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A GAzetA dos Municípios

ACIT promove 1ª reunião 
do Conselho do Jovem 

Empreendedor de Taubaté

A Associação Comercial 
e Industrial de Taubaté 
(ACIT) promove na pró-
xima quarta-feira (3) a pri-
meira reunião do Conselho 
do Jovem Empreendedor 
de Taubaté (COJET).  O 
primeiro encontro aconte-
ce às 19h30 será aberto a 
todos que desejarem co-
nhecer essa iniciativa. 
O encontro será presidido 
pelo empresário Lucas Re-
sende. Na ocasião, serão 
apresentadas as propostas 

e objetivos para revolu-
cionar o empreendedoris-
mo na cidade e melhorar 
o ambiente de negócios 
atual.
O COJET foi criado para 
ter uma atuação bastante 
dinâmica. Com espirito 
jovem, o grupo buscando 
impulsionar o progresso 
dos membros através da 
troca constante de infor-
mação durante encontros, 
seminários, painéis, cursos 
e workshops. Nesses en-

contros, serão colocados à 
disposição dos participan-
tes a experiência dos prin-
cipais players do mercado 
que estão estimulando e 
sendo os atores principais 
das mudanças no ambiente 
empreendedor.
Segundo a ACIT, a ideia 
é conhecer as  histórias de 
empreendedorismo e di-
fundir os  conhecimentos 
de maneira prática para 
obter os resultados da tro-
ca de informações com o 
ecossistema e assim inspi-
rar e capacitar os atuais e 
futuros líderes.
Posteriormente, para ser 
membro do Conselho, será 
necessário ser associado 
da ACIT e ter até 35 anos. 
Para participação como 
colaborador ou apoio não 
haverá restrição de idade.
A confirmação da presen-
ça é obrigatória e deve 
ser feita pelo link https://
www.eventick.com.br/
apresentacao-cojet ou pelo 
telefone (12) 2125-8201.

Senac Taubaté abre
cursos nas áreas de

Gestão, Tecnologia e Lazer

O Senac Taubaté está com 
inscrições para cursos li-
vres com início em agosto 
de 2016. Os cursos são na 
área de Gestão e Negó-
cios, Tecnologia da Infor-
mação, Eventos e Lazer. 
Veja os detalhes:
Gestão e Negócios
Administração Financeira
Proporcionar conhecimen-
tos para que o profissional 
possa apoiar a gestão fi-
nanceira, a elaboração de 
planejamento financeiro e 
a gestão dos recursos de 
curto e longo prazo por 

meio de análise e interpre-
tação de demonstrativos 
econômico-financeiros, 
subsidiando a tomada de 
decisões que maximizem 
a geração de valor para a 
empresa.
Data: 6/8 a 24/9
Horário: das 9h30 às 
13h30; sábado
Tecnologia da Informação
Excel 2013 - Avançado
Capacitar o aluno a criar 
planilhas, partindo da aná-
lise de necessidades espe-
cíficas, buscando otimizar 
importação e consultas à 

base de dados, e elabora-
ção de relatórios, visando 
agilizar os processos de 
trabalho.
Data: 8/8 a 5/9
Horário: das 19 às 22 ho-
ras; segunda, quarta e sex-
ta-feira
Eventos e Lazer
Festas, Banquetes e Gas-
tronomia
O participante aprende a 
conhecer e identificar os 
fundamentos da gastrono-
mia, aprende a criar cardá-
pios adequados para cada 
público e também a anali-
sar as diferentes modalida-
des de serviço, definindo e 
contratando profissionais 
alinhados aos objetivos do 
evento.
Data: 8/8 a 5/9
Horário: das 19 às 22 ho-
ras; segunda-feira
As inscrições podem ser 
feitas pelo site www.sp.se-
nac.br/taubate ou pelo te-
lefone (12) 2125-6099. O 
Senac Taubaté fica na Rua 
Nelson Freire Campello, 
202 - Jardim Eulália.Vendas do varejo do

Vale do Paraíba caem
6,3% em maio, informa

Associação Comercial de SP
O volume de vendas do 
comércio varejista da re-
gião do Vale do Paraíba 
caiu 6,3% em maio na 
comparação com o mesmo 
mês do ano passado. Foi a 
menor queda em relação 
às outras regiões paulistas. 
O faturamento nominal 
(sem descontar a inflação) 
aumentou 2,7%.
Os dados são do ACVare-
jo, levantamento mensal 
da Associação Comercial 
de São Paulo (ACSP), e 
referem-se ao varejo am-
pliado, que inclui automó-
veis e material de constru-
ção.
No período acumulado 
(janeiro-maio), o setor 
teve retração de 2,7% nas 
vendas na região e cres-
cimento de 6,1% no fa-
turamento, frente a igual 
período de 2015. Já em 12 
meses, as vendas diminuí-
ram 4,3% e o faturamento 
aumentou 3,8%.
Os dados compreendem 
os seguintes municípios: 
Aparecida, Arapeí, Areias, 
Bananal, Caçapava, Ca-
choeira Paulista, Cam-

