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Vai começar a maior festa do 
esporte amador da região. 
A partir do dia 11 de ju-
lho, Taubaté promove,  
por meio da Secreta-
ria de Esportes e Lazer, 
a realiza no próximo 
dia 1º, a abertura oficial 
dos 59º Jogos Regio-
nais do Vale do Paraíba,
Litoral Norte e Ser-
ra da Mantiqueira.
A festa de abertura será 
na Avenida do Povo no 
próximo deia 1º de julho, 
a partir das 19 horas com 
programação de várias 
solenidades e desfile de 
delegações. Para a ceri-
mônia, Taubaté irá contar 

A tradicional festa de ani-
versário de Pindamonhan-
gaba, realizada no Parque 
da Cidade, é uma das prin-
cipais atrações do calendá-
rio de comemorações dos 
310 anos de emancipação 
político-administrativa do 
município. Neste ano, o 
evento será de 8 a 12 de ju-
lho, com portões abertos a 
partir das 19 horas e shows 
todos os dias, às 21 horas. 
Como toda a programação 
de aniversário, a festa tam-
bém terá entrada gratuita.

Malta: Abrindo a progra-
mação de shows, no dia 
8, a Banda Malta, vence-
dora da edição de 2014 do 
Super Star, exibido pela 
Rede Globo. O show pro-
mete atrair milhares de 
pessoas com pop rock de 
qualidade, com canções 
carregadas de emoção.

Edson e Hudson: No dia 
10, dia do aniversário de 
emancipação de Pinda-
monhangaba, a atração 
será a dupla sertaneja Ed-
son e Hudson, que voltou 
com tudo e promete um 
show marcado por gran-
des sucessos, agitando o 
público. A apresentação 
trará, ainda, canções do 
histórico DVD “Faço Cir-
co pra Você – Ao Vivo” 
e do projeto “Na hora do 
Buteco”, ambos de 2013, 
e esse último criado em 
homenagem aos 103 anos 
da música sertaneja e que 
visa resgatar a música raiz.

Fábio Jr.: No dia 9, a atra-
ção será o cantor mais 
romântico do país, Fábio 
Júnior, que promete ar-
rancar suspiros da platéia 
feminina. No show, ele 
apresentará os maiores 
sucessos e músicas iné-
ditas do 27º disco de sua 
carreira, que traz um Fá-
bio Jr. renovado, cantan-
do como nunca, altamente 
influenciado no romantis-
mo por soul, funk e rock.

Sambô: No dia 11, o pú-
blico vai ferver com o 
show do grupo Sambô, 
apresentando o melhor do 
‘rock-samba’, estilo cria-
do por eles, em que rocks 
clássicos são interpretados 
com instrumentos típi-
cos de uma roda de sam-
ba, sempre com um jeito 
irreverente e despojado.

Shows Regionais: O último dia de shows no Parque da Cidade, domingo (12), terá Muzak 
às 19h30, Grupo Paradoxo às 20h30, e banda Panela encerrando a festa às 22 horas. Segu-
rança : A garantia da segurança do público está recebendo atenção especial para a reali-
zação deste evento, com apoio da Polícia Militar e atividade delegada, além de seguranças 
contratados, guardas municipais, brigadistas da Prefeitura e plantões do Setor de Elétrica 
e do Corpo de Bombeiros. Ingressos: Como no ano passado, o Parque da Cidade pode 
receber até 20 mil pessoas por dia. Não é necessário trocar o ingresso. Outras atrações: 
Além dos shows, a festa terá praça de alimentação com barracas das instituições sociais da 
cidade, Vitrine Social, espaço para a Associação Comercial e Industrial de Pindamonhan-
gaba e área para a imprensa. O estacionamento também será coordenado pelas instituições 
assistenciais da cidade, por isso será pago. 

com cerca de 400 atletas, 
os mesmos que represen-
tarão a cidade durante 
a competição. Serão 15 
atletas de cada uma dele-
gação das 41 cidades que 
irão participar dos jogos..
A 59ª edição dos Jogos Re-
gionais deverá  trazer para 
a cidade cerca de 6.000 
atletas irão disputar mais 
de 20 modalidades em 27 
locais de competições.
Os esportistas ficarão aco-
modados em 42 escolas que 
servirão de alojamentos. 
O evento ainda contará 
com cerca de 100 volun-
tários selecionados pelo 
PROVE (Programa de Vo-

luntários do Esporte) que 
irão auxiliar na organiza-
ção nos 11 dias dos jogos.
Programação dos Jo-
gos - Dentro de 3 dias, 
de acordo com ao comitê 
organizador, será divul-
gada a programação  ge-
ral, como tabelas, classi-
ficação, datas, horários, 
alojamentos e locais de 
competições será divul-
gada de três em três dias 
pela Secretaria de Es-
porte, Lazer e Juventude 
do Estado de São Paulo, 
organizadora do even-
to, no site oficial dos Jo-
gos Regionais: taubate.
sp.gov.br/jogosregionais. 

Taubaté prepara festa 
de abertura dos

59º Jogos Regionais

Pindamonhangaba
comemora 310 anos 

com festa no
Parque da Cidade

Marcação de Consultas no Centro de Saúde 
para o  mês de Julho em Tremembé
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Projetos de autoria do Executivo Municipal - Leitura
Projeto de Lei Ordinária 183/2015: Altera o artigo 8º da Lei 
Municipal nº 1.568/2012 e o artigo 11 da Lei 1.545/2012
Projeto de Lei Ordinária 184/2015: Dispõe sobre a abertu-
ra de crédito adicional à LOA e acrescenta ações, projetos, ati-
vidades, metas e objetivos na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
– LDO e no PPA do Município de São Bento do Sapucaí para o 
exercício de 2015
Projeto de Lei Ordinária 185/2015: Dispõe sobre a abertu-
ra de crédito adicional à LOA e acrescenta ações, projetos, ati-
vidades, metas e objetivos na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
– LDO e no PPA do Município de São Bento do Sapucaí para o 
exercício de 2015
Projeto de Lei Ordinária 186/2015: Dispõe sobre a abertu-
ra de crédito adicional à LOA e acrescenta ações, projetos, ati-
vidades, metas e objetivos na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
– LDO e no PPA do Município de São Bento do Sapucaí para o 
exercício de 2015
Projeto de Lei Ordinária 187/2015: Dispõe sobre a abertu-
ra de crédito adicional à LOA e acrescenta ações, projetos, ati-
vidades, metas e objetivos na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
– LDO e no PPA do Município de São Bento do Sapucaí para o 
exercício de 2015
Projeto de Lei Ordinária 188/2015: Dispõe sobre a abertu-
ra de crédito adicional à LOA e acrescenta ações, projetos, ati-
vidades, metas e objetivos na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
– LDO e no PPA do Município de São Bento do Sapucaí para o 
exercício de 2015
Projeto de Lei Ordinária 190/2015: Dispõe sobre a conces-
são dos benefícios eventuais da Política de Assistência Social 
do Município de São Bento do Sapucaí - SP e dá outras provi-
dências.
Projeto de Lei Ordinária 191/2015: Dispõe sobre a altera-
ção da Lei Municipal nº 845/1995 de criação do Conselho Mu-
nicipal de Assistência Social e dá outras providências.
Projeto de Lei 192/2015: Cria o parágrafo único ao artigo 1º da 
Lei Municipal nº 1.632 de 24 de fevereiro de 2014 e dá outras 
providências.

