ribeirão 
Grande, Pindamonhanga-
ba. Informações: faleco-
nosco@novagokula.com.
br http://www.facebook.
com/fazendanovagokula 
h t t p : / / w w w . n o -
v a g o k u l a . c o m . b r /

Representantes da
região no Miss São 

Paulo são escolhidas

Corrida de skate 
“Push Race” em

Pindamonhangaba

Maior fazenda Hare Krishna 
da América Latina é local de 

paz e ponto turístico de
Pindamonhangaba

Frente de Trabalho
Relação de Selecionados

em Monteiro Lobato

Monteiro: Taxa de Licença e
Funcionamento 2015 tem 

vencimento em 31 de março

A Prefeitura de Monteiro 
Lobato e a Secretaria de 
Desenvolvimento Social 
divulgaram a relação dos 
selecionados no proces-

A prefeitura de Mon-
teiro Lobato, por 
meio da secretaria de 
Finanças e Tributa-
ção, informa aos em-
presários, comerciantes 
e autônomos que está 
disponível para paga-
mento a taxa de licença e 

so seletivo simplificado 
para contratação tempo-
rária de bolsistas para o 
programa emergencial 
de auxílio desempre-

funcionamento referen-
te ao ano de 2015, com 
vencimento até 31 de 
março deste ano. Sem o 
pagamento da taxa não é 
possível ter acesso ao al-
vará do exercício de 2015, 
como também a autoriza-
ção para exercer a ativi-

go: Frente de Trabalho. 
Confira a lista dos 
selecionados em: 
h t t p : / / m o n t e i r o -
l o b a t o . s p . g o v . b r /

dade comercial no muni-
cípio. Retire seu boleto 
na secretaria de Finanças 
e Tributação, localizada 
na sede da prefeitura de 
Monteiro Lobato – Pra-
ça Deputado Cunha 
Bueno, nº 180, no pe-
ríodo das 08h às 17h.