pos do Jordão, Canas, 
Caraguatatuba, Cruzeiro, 
Cunha, Guaratinguetá, 
Igaratá, Ilhabela, Jacareí, 
Jambeiro, Lagoinha, La-
vrinhas, Lorena, Monteiro 
Lobato, Natividade da Ser-
ra, Paraibuna, Pindamo-
nhangaba, Piquete, Potim, 
Queluz, Redenção da Ser-
ra, Roseira, Santa Branca, 
Santo Antônio do Pinhal, 
São Bento do Sapucaí, São 
José do Barreiro, São José 
dos Campos, São Luiz do 
Paraitinga, São Sebastião, 
Silveiras, Taubaté, Tre-
membé e Ubatuba.
“Os resultados dos pri-
meiros cinco meses do 
ano continuam a mostrar 
fortes quedas, refletindo a 
renda em queda, o avanço 
do desemprego e o crédito 
mais caro e escasso. Tudo 
isso deixa a confiança do 
consumidor em patamares 
muito reduzidos, minando 
a disposição a comprar”, 
destaca Alencar Burti, pre-
sidente da ACSP. “Mas 
nossa expectativa é que as 
retrações no varejo podem 
começar a arrefecer, na 

medida em que melhore a 
confiança do consumidor”, 
diz Burti, que também pre-
side a Federação das As-
sociações Comerciais do 
Estado de São Paulo (Fa-
cesp). 
Ele lembra que a crise no 
varejo paulista - assim 
como no resto do País - 
atinge todas as regiões 
paulistas e todos os seto-
res, mesmo os de consumo 
mais essencial.
Os resultados de maio tam-
bém foram influenciados 
pelo efeito-calendário do 
feriado de Corpus Christi 
e pelo fato de o mês ter co-
meçado num domingo, re-
duzindo o número de dias 
úteis.
O ACVarejo é elaborado 
pelo Instituto de Econo-
mia Gastão Vidigal, da 
ACSP, com base em infor-
mações da Secretaria da 
Fazenda do Estado de São 
Paulo. O material também 
disponibiliza dados sobre 
vendas e faturamento do 
varejo restrito (que não in-
clui automóveis e material 
de construção).  

Pinda tem saldo
negativo de postos
de trabalho em 2016

no Comércio varejista

O comércio varejista de 
Pindamonhangaba regis-
trou queda nas vagas de 
emprego em 2016. A in-
formação foi passada pelo 
Sincomércio, com núme-
ros até maio de 2016.
Segundo a pesquisa, o co-
mércio eliminou 10 pos-
tos de trabalho formal em 
maio, o saldo negativo é 
resultado de 129 admis-
sões e 139 desligamentos. 
Nos primeiros cinco me-

ses de 2016, são 150 vagas 
a menos, com 761 admis-
sões e 911 desligamentos. 
No acumulado em doze 
meses, considerando 
os saldos de junho/15 a 
maio/16, há uma perda 
de 380 empregos formais, 
neste caso com 1.988 ad-
mitidos, porém outros 
2.368 desligados.
O varejo do município en-
cerrou o mês com 5.354 
trabalhadores ativos, onde 

1.792 estão na atividade 
supermercadista.
A redução do mercado 
de trabalho do comércio 
varejista aconteceu prin-
cipalmente nas concessio-
nárias de veículos, loja de 
departamentos, eletrodo-
mésticos e eletrônicos. Em 
doze meses, esses setores 
do comércio fecharam 120 
postos de trabalho com 
carteira assinada.
Estado de São Paulo
Em maio, o varejo paulis-
ta eliminou 3.730 empre-
gos com carteira assinada. 
Com isso, o saldo acumu-
lado no ano ficou negativo 
em 60.988 postos de traba-
lho. No acumulado em 12 
meses, de junho de 2015 a 
maio de 2016, há uma per-
da de 76.139 vagas cele-
tistas. Neste último extrato 
temporal apenas as farmá-
cias e perfumarias regis-
tram saldo líquido positivo 
de empregos.
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Curiosidades