Indicações
Indicação 035/2015 - Ver. Paulo Cândido Ribeiro (Pauli-
nho Peixoto) e Ver. José Donati Nunes (Zé Linguiça): In-
dicam limpeza e pintura padronizada de postes de iluminação 
pública.
Indicação 036/2015 - Ver. Paulo Cândido Ribeiro (Pauli-
nho Peixoto) e Ver. José Donati Nunes (Zé Linguiça): In-
dicam flexibilização no tipo de ladrilho fixado por lei para ser 
implantado nos passeios do Município.
Indicação 037/2015 - Ver. Paulo Cândido Ribeiro (Pauli-
nho Peixoto) e Ver. José Donati Nunes (Zé Linguiça): In-
dicam providências com relação às calçadas do município.
Indicação 038/2015 -  Ver. Jizelda Rangel Alves dos Santos: 

Indica instalação de lombada na Rua José Benedito Pires Ma-
galhães.

Projetos de lei de Autoria do Executivo Municipal – 1ª 
Fase de discussão e votação
Projeto de Lei Ordinária 155/2015 - “Dispõe sobre a aber-
tura de crédito adicional à LOA e acrescenta ações, projetos, ati-
vidades, metas e objetivos na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
- LDO - e no PPA do Município de São Bento do Sapucaí para o 
exercício de 2015.”
Projeto de Lei Ordinária 165/2015 - “Dispõe sobre o Regi-
me de Adiantamento no âmbito do Executivo Municipal.”
Projeto de Lei Ordinária 174/2015 : “Dispõe sobre a aber-
tura de crédito adicional à LOA e acrescenta ações, projetos, ati-
vidades, metas e objetivos na Lei de Diretrizes Orçamentárias- 
LDO - e no PPA do Município de São Bento do Sapucaí para o 
exercício de 2015.”
Projeto de Lei Ordinária 178/2015 - “Dispõe sobre a con-
cessão de subvenção social a Entidade Assistencial, sem fins lu-
crativos, “Recanto São Benedito” do Município de São Bento do 
Sapucaí, e dá outras providências.”
Projeto de Lei Ordinária 184/2015 - “Dispõe sobre a aber-
tura de crédito adicional à LOA e acrescenta ações, projetos, ati-
vidades, metas e objetivos na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
- LDO - e no PPA do Município de São Bento do Sapucaí para o 
exercício de 2015.”
Projeto de Lei Ordinária 185/2015 - “Dispõe sobre a aber-
tura de crédito adicional à LOA e acrescenta ações, projetos, ati-
vidades, metas e objetivos na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
- LDO - e no PPA do Município de São Bento do Sapucaí para o 
exercício de 2015.”
Projeto de Lei Ordinária 186/2015 - “Dispõe sobre a aber-
tura de crédito adicional à LOA e acrescenta ações, projetos, ati-
vidades, metas e objetivos na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
- LDO - e no PPA do Município de São Bento do Sapucaí para o 
exercício de 2015.”
Projeto de Lei Ordinária 187/2015 - “Dispõe sobre a aber-
tura de crédito adicional à LOA e acrescenta ações, projetos, ati-
vidades, metas e objetivos na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
- LDO - e no PPA do Município de São Bento do Sapucaí para o 
exercício de 2015.”
Projeto de Lei Ordinária 188/2015 - “Dispõe sobre a aber-
tura de crédito adicional à LOA e acrescenta ações, projetos, ati-
vidades, metas e objetivos na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
- LDO - e no PPA do Município de São Bento do Sapucaí para o 
exercício de 2015.”

Requerimento
Requerimento 048/2015 - Ver. Mateus José da Silva (Ma-
teus da Fazenda): “Requerimento de informações acerca dos 
imóveis alugados pela Prefeitura Municipal.”
Requerimento 049/2015 - Ver. Mateus José da Silva (Ma-

teus da Fazenda): “Requerimento de informações acerca da con-
tratação de serviços de Táxi por parte do Executivo Municipal.”
Requerimento 050/2015 - Ver. Fabio Luiz dos Santos (Binho): “Re-
querimento de informações acerca das obras implementadas na 
Rua Luigi Mazzei.”

Moção
Moção 011/2015 - Ver. Altino de Paula Salgado (Altino do 
Torto), Ver. Ricardo Martins de Azevedo (Ricardo Carioca), 
Ver. Paulo Cândido Ribeiro (Paulinho Peixoto), Vera. Juce-
néia Apda. Pereira Fernandes (Néia do Social), Vera. Jizelda 
Rangel Alves dos Santos, Ver. Mateus José da Silva (Mateus 
da Fazenda), Ver. Fabio Luiz dos Santos (Binho), Ver. José 
Donati Nunes (Zé Linguiça) e Ver. Jair Matias de Oliveira 
(Jair Formiga): “Moção de pesar pelo falecimento do Senhor Nel-
son Caetano da Rosa”
Moção 013/2015 - Ver. Altino de Paula Salgado (Altino do 
Torto), Ver. Ricardo Martins de Azevedo (Ricardo Carioca), 
Ver. Paulo Cândido Ribeiro (Paulinho Peixoto) (Paulinho 
Peixoto), Vera. Jucenéia Apda. Pereira Fernandes (Néia do 
Social), Vera. Jizelda Rangel Alves dos Santos, Ver. Mateus 
José da Silva (Mateus da Fazenda), Ver. Fabio Luiz dos San-
tos (Binho), Ver. José Donati Nunes (Zé Linguiça) e Ver. Jair 
Matias de Oliveira (Jair Formiga): “Moção de congratulações 
à Equipe de Controle da Dengue no Município de São Bento do 
Sapucaí.”
Moção 014/2015 - Ver. Altino de Paula Salgado (Altino do 
Torto), Ver. Ricardo Martins de Azevedo (Ricardo Carioca), 
Ver. Paulo Cândido Ribeiro (Paulinho Peixoto), Vera. Juce-
néia Apda. Pereira Fernandes (Néia do Social), Vera. Jizelda 
Rangel Alves dos Santos, Ver. Mateus José da Silva (Mateus 
da Fazenda), Ver. Fabio Luiz dos Santos (Binho), Ver. José 
Donati Nunes (Zé Linguiça) e Ver. Jair Matias de Oliveira 
(Jair Formiga): “Moção de Apoio à OAB/SP contra o Projeto de 
Lei Federal nº 2.154/2011.”