A pipa é o objeto voador mais antigo que existe. Há mais de três mil anos, na China, 
as pessoas já empinavam pipas de seda. Mil e quinhentos anos depois, Marco Pólo, 
viajante italiano, retorna da China trazendo na bagagem histórias de enormes pipas 
que erguiam prisioneiros. Na Europa, as crianças brincavam com pipas há mais de 
mil anos. Mas advertimos, aproveitem o vento, brinquem a vontade, mas cuidado 
com os fios das redes elétricas e nunca usem cerol.
***
Nos últimos anos, uma área da medicina chamada neuróbica tem conquistado a 
simpatia de muitos especialistas. Como o próprio nome diz, a neuróbica defende 
uma espécie de exercícios para os neurônios. Desenvolvida a partir do século 20, 
a neuróbica ganhou destaque por apresentar bons resultados. O cérebro é como 
qualquer outra parte do nosso corpo. Quando o exercitamos, desenvolvemos no-
vas habilidades e fortalecemo-nos. Por outro lado, quando não fazemos exercícios 
necessários, o cérebro atrofia, perdendo a capacidade criativa, a memória e o racio-
cínio lógico. A prática desses exercícios é menos complicada do que parece. Basta 
que você mude pequenos hábitos do seu dia a dia. Por exemplo: não vá ao mercado 
sempre pelo mesmo caminho, altere a mão com que escova os dentes, se vista de 
olhos fechados, converse mais com os outros, resolva revistas de passatempos, leia 
mais, escreva de olhos fechados, etc. Apesar de serem exercícios simples, eles esti-
mulam o cérebro e auxilia a pessoa a viver melhor.

Humor

Classificação das pessoas segundo os e-mails que enviam:

On-Line: mal mandamos e a resposta dele já está de volta.
Off-Line: depois de um ano a resposta vem sem referência.
Vale a pena ver de novo: aquele que te manda àqueles e-mails que circulam na In-
ternet há mais de cinqüenta anos como se fosse pela primeira vez e depois de seis 
meses manda de novo.
Madre Teresa: vive mandando e-mails de pessoas com doenças, crianças desapare-
cidas, creches necessitadas, etc.
Nem aí: você manda dez e-mails e ele não te retribui nenhum.
Bin Laden: só manda e-mails bomba ou tem vírus ou não abre.
Fafá de Belém: quando tem que expressar alegria sempre responde ka ka ka ...
Gaucho alegre: prá dizer que está rindo, escreve: rs.
Telegrama: não usa acentos nem pontuações (aq q sb em cd).
Mobral: prissiza voutar pra aufabetisassão.
Lá vem ele: aquele que só se lembra de te mandar e-mails para pedir alguma coisa.
Metrô 18 horas: aquele que os e-mails que você manda pra ele vivem voltando por-
que a caixa postal dele está sempre fechada.
Sem noção: manda no mínimo cem e-mails por dia e fica pensando que você tem 
todo o tempo do mundo pra lê-los.
Ana Paula Arósio: ao invés de te mandar resposta via e-mail, simplesmente te te-
lefona.

Mensagens

Cada dia que passa eu aprendo mais e me torno mais forte. Uma das melhores coi-
sas que fiz, foi parar de correr atrás das pessoas que não estão nem aí pra mim... Eu 
só quero o que for verdadeiro.
***
Lembre-se de que você mesmo é:
- o melhor secretário da sua tarefa.
- o mais eficiente propagandista de seus ideais.
- a mais clara demonstração de seus princípios.
- o mais alto padrão do ensino superior que seu espírito abraça e a mensagem viva 
das elevadas noções que você transmite aos outros.
Não esqueça igualmente de que:
- o mais inimigo de suas realizações nobre.
- a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você apregoa.
- a nota discordante da sintonia do bem que pretende executar.
- o arquiteto de suas aflições.
- o destruidor de suas oportunidades de elevação.
É você mesmo.
***
Erros do passado, tristezas contraídas, lágrimas choradas, desajustes crônicos, às 
vezes acreditas que todas as bênçãos jazem extintas, que todas se mostram cerradas 
à necessária renovação! Esquece-te, porém, que a própria sabedoria da vida deter-
mina que o dia se refaça a cada manhã. Começar de novo é o processo da natureza 
desde a semente singela ao gigante Sol.

Pensamentos, provérbios e citações 

Deve-se ler para fazer perguntas.

Ninguém consegue usar máscaras por muito tempo.

Cada cabeça uma sentença.

Os miseráveis não têm outro remédio a não ser ter esperanças.

O tempo é um oceano, mas termina na praia.

Cada macaco no seu galho.

Lembre-se sempre, cada dia nasce de um novo amanhecer.

A fé é instinto da ação.

A fé é um alento que nos estimula a tocar adiante a nossa vida.

A saudade é o que fica, as lembranças são eternas.

Nunca estamos preparados para o que não esperamos.
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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

TSE mantém cassação do prefeito 
Ortiz Junior e vice Edson de Oliveira

Por quatro votos  contra 3, 
o Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) manteve nesta 
semana a cassação do pre-
feito de Taubaté (SP) Or-
tiz Junior Júnior (PSDB) 
e do vice-prefeito Edson 
Oliveira (PSD). A decisão 
afasta do cargo o prefei-
to e vice que ainda serão 
impedidos de disputar a  
reeleição em outubro.A 
decisão contou com os vo-
tos contrários à cassação 
do ministro Luiz Fux que 
acompanhou os ministros 
Henrique Neves e Gilmar 
Mendes para modificar a 
decisão do TRE que de-
volveria o mandato a Or-

tiz Júnior. Mas, seguindo 
o voto do relator, minis-
tro Herman Benjamin, as 
ministras Luciana Lossio, 
Rosa Weber e Maria The-
reza decidiram pela ma-
nutenção da cassação. Em 
obediência à Lei Orgânica 
do Município, quem deve 
assumir interinamente a 
Prefeitura de Taubaté é 
o presidente da Câmara 
Municipal, vereador Paulo 
Miranda (PP). A acusação 
contra Ortiz Junior é de 
abuso econômico de influ-
ência política e durante as 
eleições de 2012, quando 
o mesmo era candidato à 
prefeitura. O Ministério 

Pública acusa Ortiz de ter 
se beneficiado junto ao 
pai, Bernardo Ortiz, na 
época, presidente da na 
Fundação para o Desen-
volvimento da Educação 
(FDE), órgão ligado ao 
governo do Estado.  A sus-
peita é de que houve frau-
de em licitações para com-
pra de mochilas que teriam 
sido desviadas com recur-
sos de campanha. A acusa-
ção é de que a campanha 
do então candidato tucano 
tenha arrecadado cerca de 
R$ 8 milhões. Ortiz Junior 
ainda pode impetrar recur-
so no Supremo pleiteando 
sua absolvição e atrasar 
a decisão em trânsito em 
julgado. Caso ocorra, ele 
e seu vice Edson Oliveira 
poderão ficar inelegíveis 
por oito anos, ou seja, 
só voltariam às disputas 
políticas em 2028. José 
Bernardo Ortiz Junior 
Monteiro Junior, tem 42 
anos e foi eleito prefeito 
de Taubaté  em 2012 com 
99.365 votos (62,92% dos 
votos válidos) na primeira 
eleição da cidade decidida 
em segundo turno.

Nasa vai explorar asteroide 
que pode atingir a Terra em 

2135

A Agência Espacial Nor-
te Americana – NASA 
pretende estudar um as-
teroide chamado Bennu 
que pode um dia atingir a 
Terra. A agência dos Es-
tados Unidos enviará uma 
nave espacial Osiris-Rex 
para coletar uma amostra 
do asteroide. Segundo a 
comunidade científica, é 
possível que ele guarde o 
mistério da origem da hu-
manidade.
O corpo celeste foi desco-
berto em 1999 e cataloga-

do como 101955 Bennu. 
Tem aproximadamente 
500 metros de diâmetro e 
orbita o sol a uma veloci-
dade de 100 mil quilôme-
tros por hora. 
Perigosamente para a hu-
manidade terráquea, a ór-
bita do asteroide coincide 
com a do planeta Terra a 
cada 6 anos, o que signi-
fica que ele pode, um dia, 
colidir com o mundo em 
que vivemos. “A aproxi-
mação [do asteroide com a 
Terra] no ano 2135 ajusta-

rá a órbita de Bennu, po-
tencialmente colocando-o 
em curso de colisão com a 
Terra naquele século”, diz 
Dante Lauretta, professor 
de Ciência Planetária na 
Universidade de Arizona.
A perspectiva de um even-
to potencialmente apo-
calíptico como esse fez a 
equipe da Nasa se movi-
mentar.  Mas a missão é 
mais do que evitar Arma-
geddon. De acordo com 
Lauretta, a missão Osiris 
poderia ajudar a humani-
dade a compreender me-
lhor suas próprias origens.
“[A missão] é a chave 
para a nossa busca por 
produtos orgânicos no  
Bennu”, disse Lauretta, de 
acordo com um comunica-
do da Nasa.
Por enquanto, não há ne-
nhuma razão de pânico. 
Mas, de qualquer forma, a 
probabilidade existe.
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Cinema do Taubaté
Shopping terá pré-estreia 
de “Esquadrão Suicida” 

com participação
de cosplays

Câmara de Pindamonhangaba 
retoma trabalhos legislativos 
do 2º semestre e vereadores 

confirmam aprovação de
3 projetos

Os artistas encarnarão os 
personagens Coringa e Ar-
lequina; ingressos já estão 
disponíveis para compra 
antecipada
Na quarta-feira (3), o 
Moviecom do Taubaté 
Shopping promoverá a 
pré-estreia do filme “Es-
quadrão Suicida”. O even-
to terá participação dos 
cosplayers Júlio César 
Martins e Letícia Gabrie-
la Moreira, que participa-
ram da última ComicCon 
Experience, evento geek 
que acontece todo ano em 
São Paulo. Os dois estarão 
caracterizados de acordo 
com os personagens “Co-
ringa” e “Arlequina” e 
marcarão presença a partir 
das 20h30.
As sessões programadas 
para a apresentação prévia 
da obra serão às 21h30, na 
versão dublada, e 21h50, 
legendada. Os ingressos 
podem ser adquiridos pelo 
site: www.moviecom.com.
br, pelo appMoviecom ou 
na bilheteria do cinema. O 
filme terá estreia oficial no 
dia 4.
Sobre o filme
Reúna um time dos super 
vilões mais perigosos já 
encarcerados, dê a eles o 
arsenal mais poderoso do 
qual o governo dispõe e os 
envie a uma missão para 
derrotar uma entidade 
enigmática e insuperável 
que a agente governamen-