Projetos de autoria do Legislativo Municipal - Leitura
Projeto de Lei Ordinária 007/2015 - Ver. Ricardo Martins 
de Azevedo (Ricardo Carioca), Ver. Paulo Cândido Ribeiro 
(Paulinho Peixoto), Ver. Mateus José da Silva (Mateus da 
Fazenda) e Ver. José Donati Nunes (Zé Lingüiça): Dispõe 
sobre denominação de via no Bairro do Sítio – Rua José Paula da 
Costa – Zé Costinha
Projetos de autoria do Legislativo Municipal – Discussão e 
votação
Projeto de Lei Ordinária 006/2015 - Ver. Ricardo Martins de 
Azevedo (Ricardo Carioca), Ver. Paulo Cândido Ribeiro (Paulinho 
Peixoto), Ver. Jucenéia Apda. Pereira Fernandes (Néia do Social), 
Ver. Mateus José da Silva (Mateus da Fazenda), Ver. Fabio Luiz dos 
Santos (Binho), Ver. José Donati Nunes (Zé Lingüiça) e  Ver. Jair 
Matias de Oliveira (Jair Formiga): “Revoga o § 5º do artigo 13 da 
Lei Municipal Nº 1.592 de 16 de maio de 2013.”

BOLETIM INFORMATIVO 2015 - 8 e 9ª SESSÕES ORDINÁRIAS
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA

DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

Loja 1 
Açougue e Mercado Negrini

Rua Virgílio Faria da Costa, 5 - Centro
Tel.: (12) 3666-1830

Loja 2
Açougue e Avícola Negrini

Av Ministro Nelson Hungria, 325 - Centro
Tel.: (12) 3666-2135 /3666-2128

Advogado Julio B. Vieira Xavier
R: André Geraldo da Silva, nº 52 Centro - Tremembé

Tel.: (12)  3674-1583 Cel.: (12) 98162-1945
e-mail: drjulio@adv.oabsp.org.br
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CONTAS DA PREFEITURA DE
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

EXERCÍCIO DE 2012
O Vereador Paulo Cândido Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de São Bento 
do Sapucaí, comunica a toda população e interessados, que o JULGAMENTO das 
Contas da Prefeitura de São Bento do Sapucaí – Exercício de 2012, será realizado 
durante a 10ª (décima) Sessão Ordinária à ser realizada às 19 horas do dia 29 de 
junho de 2015, no Plenário desta Câmara Municipal, localizado na Rua Sargento 
José Lourenço, nº. 190, Centro, São Bento do Sapucaí.

Nesta semana, o prefeito 
Antonio Carlos assinou 
escritura referente adesa-
propriação de uma área no 
bairro Barranco Alto onde 
será instalado um projeto 
social por meio da  secre-
taria de Desenvolvimento 
Social e Cidadania e secre-
taria de Saúde. O projeto 
será voltado a recuperação 
de dependentes quími-
cos e moradores de rua. 
 Durante o encontro, foi 
entregue a família ex-pro-

prietária do local um che-
que no valor de R$ 501mil, 
referente a indeniza-
ção pela desapropriação. 
O secretário de De-
senvolvimento Social,
Marcelo Paiva de Medei-
ros, afirma que as insta-
lações já estão prontas e 
contam com mais de 8 
mil m² com mais de 1000 
m² de área construída. 
“A área está pronta. Ago-
ra teremos que adequar 
para iniciarmos a execu-

ção dos projetos. A previ-
são é de que até o final do 
ano o lugar seja inaugu-
rado”, disse o secretário. 
Também estiveram pre-
sentes à reunião o vi-
ce-prefeito e secretá-
rio de Comunicação, 
Antonio Carlos Ju-
nior, os vereadores 
Vilma Teixeira de 
Oliveira Santos, 
Elizeu Onofre da Sil-
va e representantes 
do cartório de notas.

Área para construção 
de projeto social em 

Caraguatatuba 

Dia 04 de Julho (Sábado) 
às 15 horas a Academia 
Valeparaibana de Letras 
e Artes(AVLA) realizará 
a palestra Pelos Cami-
nhos de Cora Coralina.
Em parceria cultural com 
o Olavo Bilac Apart Ho-

Uma comédia escrita 
por Jota Carlos e Alber-
to Mazza, numa produ-
ção da Cia Teatro do Vale 
(núcleo teatral da Avla).
 No elenco estão: Jota 
Carlos (Tayada), Wa-
ruska Neves (Rapadu-
ra/Karmylinda), Emilly 
Diovana(Julepo), Alberto 
Mazza (Vereador Prome-
teu), Lourdes Abreu (Ve-
readora Prometéia) e Dina 
Marks (Oscarlinda).  Dire-
ção Geral de Jota Carlos 
e co-direção de Alberto 
Mazza e Lourdes Abreu.
  Dois candidatos vilões 
contratam três seguranças 
para prestarem serviços 
em suas campanhas po-

tel,  a Avla trará a escritora 
palestrante Rita Elisa Seda 
(de São José dos Cam-
pos), e também membro 
da Academia Valeparai-
bana de Letras e Artes 
e da Academia Joseen-
se de Letras, ela que co-

líticas, só que em torno 
disso vai rolar muita con-
fusão em tom de comédia.
  O público vai rir mui-
to com as personagens: 
Tayada, Rapadura, Ju-
lepo, Prometeu, Prome-
téia, e ainda com Kar-
milinda e Oscarlinda.

nhece todos os caminhos 
desta poetisa chamada 
Cora Coralina.
A palestra Pelos Cami-
nhos de Cora Coralina 
será proferida pela acadê-
mica palestrante Rita Eli-
sa Seda (Avla e Ajl) que 
vem nos relatar tudo o 
que você não sabia desta 
grande poetisa que mar-
cou uma história de vida.
O Olavo Bilac Apart Ho-
tel fica na Rua Barão da 
Pedra Negra, 530 - Cen-
tro - Taubaté. A Pales-
tra será realizada na Sala 
Quatro de Março do re-
ferido local. Vale a pena 
conferir tudo Pelos Ca-
minhos de Cora Coralina.

  O espetáculo “Os três 
Muskiteiros com Pro-
meteu e Prometéia” fará 
parte da Mostra de Teatro 
que acontecerá em Ju-
lho no Teatro Metrópole.
  Na foto o elenco “Os 
três Muskiteiros com 
Prometeu e Prometéia”

AVLA realizará palestra pelos
caminhos de Cora Coralina

Estréia em Julho no Teatro
Metrópole “Os Três Muskiteiros 

Com Prometeu E Prometéia”

Garoto Derique do américa Maracaibo é convocado par disputar campeonato jo-
seense e paulista sub-13 pelo Moreira Esport  despois de destacar em amistoso 
Moreira 6 x 0 América  Maracaibo. Técnico Adilson

A Rua Manoel Iná-
cio de Carvalho, no 
Bairro do Caracol,
recebeu um calçamento 
com pedras intertravadas; 
a obra trouxe mais quali-
dade de vida aos morado-
res da comunidade local, 
e atendeu uma antiga rei-
vindicação dos munícipes.
Segundo a moradora Ge-
nésia Jesus de Arruda, a 
rua ficou mais valorizada, 

após a conclusão do ser-
viço. “Ficou bem melhor, 
pois nós sofríamos bas-
tante com a estrada de 
terra, principalmente 
quando chovia era muito 
transtorno; agora, temos 
um ambiente mais limpo 
e agradável”, comenta.
Para a moradora Roseli 
Custódio, houve outros 
benefícios. “Uma das 
principais melhorias ge-

radas pelo calçamento é 
que não vamos mais ver 
a água das chuvas en-
trarem em nossas casas, 
pois, com a colocação 
das guias este problema 
foi solucionado”, afir-
ma. O calçamento da 
Rua Manoel Inácio de 
Carvalho foi executado 
com recursos próprios e 
concluído pela Direto-
ria Municipal de Obras. 

 Moradores elogiam 
calçamento instalado e

m rua do Bairro do 
Caracol em Paraibuna 

O Banco Central (BC) 
divulgou nesta semana o 
Relatório Trimestral de 
Inflação, que prevê maior 
retração da economia este 
ano. O Produto Interno 
Bruto (PIB), soma de to-
dos os bens e serviços pro-
duzidos, deve apresentar 
queda de 1,1%, a previ-
são anterior era de 0,5%.
Um dos setores que deverá 
ter maior recuo é o da in-
dustria, passando de 2,3% 
para 3%. O BC destaca 
os impactos das reduções 

projetadas para a indús-
tria de transformação, de 
3,4% para 6%, e para a 
produção e distribuição 
de eletricidade, água e 
gás, de 1,4% para 5,6%. 
De acordo com o relató-
rio, esse cenário reflete 
aumento da participação 
de termoelétricas na ofer-
ta de energia (mais cara) e 
de redução do consumo de 
água no primeiro trimestre 
do ano. O setor de serviços 
passou de crescimento de 
0,1% para queda de 0,8%.

A projeção para o consu-
mo das famílias passou 
de expansão de 0,2% para 
queda 0,5%. Segundo 
o BC, essa revisão está 
“em linha com a piora no 
mercado de trabalho e a 
manutenção da confian-
ça do consumidor em pa-
tamares historicamente 
reduzidos”. Também foi 
alterada a estimativa de 
consumo do governo, que 
passou de crescimento de 
0,3% para queda de 1,6%.
Para as exportações, hou-
ve aumento de 3,1% para 
5,5% de crescimento, em 
relação à estimativa an-
terior. No caso das im-
portações, a estimativa é 
queda de 6%, refletindo os 
efeitos de redução do con-
sumo e da alta do dólar.
O BC também infor-
mou que sua estimativa 
de inflação para o ano 
de 2016 fechado ficou 
praticamente estável.

Economia deve ter 
queda de 1,1% este ano 

segundo relatório do 
Banco Central

São comuns os acidentes 
que acontecem na estrada 
nova Taubaté/Tremembé 
próximo ao Vale do Sol e 
do Eldorado. Na rotatória 
os veículos se encontram 
de várias direções, visto 
que partem de Taubaté, de 
Pindamonhangaba, e de 
outras cidades e bairros de 

Tremembé, e a preferência 
quando não é observada 
acontecem os acidentes. O 
entendimento do que seria 
a via preferencial é confu-
so e não muito lógico, daí 
a confusão do motorista. 
Uma melhor sinalização e 
estudo para prevenir aci-
dentes se faz necessário 

naquele local evitando no-
vos acidentes. A responsa-
bilidade sobre os acidentes 
causados por ser estrada 
municipalizada é da pre-
feitura e usuários solicitam 
urgentes medidas visan-
do evitar novos acidentes 
que possam custar à pró-
pria vida destes usuários.

Acidentes são
freqüentes na pista

de Tremembé
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Curiosidades

Dieta elaborada

Para manter uma alimentação saudável, as gestantes devem ter um cardápio repleto 
de nutrientes. Anote o que não pode faltar e inclua nas suas refeições os alimentos 
que contenham tudo que for necessário para a sua saúde e a do bebê:
1 – Cálcio, encontrado em leites e derivados, tofú, gema de ovo, cereais integrais e 
bebidas à base de soja.
2 – Vitamina D, encontrada em leite enriquecido, manteiga, ovos e fígado. O banho 
de Sol é essencial para que essa vitamina auxilie na fixação do cálcio nos ossos.
3 – Carboidratos, fornecem energia para a mamãe e para o desenvolvimento do bebê. 
Os melhores são os integrais (arroz, pães, macarrão e cereais), que são absorvidos 
mais lentamente e, por isso, saciam mais a mamãe.
4 – Proteínas, encontradas em carnes, feijão, leite e derivados. São responsáveis por 
construir, manter e renovar os tecidos da mamãe e do bebê.
5 – Lipídios, são as gorduras que auxiliam na formação do sistema nervoso central 
do feto. Encontrados mais em carnes, leite e derivados, abacate, azeite e salmão.
6 – Vitamina A, ajuda no desenvolvimento celular e ósseo e na formação do broto 
dentário do feto, além de contribuir com a imunidade da gestante. Encontrada no 
leite e derivados, gema de ovo, fígado, laranja, couve e vegetais amarelos.
7 – Niacina (Vitamina B3), transforma a glicose em energia, mantendo a vitalidade 
das células maternas e fetais e, estimula o desenvolvimento cerebral do feto. Encon-
trada em verduras, legumes, gema de ovo, carne magra, leite e derivados.
8 – Tiamina (Vitamina B1), também estimula o metabolismo energético da mamãe. 
Encontrada em carnes, cereais integrais, frutas, ovos, legumes e leveduras.
Uma refeição balanceada durante esse período evita o excesso de peso e problemas 
como a hipertensão e o diabetes gestacional, além de desconfortos como enjôos, 
cansaço e prisão de ventre.

Humor

Corrigindo velhos ditados populares

A esperança e a sogra são as ultimas que morrem.
A alegria de pobre nunca existe.
Antes tarde do que mais tarde.
Depois da tempestade vêm as enchentes.
Devagar nunca se chega.
Em casa de ferreiro só tem ferro.
Em terra de cego quem tem um olho é caolho.
Gato escaldado morre.
Há males que vem pra ferrar tudo mesmo.
Os últimos serão os desclassificados.
Quando um não quer o outro insiste.
Quem cedo madruga fica com sono o dia todo.
Quem com ferro fere não sabe como dói,
Quem dá aos pobres tem que criar os filhos sozinha.
Quem espera sempre fica de saco cheio.
Quem ri por último é retardado.
Quem tem boca fala, quem vai à Roma é quem tem dinheiro.
Se Maomé não vai à montanha é porque ele mudou prá praia.
***
Vá entender por que as mulheres amam os gatos! Eles são independentes, não obede-
cem quando são chamados, gostam de passar as noites fora de casa e em casa ficam 
dormindo, sem querer que os incomodem. Assim, como é possível que as mulheres 
apreciam nos gatos todo comportamento que detestam nos homens.