26ª Sessão Ordinária mar-
cou o reinício das ativida-
des no plenário do Poder 
Legislativo em Pindamo-
nhangaba; além dos deba-
tes e discussões de reque-
rimentos, parlamentares 
referendaram 3 projetos de 
Lei da Ordem do Dia
Os vereadores de Pinda-
monhangaba retomaram 
nesta segunda-feira, dia 1º 
de agosto, às 18 horas, os 
trabalhos oficiais no ple-
nário “Francisco Romano 
de Oliveira”, no Palácio 
Legislativo “Dr. Geraldo 
José Rodrigues Alckmin”. 
No curto recesso do meio 
do ano – de apenas 15 dias 
–, a Câmara de Pindamo-
nhangaba funcionou nor-
malmente na área adminis-
trativa e no atendimento 
ao público nos gabinetes 
dos vereadores.
Neste reinício das ativida-
des, os vereadores debate-
ram, discutiram e votaram 
os requerimentos e indi-
cações e aprovaram – por 
unanimidade – os 3 Proje-
tos de Lei que estavam in-
cluídos na Ordem do Dia. 
A única ausência da noite 
foi a do vereador Janio Ar-
dito Lerario (PSDB).
Ordem do Dia
Os três projetos foram vo-
tados englobadamente pe-
los vereadores. O primei-
ro projeto apreciado pelo 
plenário foi o nº 73/2016, 
do vereador Professor Eric 
de Oliveira (DEM), que 
“Denomina de PARATY 
a Avenida Um, situada no 
Loteamento Residencial 
Colonial Village II, no 
Bairro Socorro”.
O outro Projeto aprecia-
do foi o PL n° 78/2016, 
do vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB), que 
“Denomina uma rotatória 
de DORINDO NICOLET-
TI”. O espaço público no-
minado está localizado na 
Rodovia Vereador Abel 
Fabrício Dias (SP - 62) na 
entrada que vai até a Fa-
zenda

tal Amanda Waller (Vio-
la Davis) decidiu que só 
pode ser vencida por indi-
víduos desprezíveis e com 
nada a perder. No entanto, 
assim que o improvável 
time perceber que não foi 
escolhido para vencer, e 
sim para falhar inevitavel-
mente, será que seus in-
tegrantes irão morrer ten-
tando concluir a missão ou 
decidirão que é cada um 
por si?
Vantagens Moviecom
A rede Moviecom Cine-
mas relançou no último 
dia 16 de junho o seu Pro-
grama Clube de Vantagens 
e as salas do Taubaté Sho-
pping não poderiam ficar 
de fora. Com o cartão per-
sonalizado Moviecom+, 
que pode ser adquirido 
nas bilheterias de qualquer 
complexo participante, os 
clientes passam a ter di-
versos benefícios e van-
tagens, como o acúmulo 
de pontos para trocas por 
brindes exclusivos, ingres-
sos mais baratos, sessões 
especiais gratuitas, pré-es-
treias especiais, além de 
descontos na Bomboniere.
Outra novidade é o novo 
aplicativo da rede, que 
permite a compra anteci-
pada de ingressos. Assim, 
o cliente evita filas na hora 
da compra e escolhe as 
melhores poltronas. 
O appMoviecom Cinemas 
está disponíveis nas lojas 

Coruputuba (sentido Pin-
damonhangaba - Moreira 
César).
Dorindo Nicoletti era na-
tural de Pindamonhanga-
ba, nasceu em 01 de janei-
ro de 1893 e faleceu em 
16 de julho de 1971. Filho 
de José Nicoletti e Stelina 
Nicoletti, era casado com 
a senhora Maria de França 
Nicoletti, com quem teve 
9 filhos, criando a grande 
família, os quais, quase to-
dos, nasceram e trabalha-
ram na fábrica. Atendendo 
ao convite do Dr. Cícero 
da Silva Prado, Dorindo 
organizou e promoveu o 
desenvolvimento da Fa-
zenda Coruputuba. Junto 
com seu irmão, Guilherme 
Nicolleti, elaborou todas 
as construções que lá exis-
tiram, entre elas a Usina 
Izabel, provedora de ener-
gia elétrica para toda a Fa-
zenda Coruputuba. No ano 
de 1932, a pedido da sra. 
Lourdes Prado, como pro-
messa para que a Revolu-
ção não chegasse a Coru-
putuba, construiu a Igreja 
Nossa Senhora Aparecida. 
A Igreja foi doada à Dio-
cese de Taubaté.  
E o terceiro e último pro-
jeto debatido pelos vere-
adores foi o n° 79/2016, 
também de autoria do ve-
reador José Carlos Gomes 
– Cal, que “Denomina 
uma rotatória de ANDER-
SON BALBO (DERSO)”. 
Este espaço livre (rota-
tória) está localizado na 
Rodovia Vereador Abel 
Fabrício Dias (SP - 62), 
entre o Loteamento Vila 
São Benedito (Vila Cíce-
ro Prado) e o Loteamento 
Portal dos Eucaliptos.
Anderson Balbo, nasceu 
no dia 04 de janeiro de 
1945, em Pindamonhan-
gaba. Era filho de Roberto 
Balbo e Guiomar Bastos 
Balbo, tendo mais qua-
tro irmãos. A família veio 
morar na Vila São Bene-
dito em 1953. Anderson 
estudou em Coruputuba 

virtuais no celular. 
Taubaté Shopping
Com uma área construída 
de mais de 42 mil metros 
quadrados e um público 
anual de mais 1 milhão de 
pessoas, o Taubaté Sho-
pping está há 26 anos na 
região e gera cerca de 3 
mil empregos diretos e in-
diretos. Sua infraestrutura 
inclui 200 lojas satélites, 
nove lojas âncoras, três 
megalojas, cinco salas de 
cinema da rede Moviecom 
(três delas com tecnologia 
Moviecom X), boliche, a 
mais completa praça de 
alimentação da região, 
supermercado, academia, 
faculdade e mais de mil 
vagas de estacionamento. 
Inaugurado em 9 de no-
vembro de 1989, o empre-
endimento é administrado 
pela AD Shopping.
Sobre a AD Shopping 
A AD Shopping, maior ad-
ministradora independen-
te de shopping centers do 
País, está presente em to-
das as regiões brasileiras. 
Com 25 anos de experiên-
cia e foco em planejamen-
to, comercialização e ges-
tão de shopping centers, a 
AD administra um patri-
mônio de R$ 5,3 bilhões. 
São mais de 5 mil lojas, 
em 1,9 milhão de m² de 
área construída e 790 mil 
m² de área bruta locável. 
Visite: www.adshopping.
com.br.

e concluiu o ginásio em 
Pindamonhangaba. Poste-
riormente, foi para o Senai 
e formou-se “torneiro me-
cânico”. Na sequência, fez 
Faculdade de Matemática. 
Também foi um dos fun-
dadores do Colorado. Ca-
sou-se com a sra. Joninha 
e tiveram 5 filhos. Após o 
casamento e já trabalhan-
do na Embraer, Anderson, 
ainda, fez a faculdade de 
Engenharia Mecânica. 
Trabalhou 33 anos na Em-
braer e aposentou-se no 
dia 4 de junho de 2003. 
Faleceu no dia 02 de junho 
de 2004.
Tribuna Livre
Antes do início da sessão 
ordinária, a munícipe, se-
nhora Irene Ribeiro fez uso 
da Tribuna Livre. Durante 
5 minutos, a moradora de 
Pindamonhangaba pode 
explanar seu pensamento 
sobre sua participação so-
cial e comunitária na cida-
de como munícipe e pediu 
que sua presença nas ses-
sões sejam encaradas pe-
los parlamentares como 
“uma cidadã que está pre-
ocupada com as questões 
de diversas áreas sociais 
de Pindamonhangaba”.
27ª Sessão Ordinária
A Câmara de Pindamo-
nhangaba realiza a 27ª 
sessão ordinária na próxi-
ma segunda-feira, dia 8 de 
agosto no plenário “Fran-
cisco Romano de Olivei-
ra”, a partir das 18 horas. 
O Poder Legislativo está 
localizado na rua Alci-
des Ramos Nogueira, 860 
– Mombaça. A reunião 
plenária é aberta à comu-
nidade e pode, ainda, ser 
acompanhada por meio da 
transmissão “ao vivo” pela 
internet no portal www.
pindamonhangaba.sp.leg.
br e no canal 04 (digital) 
da operadora de TV a cabo 
NET, de Pindamonhanga-
ba.
Divisão de Comunicação
02 de agosto de 2016 - 
10h15