Mensagens

Os dez mandamentos do sorriso

1º.) Sorria para as pessoas e lembre-se que acionamos 72 músculos para franzir a 
testa e apenas 14 músculos para sorrir.
2º.) Fale com as pessoas sempre sorrindo. Não há nada mais agradável e animador 
quanto uma palavra de saudação.
3º.) Chame as pessoas pelo nome. A música mais suave para muitos, ainda é ouvir o 
seu próprio nome.
4º.) Seja amigo e prestativo. Se quiser ter amigos, seja amigo.
5º.) Seja cordial e sincero. Tudo que fizer, faça com amor.
6º.) Interessa-te sinceramente pelos outros. Lembre-se que você sabe o que sabe, 
porém você não sabe o que os outros sabem.
7º.) Seja generoso em elogiar e cauteloso em criticar. Um amigo elogia, sabe enco-
rajar, dar confiança e elevar os outros.
8º.) Considere os sentimentos dos outros. Existem três lados numa controvérsia: o 
seu, o do outro e o lado de quem está certo.
9º.) Um verdadeiro amigo deve sorrir, ouvir, aprender e elogiar sempre.
10º.) O que vale realmente na vida é o que fazemos pelos outros, portanto ao fazer 
alguma coisa pelo próximo, faça sorrindo.
***
Harmonia

A visão da vida vem sendo um drama, uma grande peça que nos ajuda a viver em 
harmonia. Significa que somos atores com nossos próprios papéis e que há apenas 
um só diretor, Deus, que quer o melhor para cada um de nós. Ao atuarmos da melhor 
maneira possível em nossas atribuições, ao mesmo tempo sentindo bons votos e co-
operando com o progresso de outros, nós próprios crescemos como indivíduos. No 
entanto, se um ator se considerar o próprio diretor geral e quer controlar a peça da 
vida, bem como outros atores, muitos danos podem ser causados.

Pensamentos, provérbios e citações

O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem.

Eu trocaria os meus amanhãs por um dia do meu passado.

É melhor viver do que ser feliz.

EDITORIAL
Só sabem fazer média

O que é maioridade ou não?  O que é imputabilidade ou não? Quando a pessoa está 
apta a se responsabilizar pelos seus atos? Porque o menor não pode trabalhar? Por-
que tanta criminalidade praticada por menores? 
Porque o Alexandre Rossi consegue ensinar os animais? 
É de pequenino que se troce o pepino.  O que quer dizer isso?
 Para que o pepino tome sua forma correta não ficando distorcido o pepino deve ser 
torcido desde pequeno  para que se torne normal.
Pois bem, se tiverem vontade de melhorar alguma coisa na mentalidade e cultura da 
sociedade o que se deve fazer é começar bem cedo a ensinar desde criança deveres, 
responsabilidades, limites, hierarquia, solidariedade, bons hábitos, respeito,  boa 
educação e mesmo o trabalho. O trabalho é a única fonte da construção, portanto 
nada se constrói sem o trabalho. Em países mais adiantados a criança dependendo 
da gravidade do delito já responde por ele. No Brasil a responsabilidade dos pais 
sobre o que fazem os filhos é bem limitada, por isso, pais não estão muito preocu-
pados com o comportamento dos filhos por que até certo ponto pouco sobra para 
eles, por isso seus filhos fazem o que não devem. Como única solução a criança e 
o jovem têm sido levados para o esporte e a cultura, (não como forma de trabalho 
e sim de lazer), até aí tudo bem, mas são muitos poucos àqueles que conseguem 
sobreviver do esporte e da cultura, no entanto a maioria destes jovens não são en-
sinados a trabalhar desde cedo. Passam horas e horas se entretendo no computador 
ou celular, mas não aprendem nada relacionado ao trabalho e profissões, e quando 
chegam a uma idade maior não sabem nem ao menos se comportar diante do mer-
cado de trabalho. Precisando de dinheiro e sem estimulo para o trabalho passam a 
ter uma vida vazia sem objetivos e expectativas. 
As crianças não aprendem o valor de nada para elas parece que tudo caí do céu, aí 
quando vão para a realidade da vida perdem o rumo e se afundam não raras vezes 
em atos infracionais e até mesmo nas drogas e ou na criminalidade. O pior de tudo 
é que a política paternalista, inconseqüente, e demagoga acaba ainda incentivando 
ainda mais a postura irresponsáveis dos pais,  que são iludidos com promessas de 
vida melhor com pouco ou sem trabalho. Cada vez mais a promessa política é de 
trabalhar menos e usufruir mais daí dá no que dá, grande parte dos trabalhadores 
se acomodam e não, produzem o suficiente para manter toda uma estrutura de uma 
nação, e o governo para piorar cada vez mais cobra pelo paternalismo, aumentado 
os impostos, sem falar da corrupção e da má gestão do dinheiro publico. Enfim, o 
que acontece é que existe uma cultura voltada ao empreiterismo, onde o sujeito quer 
que os outros trabalharem para ele, ou em outras vezes a forma de ganhar dinheiro 
é só no papo, sem colocar a mão na massa. 
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CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
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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. 
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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-
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(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

O professor de Geogra-
fia, Felipe dos Santos, que 
coordena o grupo “Astro-
nomia no Sítio”, convida 
a todos os interessados a 
participarem da observa-
ção de um fenômeno as-
tronômico, em que será 
possível visualizar o ali-
nhamento dos planetas 
Vênus e Júpiter. O evento 
acontecerá no próximo dia 
30, a partir do pôr do sol 
até às 20h30, no Sedes.
Felipe irá dispor de teles-
cópios e orientação sobre 
o fenômeno que será en-
riquecido pelo nascimento 
da Lua em sua fase cheia, 
além da observação de Sa-
turno. O encontro acon-
tecerá somente mediante 

a condição de céu limpo. 
O grupo “Astronomia no 
Sítio” surgiu em 2013, a 
partir de uma pequena aula 
de Astronomia seguida por 
uma atividade de observa-
ção na escola EMEF Sar-
gento Everton Vendramel 
de Castro Chagas, Sítio 
Santo Antônio II. A res-
posta dos alunos foi tão 
positiva, que junto à co-
munidade local, a escola 
conseguiu adquirir dois 
telescópios. Mediante ao 
potencial educativo do tra-
balho já realizado em 2014 
foi estruturado um curso 
de introdução à disciplina 
para os alunos do 9º ano 
baseado nos princípios de 
interdisciplinaridade (so-

mando-se conhecimentos 
de História e Ciências), 
que estimula o desenvol-
vimento de conhecimen-
tos teóricos e práticos e 
a participação do aluno 
em caráter voluntário. 
No ano passado, os alunos 
desta escola conquista-
ram 18 medalhas na XVII 
Olimpíada Brasileira de 
Astronomia e Astronáuti-
ca (OBA) e na VIII Mos-
tra Brasileira de Foguetes 
(MOBFOG). SERVIÇO: 
Data: 30/06/2015 Hora: 
A partir do pôr do sol às 
20h30 Local: Sedes (ao 
lado das quadras polies-
portivas) Endereço: Ave-
nida Amador Bueno da 
Veiga, 220/Jardim Jaraguá

Professor da rede municipal 
convida para encontro de 
observação astronômica



página 5A GAzetA dos Municípios27-28-29 de junho de 2015

Com os temas Gestão, Fi-
nanciamento das Políticas 
Públicas e Participação, 
cerca de 350 idosos ocu-
param a sede da Unitau 
(Universidade de Taubaté) 
na última semana durante 
a 1ª Conferência Munici-
pal dos Direitos do Idoso.
A mesa de abertura con-
tou com a participação do 
Presidente do Conselho 
Municipal de Defesa dos 
Direitos do Idoso, Gleib 
Gonçalves Galli, do pre-
feito Mauricio, do Secre-
tário Municipal de Cida-
dania e Desenvolvimento 
Social, Márcio Candido, 
do Presidente da Comis-
são Organizadora da Con-
ferência, Wladimir Rojo 
Vega, dos vereadores de 
Ubatuba, Manuel Mar-
ques, Adão Pereira dos 
Santos e do Pastor Paulo, 
da Igreja Presbiteriana.
O prefeito Mauricio sau-
dou os presentes e afirmou 
que a mobilização e a par-
ticipação democrática são 
motivos de orgulho para o 
governo e para o município.
Ele destacou a transver-
salidade das ações do go-
verno, envolvendo toda 
cidade. ”É gente de todo 
o governo fazendo gen-
te de toda a cidade fe-
liz”, disse o chefe do 
executivo ubatubense.

Secretário de Cida-
dania e Desenvolvi-
mento Social, Marcio 
Candido ressaltou a im-
portância da conferência.
“Com esta enorme par-
ticipação, o Conselho 
sai fortalecido. Espera-
mos motivação e pro-
postas de políticas públi-
cas”, afirmou Candido.
Para Wladimir Rojo, 
presidente da Comissão 
Organizadora da confe-
rência, e vice-presidente 
do conselho, a expecta-
tiva é que os idosos se-
jam ouvidos e que os de-
bates sejam proveitosos.
“O objetivo é a consolida-
ção dos direitos e avanços 
para mais conquistas”, 
disse Rojo, conhecido 
na cidade como Chileno.
Já o presidente do Con-
selho Municipal de Defe-
sa dos Direitos do Idoso, 
Gleib Gonçalves Galli, 
lembrou que o conselho an-
terior estava adormecido.
“Agora esperamos mu-
dança de mentalidade, 
tanto das pessoas quanto 
do poder público no sen-
tido da garantia dos direi-
tos dos idosos. Esta con-
ferência é a confirmação 
do conselho”, comentou.
Para a assistente social Es-
ter Coelho da Cruz, a mo-
bilização foi feita através 

dos programas e projetos 
esportivos e por meio das 
instituições conveniadas à 
Secretaria de Cidadania e 
Desenvolvimento Social.
“Esperamos que a maio-
ria dos idosos aprendam 
sobre seus direitos e rei-
vindiquem estes direitos. 
A conferência também 
é um espaço para infor-
mação e formação de ci-
dadãos”, concluiu Ester.
Na oportunidade, os parti-
cipantes ouviram palestras 
sobre saúde, com a médi-
ca Dilei de Brito Nasci-
mento, sobre direitos do 
idoso, com a advogada 
Ana Claudia Soares, so-
bre financiamento, com 
a secretária municipal de 
Fazenda, Isabella Vianna 
Vassão, sobre Bem Estar 
com o Professor Wladimir 
Andres Rojo Vega e sobre 
Gestão Pública, com o Se-
cretário Municipal de Ci-
dadania e Desenvolvimen-
to Social, Márcio Candido.
Para participar da Confe-
rência Estadual do Idoso, 
foram eleitos Emereciana 
Maria dos Santos, 66 anos, 
titular, e João Batista An-
tunes, 62 anos, suplente.
O governo municipal teve 
como delegado Wladimir 
Andres Rojo como titular 
e Dra. Patrícia Medrado 
de Araújo como suplente.

Conferência Municipal dos
Direitos do Idoso reúne

centenas de pessoas na Unitau
Para melhoria, prefeitura 
de Taubaté emprestou R$ 
4,39 milhões de agência 
de fomento ligada ao Go-
verno Estadual. A Prefei-
tura espera concluir em 
três meses a instalação 
de 1.194 novos pontos de 
iluminação no município.
O procedimento teve 
início no último dia 12.
O serviço, que está sendo 
executado pela empresa 
Ilumitech, da Bahia, está 
contemplado no investi-
mento de R$ 4,8 milhões 
previsto pelo município 
– desse total, R$ 4,39 mi-
lhões foram empresta-
dos pelo Desenvolve SP, 
agência de fomento liga-
da ao governo estadual.
O trabalho foi divi-
dido em duas etapas. 
Na primeira, serão insta-
lados 706 novos braços de 
iluminação em postes onde 
não havia lâmpadas. Na 
segunda, serão mais 488.
Todas as lâmpadas serão 
de 150 watts, de vapor 
de sódio, o que “propor-
ciona iluminação de alta 
intensidade e ótima efi-
ciência luminosa para 
grandes áreas externas”, 
segundo a prefeitura.
De acordo com balanço 
da administração, o ser-
viço já foi executado em 
bairros como Cecap IV, 

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Educação, informa que 
manterá o atendimento 
nas unidades de Educação 
Infantil durante o reces-
so escolar que terá início 
no dia 29 e se estenderá 
até 26 de Julho. A atual 
administração percebeu 
a necessidade que alguns 
pais possuem em ter onde 
deixar seus filhos com se-
gurança durante o período 
de férias e por conta des-
ta demanda, cada escola, 
em contato com os pais e 
responsáveis, pôde quan-
tificar esta necessidade 

Santa Tereza, Quinta das 
Frutas, São Gonçalo, Sí-
tio Belo Horizonte, Vila 
Elvira e Santa Helena.
MELHORIA/ O pro-
grama também prevê a 
substituição de 16.647 
lâmpadas nas zonas ur-
bana e rural – as lâmpa-
das vão passar dos atuais 
70 watts e 100 watts para 
150 watts e as lâmpadas 
de vapor de mercúrio de 
125 watts para 150 watts.
Antes do início da am-
pliação, a rede conta-
va com 30.195 lâm-
padas, sendo 28.677 
pontos de iluminação pú-
blica convencional e 1.518 
de iluminação ornamental.
Também é prevista a re-
alização de melhorias na 
iluminação de 46 praças 
e de principais avenidas 
da cidade. Todo o serviço 
deve demorar 12 meses.
A taxa de juros desse 
empréstimo é de 0,64% 
ao mês. Com carên-
cia de 12 meses, a pre-
feitura terá cinco anos 
para fazer o pagamento. 
Como garantia, o governo 
tucano disponibilizará as 
cotas-parte do ICMS (Im-
posto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços) e 
do FPM (Fundo de Parti-
cipação dos Municípios).
Compensação/ Com essas 

permitindo assim que a 
Secretaria de Educação 
mantenha as unidades em 
funcionamento para aten-
der as crianças de 4 meses 
a 5 anos de idade. Das 75 
unidades de Educação In-
fantil, somente duas não 
atenderão neste período, 
sendo: a EMEI Irmã Pla-
cidina localizada no bairro 
Campos Elíseos, que esta-
rá em reforma até o mês de 
agosto e seus 148 alunos 
serão atendidos nos bair-
ros adjacentes (Alto São 
Pedro, Bosque da Saúde, 
Imaculada e Jardim San-
tana) e a EMEI Professora 