NovaDutra repassa mais de R$ 28 
milhões para os municípios da via 

Dutra no 1º semestre de 2016
A concessionária CCR 
NovaDutra repassou R$ 
28.427.189,87 para as 36 
cidades às margens da 
rodovia Presidente Dutra 
no primeiro semestre de 
2016. Trata-se do valor 
de ISSQN (Imposto Sobre 
Serviço de Qualquer Na-
tureza) referente a 5% do 
valor bruto arrecadado das 
praças de pedágios instala-
das na rodovia.
O valor total, repassado 
mensalmente, é dividido 
entre as cidades propor-
cionalmente, conforme a 
participação de limite ter-

ritorial, ou seja, de acordo 
com a quilometragem vol-
tada para a rodovia. Os re-
cursos são destinados aos 
municípios para melhorias 
com obras e serviços e fi-
nanciamento de projetos 
sociais.
“O repasse de ISSQN gera 
um ciclo extremamente 
positivo. A CCR NovaDu-
tra presta um serviço de 
qualidade e parte da recei-
ta arrecadada é revertida 
aos municípios em forma 
de recursos pelo imposto. 
Todas as cidades às mar-
gens da rodovia recebem 

a alíquota máxima do ISS-
QN. Com isso, a via Dutra 
contribui para seu desen-
volvimento e crescimen-
to”, comenta João Daniel 
Marques, diretor da CCR 
NovaDutra.
Além do repasse de ISS-
QN, a CCR NovaDutra 
é comprometida, desde 
o início da concessão, 
em desenvolver e le-
var projetos ambientais,  
educativos e de saúde e 
apoia, também, diversos 
projetos esportivos e cul-
turais nas cidades lindeiras 
à rodovia.

MUNICÍPIOS
Aparecida
Caçapava
Cachoeira Paulista
Canas
Cruzeiro
Guaratinguetá
Jacareí
Lavrinhas
Lorena
Pindamonhangaba
Queluz
Roseira
Santa Isabel
São Jose dos Campos
Silveiras
Taubaté

VALOR DO ISS
R$ 579.598,58
R$ 1.038.329,65
R$ 664.417,88
R$ 435.405,76
R$ 396.530,25
R$ 768.321,53
R$ 1.236.948,19
R$ 729.446,02
R$ 523.759,20
R$ 1.356.402,04
R$ 1.072.964,20
R$ 576.064,44
R$ 947.855,73
R$ 1.672.353,95
R$ 180.241,02
R$ 1.154.249,37

Veja o repasse para os municípios da região:
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Medalhista olímpico realiza 
encontro com crianças e

jovens de Pinda

Pedágio na via Dutra 
fica mais caro

Olimpíada 2016 deixará
legado para o Brasil

O velocista e medalhista 
olímpico Edson Luciano 
esteve em Pindamonhan-
gaba na última sexta-feira 
(29) para um encontro com 
alunos dos projetos Atle-
tismo Cidadania e Crian-
ças Primeiros Passos. O 
ex-atleta visitou a Escola 
Municipal Joaquim Pe-
reira da Silva e o Centro 
Esportivo Cidade Nova e 
Centro Esportivo Zito para 
compartilhar suas experi-
ências de vida no espor-
te e dividir um novo fato 

As tarifas do pedágio na 
via Dutra estão mais caras 
a partir desta segunda-fei-
ra (1º), quando entra em 
vigor o reajuste de 8,8%, 
autorizado na última se-
mana pela ANTT (Agên-
cia Nacional de Transpor-
tes Terrestres).
De acordo com a conces-

Faltam poucos dias para 
o início dos Jogos Olím-
picos e Paralímpicos Rio 
2016, mas os legados para 
o futuro já compensam a 
realização do evento.  O 
Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais (Inpe), 
vinculado ao Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Ino-
vações e Comunicações 
(MCTIC) será responsável 
por fornecer  previsões e 
serviços meteorológicos 
para competições de 20 
modalidades esportivas, 
cujas realizações que de-
pendem das condições do 
tempo ou mesmo para as 
estratégias traçadas pelos 
atletas.
 Para isso, uma equipe de 
mais de 30 profissionais 
formada por oceanógrafos, 
pesquisadores, técnicos e 
especialistas em compu-
tação vai atuar durante a 

que ficará registrado em 
sua memória: a emoção de 
carregar a tocha olímpica.
O encontro foi marcado 
por um bate papo descon-
traído e  perguntas feitas 
pelos jovens, que ficaram 
entusiasmados com as his-
tórias dos jogos de Atlanta 
(1996) e Sydney (2000), 
onde o atleta conquistou 
consecutivamente as me-
dalhas de bronze e prata pra 
o atletismo brasileiro. No 
total, cerca de 500 jovens 
participaram da atividade. 

sionária CCR NovaDutra, 
a revisão das tarifas de pe-
dágio foi feita levando em 
base a variação do IPCA.
No trecho do distrito de 
Moreira César, em Pin-
damonhangaba, a tarifa 
do pedágio passou de R$ 
12,70 para R$ 13,80. Já 
no trecho de Jacareí, o pe-

Rio 2016, que começa no 
dia 5 de agosto. Segundo 
Sergio Henrique Ferreira , 
meteorologista do INPE e 
responsável pelos desen-
volvimentos e atividades 
do CPTEC para os Jogos, 
foram envolvidas noves 
instituições federais, es-
taduais e municipais para 
atender as exigências do 
Comitê Olímpico Interna-
cional (COI). 
 “Alguns eventos esporti-
vos poderão ser suspensos 
e reprogramados de acordo 
com as previsões.”, escla-
receu. De acordo com ele 
os Jogos no Rio de Janeiro 
contarão com modelos de 
alta resolução espacial que  
poderão ser reaproveita-
dos para dar suporte a ati-
vidades portuárias da Baía 
de Guanabara e da aviação 
civil, inclusive ser adapta-
dos a atividades em outras 

O Projeto Atletismo Cida-
dania e o Crianças Primei-
ros Passos tem o apoio da  
Gerdau e tem como objeti-
vo disseminar o respeito, o 
companheirismo, a disci-
plina e o trabalho em gru-
po, da jovem geração de 
Pinda. As iniciativas tam-
bém trabalham o desen-
volvimento do cidadão, 
contribuindo para que jo-
vens e crianças aprendam 
a enfrentar de forma sau-
dável os desafios que farão 
parte da vida de cada um.

dágio passará de R$ 5,60 
para R$ 6,10.
Esses valores referem-
se à categoria 1 (auto-
móvel, caminhonete e 
furgão) de pedágio e a  
mudança entra em 
vigor a partir de  
meia-noite de segunda, dia 
1º de agosto.

regiões do País.” 
 De acordo com o Inpe, o 
trabalho em conjunto vem 
sendo realizado há  cerca 
de um ano, entre  esses 
centros com a APO (Au-
toridade Pública Olímpi-
ca), a fim de coordenar os 
esforços para atender os 
Jogos como um todo. Na 
distribuição de tarefas, o 
CPTEC ficou responsável 
pelas previsões numéricas 
de ondas, marés e corren-
tes (disponíveis em http://
esportes.cptec.inpe.br/sai-
ling/en), enquanto o IN-
MET (Instituto Nacional 
de Meteorologia) irá for-
necer as previsões numéri-
cas da atmosfera, além de 
coordenar e concentrar as 
informações das nove ins-
tituições a serem enviadas 
sistematicamente à plata-
forma de informações do 
COI.

Inicia testes e Vacina 
contra dengue 

As primeiras imunizações 
contra dengue no País co-
meçam nos próximos dias 
com a vacina da Sanofi 
Pasteur, a única aprovada 
no mundo, recomendada 
pela OMS A Sanofi Pas-
teur anunciou o lançamen-
to da vacina tetravalente 
contra dengue no Brasil, a 
primeira aprovada contra a 
doença no mundo. A partir 
da semana, a vacina co-
meça a chegar às clínicas 
privadas do País e estará 
disponível à população 
brasileira.
Indicada de 9 a 45 anos, 
a vacina contra dengue 
da Sanofi Pasteur protege 
contra os quatro soroti-
pos existentes da doença e 
deve ser administrada em 
três doses com intervalos 
de seis meses (completan-
do um ano da primeira até 
a última dose). “A partir 
da primeira dose, porém, 

a vacina já oferece prote-
ção, mas é fundamental 
completar o esquema para 
garantir que a imunização 
seja duradoura e equilibra-
da para todos os sorotipos 
de dengue”, explica Sheila 
Homsani, diretora médica 
da Sanofi Pasteur.De acor-
do com a diretora médica, 
é importante lembrar que a 
população imunizada con-
tra a dengue evita a trans-
missão da doença para ou-
tras pessoas, o que impacta 
na redução da incidência 
da dengue e no potencial 
de novas pessoas infecta-
das. “É o que chamamos 
de proteção indireta, ca-
paz de quebrar a cadeia de 
transmissão da doença”, 
aponta. Aprovada pela An-
visa no Brasil, em dezem-
bro de 2015, a vacina che-
ga como uma importante 
ferramenta de saúde públi-
ca. “É a primeira vez, em 

décadas, que vamos poder 
contar com algo além dos 
esforços do controle do 
vetor transmissor, o mos-
quito Aedes Aegypti”, 
destaca Sheila. “Por outro 
lado, as ações de educação 
e de combate ao mosquito 
não podem parar, a vacina 
vem para somar”, refor-
ça. A vacina vai ajudar na 
redução dos gastos com 
internações, uma vez que 
os estudos demonstraram 
redução de 81% das inter-
nações e de 93% dos casos 
graves. A eficácia global 
é de aproximadamente 
66% contra os quatro so-
rotipos de vírus da den-
gue[1]. “Isso significa que 
em um grupo de 1 milhão 
de pessoas, 660 mil evita-
riam contrair a doença, é a 
prevenção de dois em cada 
três casos da doença”, es-
clarece a diretora médica 
da Sanofi Pasteur.