melhorias, o governo Ortiz 
Junior (PSDB) tenta justi-
ficar o fato do edital da 
licitação para terceirizar a 
iluminação pública prever 
apenas para a segunda me-
tade do contrato a moderni-
zação e ampliação da rede.
Nos primeiros seis meses, 
segundo o edital, só será 
realizada a manutenção 
da rede. Do total de R$ 
10 milhões, R$ 4,1 mi-
lhões seriam referentes 
aos serviços de manu-
tenção, divididos em 12 
repasses de R$ 347 mil.
Já a parte referente a am-
pliação e modernização 
totalizaria R$ 5,8 milhões, 
divididos em seis parcelas 
de R$ 975 mil, que seriam 
repassadas à empresa en-
tre o sétimo e o décimo 
segundo mês do contrato.
A terceirização,
que deve ser defini-
da em julho, será cus-
teada pela taxa de luz,
que começou a ser co-
brada esse mês. O gover-
no tucano espera arreca-
dar de R$ 12 milhões a 
R$ 15 milhões por ano.
A taxa representará acrés-
cimos de 4% a 7,5% no 
valor da conta de energia 
elétrica de residências, 
de 4% a 10% de imóveis 
comerciais e de 2,5% 
a 10% das indústrias.

Maria Isabel Pereira Ri-
beiro, do bairro Chácara 
Silvestre III, em que a pro-
cura foi muito baixa, ape-
nas 29 crianças, e o aten-
dimento será feito em uma 
outra unidade, localizada 
na mesma rua, na EMEI 
Professor José Simplício. 
A Secretaria de Educação 
reforça que as unidades 
contarão com atividades 
recreativas diferenciadas e 
estrutura que mantém uma 
escola em funcionamento 
(professores, auxiliares de 
desenvolvimento infan-
til, merendeiras, pessoal 
da limpeza e gestores).

Novos postes de iluminação 
devem ser instaladas até 

setembro em Taubaté

Prefeitura de Taubaté manterá 
atendimento durante recesso 
escolar para Educação Infantil
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Não se sabe exatamente 
quando o local, uma sim-
ples paragem, passou a 
ser chamado de PINDA-
MONHANGABA, nome 
indígena que significa “lu-
gar onde se fazem anzóis”. 
Data do final do século 
XVI a ocupação da área 
onde hoje se situa Pinda-
monhangaba. O primeiro 
morador, que ganhou ter-
ras no local e implantou sí-
tio com ranchos e pastaria, 
foi João do Prado Martins, 
em 1643. A “paragem” 
estava fadada a se desen-
volver rapidamente, já que 
suas terras eram excelen-
tes; o clima ameno e sua 
posição geográfica a tor-
navam passagem obriga-
tória dos viajantes que se 
deslocavam de São Paulo 
para Minas Gerais através 
do Vale do Paraíba. Por 
volta de 1680, Pindamo-
nhangaba já era um povo-
ado, vinculado ao Termo 
(Município) de Taubaté. 
Data dessa época a cons-
trução do primeiro templo, 
a capela de Nossa Senhora 
do Bom Sucesso, no lugar 
onde hoje fica a Praça Pa-
dre João de Faria Fialho. 
Em 10 de julho de 1705, 
o povoado recebeu foros 
de vila, por ato da Rainha 
Dona Catarina, ficando, 
portanto, politicamente 

emancipado de Taubaté. 
Por isto, o Dez de Julho 
é a data magna de Pinda-
monhangaba, que não tem 
uma data de fundação, 
mas sim de emancipação. 
Durante o século XVIII, 
desenvolveu-se em Pin-
damonhangaba uma ati-
vidade agropastoril, com 
predominância da cultu-
ra de cana-de-açúcar e 
a produção de açúcar e 
aguardente, em engenhos. 
Durante o período do café 
no Brasil, a cidade viveu 
sua fase de maior brilho 
e se destacou no cenário 
nacional. O cultivo do 
café foi iniciado no Muni-
cípio a partir dos anos de 
1820. Duas décadas após, 
Pindamonhangaba se tor-
nou um grande centro ca-
feeiro, apoiado em suas 
terras férteis e na mão-
de-obra escrava. Nessa 
época, foram construídos 
o Palacete 10 de Julho, 
o Palacete Visconde da 
Palmeira, o Palacete Tira-
dentes, a Igreja São José 
e outros grandes casarões. 
A Igreja Matriz Nossa Se-
nhora do Bom Sucesso, 
construída nos primeiros 
anos dos 1700, foi remo-
delada, ganhando sua fa-
chada imponente. Pinda-
monhangaba, que ganhou 
do cronista e poeta Emílio 

Zaluar o título de “Prince-
sa do Norte”, foi elevada 
a cidade por lei provincial 
de 03 de abril de 1849. O 
ciclo do café extinguiu-
se no final da década de 
1920, não tendo resisti-
do aos golpes produzidos 
pela exaustão das terras, a 
libertação dos escravos e a 
crise econômica mundial. 
A partir daí, a economia 
de Pindamonhangaba pas-
sou a se apoiar na consti-
tuição de uma importante 
bacia leiteira, em extensas 
culturas de arroz e na pro-
dução de hortigranjeiros. 
Foi uma época de peque-
no crescimento econômi-
co, que se estendeu até o 
final da década de 1950, 
quando o Município en-
trou no ciclo pré-indus-
trial. O período de 1970 
a 1985 foi, para Pinda-
monhangaba, uma fase 
de crescimento industrial 
extremamente acelerado, 
que mudou, profundamen-
te, a face do Município. 
DADOS HISTÓRICOS 
TOPÔNIMO : Pinda-
monhangaba - lugar 
onde se fabricam anzóis. 
FUNDAÇÃO : Não teve 
uma fundação intencional. 
PRIMEIRO MORADOR 
: João do Prado Martins
E M A N C I P A Ç Ã O : 
10 de julho de 1705.

Parabéns Pindamonhangaba
10 de junho 310  anos

Estão abertas as inscrições 
para o tradicional festival 
de música sertaneja, inte-
grante da programação de 

aniversário de 310 anos 
de emancipação político
-administrativa de Pinda-
monhangaba. Neste ano, 

evento será realizado nos 
dias 31 de julho e 7 de 
agosto, no Recinto São 
Vito, em Moreira César.
As inscrições podem ser 
feitas no Departamento 
de Cultura da Prefeitu-
ra, na secretaria do Re-
cinto São Vito ou pelos 
sites eventioz.com.br/
festivalsertanejo e www.
pindamonhangaba.sp.gov.br
Mais informações poderão 
ser obtidas no Departamen-
to de Cultura, telefones 
3642-1080 ou 3643-2690. 

Inscrições abertas para XIV 
Festival de Interpretação de 
Música Sertaneja em Pinda

No próximo dia 30 de ju-
nho, acontece em Pinda-
monhangaba o 2º Fórum 
Empresarial de Serviços. 
O evento será no audi-
tório do Senai e contará 
com a participação de es-
pecialistas e empresários, 
que abordarão as no-
vas tendências e mo-
delos de negócios para 
a área de serviços.
O destaque está na partici-
pação de Ana Júlia Ghirello, 
executiva da OLX, 
um dos maiores sites de 
classificados do Brasil. A 

profissional vai falar sobre 
marketing de relaciona-
mento e novas tecnologias.
O encontro também terá 
palestra do consultor de 
marketing do Escritório 
Regional do Sebrae em 
São José dos Campos, 
José Eduardo Simões 
Santos, com o tema “Ten-
dências em Serviços”.
Após as palestras, haverá 
um bate-papo com Luci-
mara Di Paula - Agencia-
dor de Negócios, Fabiana 
Araújo - consultora de 
marketing empresarial, 

e Ângelo Roberto Fi-
lho - supervisor do de-
partamento comercial da 
Faculdade Anhanguera.
O Fórum será reali-
zado a partir das 18h, 
no auditório do Se-
nai de Pinda (Av. Abel 
Correa Guimarães, 
971, Jardim Resende). 
As inscrições podem 
ser feitas pelo telefo-
ne (12) 3132-6777, as 
vagas são limitadas. O 
evento tem apoio do Se-
nai e ACIP (Associação 
Comercial e Industrial).

Pindamonhangaba 
recebe Fórum 

Empresarial de Serviços

No último mês, o governo 
federal anunciou a prorro-
gação pelo prazo de mais 
um ano o período para ins-
crição de propriedades ru-
rais no Sistema de Cadastro 
Ambiental Rural (CAR),
 devido ao baixo número de 
cadastrados – pouco mais 
da metade, em todo o país. 
Os proprietários rurais de 
Pindamonhangaba que 
ainda não fizeram o CAR 
podem procurar o Depar-
tamento de Agricultura da 
Prefeitura para orientação.
O registro no Cadas-
tro Ambiental Rural 
(CAR), criado pela lei 
do Código Florestal 
(Lei 12.651/2012), 
é obrigatório para to-
dos os imóveis rurais 
do país. No sistema, 
os proprietários de-
vem declarar as infor-
mações ambientais de 
suas propriedades rurais.
Com os dados obtidos por 
meio do CAR, que é um 
registro público eletrônico 
de âmbito nacional, o go-
verno pretende controlar, 

monitorar e fazer o plane-
jamento ambiental e eco-
nômico das áreas rurais, 
além de usar as informa-
ções para auxiliar no com-
bate ao desmatamento.
Para fazer o ca-
dastro no CAR,
não é necessário ser téc-
nico na área. O processo 
pode ser realizado ou mes-
mo iniciado no computa-
dor pessoal, já que o pro-
grama é auto-explicativo.
O diretor do Departamen-
to de Agricultura de Pinda 
lembra que, se o produtor 
procurar a Prefeitura para 
orientação, é necessá-
rio levar o maior número 
possível de documentos e 
informações sobre a ter-
ra, como mapa, contrato 
de compra e venda, entre 
outros. Ele também aler-
tou para que os produto-
res não deixem para fazer 
o cadastro na última hora, 
já que o sistema do CAR 
é online e pode congestio-
nar, atrasando ou mesmo 
inviabilizando o cadas-
tro no prazo estabeleci-

do pelo governo federal.
No Estado de São Pau-
lo, mais de 50% das 
propriedades já foram 
cadastradas. Em Pinda-
monhangaba, o Depar-
tamento de Agricultura 
também estima que 50% 
das propriedades rurais 
tenham realizado o CAR.
Passo a passo
Para se inscrever, o pro-
dutor rural deve entrar no 
site do Cadastro Ambien-
tal Rural (http://www.car.
gov.br/), selecionar o esta-
do em que está localizada 
a propriedade, e baixar o 
módulo de cadastro. De-
pois de preencher as in-
formações e salvá-las, o 
programa criará um ar-
quivo com a extensão 
“.CAR”, que deve ser ar-
mazenado no computador.
O envio desse arquivo deve 
ser realizado pelo mesmo 
site, na área “Enviar/Reti-
ficar”. Para encerrar o pro-
cesso, o site apresentará 
uma mensagem para con-
firmar o envio. Também 
deve ser disponibilizado 
um recibo para o produtor.
Também no site do CAR é 
possível consultar a situa-
ção do imóvel, que pode ser 
“ativa”, quando o governo 
constatar a regularidade 
das informações, “pen-
dente”, quando houver in-
correções na declaração, 
ou “cancelada”, quando 
as informações declara-
das forem falsas ou pra-
zos não forem cumpridos.

Prefeitura de Pinda auxilia 
produtores para cadastro 

ambiental rural

Curso de Operador e Ma-
nutenção de Motosserra.
Dias: 01, 02, e 03 de julho.
Horário: 8h às 14h.
Local: A definir.

Inscrições na 
Secretaria Municipal 
de Agronegócio e Meio 
Ambiente localiza-
da no Paço Municipal 

de Redenção da Serra.
Av. XV de Novem-
bro, 829 - Centro.
Mais informa-
ções: 12 3676 1600.

Oportunidade de curso 
gratuito em Redenção 
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Patrocinadores da Coluna Humor do
Pedrão para Junho/Julho de 2015

1. Comis & Bebis Restaurante (0xx12) 3674-4441 e 
99195-2315 
2. Curso de Inglês Particular “Professora Renata Ama-
ral” – (0xx12) 3674-1505 (0xx12) 99763-2800 – email: 
englishcourse@uol.com.br
3. Banca Avenida (Marcelo) (0xx12) 99143-6572
4. Bar do Danilo
5. Drª Ana L. Ribeiro S. Cruz – Tremembé (0xx12) 3674-
1644 – Taubaté  (0xx12) 3624-7361 – email: analurs-
curz@ig.com.br
6. Drª Marília Monteiro Mancastroppi (0xx12) 3674-1283
7. Delícias da Vovó Fon (Restaurante e Pizzaria: MAR-
MITEX FEITOS COM SOBREMESAS) – Disk pizza 
e Marmitex (0xx12) 3672-5789 e WhatssApp (0xx12) 
99778-0890

8. +1 K-Britos Lanches (0xx12) 98830-3482
9. Escondidinho Lanches (0xx12) 3674-3674
10. Laercio Vargas (0xx12) 3672-1108
11. O Butico (Ailton) (0xx12) 3674-2343
12. Vereador Adriano Santos (0xx12) 99177-8330
13. Spaço Maria Dulce (0xx12) 3672-1956
14. Clemente Terra Planagem (0xx12) 99783-4565 ID.: 
55*8330
15. AQUAVITAL (Mário Goreti da Silva) (0xx12) 3672-
1603
16. Dona Tina Espetos (Dú Espeto) (0xx12) 3672-6148
17. Lanchonete Bell (Juninho da Pop) (0xx12) 3674-3922
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2ª a Sábado das 11:00 às 20:00hrs
0800-772-2250

Assine já!


