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Educação ambiental
nas escolas motiva coleta 

seletiva em Taubaté

Instituto CCR apresenta
peça infantil em escola 

municipal de
Pindamonhangaba

Biblioteca Central de 
Taubaté apresenta

exposição “Folclore na
Literatura Brasileira”

Pinda é campeã do
Estadual de Ginástica

Rítmica

Escolas da rede pública 
municipal de Taubaté co-
meçaram a receber aulas 
de educação ambiental 
este mês. Na sexta-feira, 
dia 4 de agosto, a EMIEF 
Vereador Mário Montei-
ro dos Santos, no bairro 
Gurilândia, foi a primei-
ra unidade visitada pelos 
agentes ambientais que 
tratam da coleta seletiva.
Mais de 200 crianças, de 
1ª a 3ª série, receberam 
de forma lúdica, através 

O Instituto CCR apresen-
ta, na quinta-feira (10), 
em Pindamonhangaba, o 
teatro infantil “A Culpa 
É de Quem?”, da CIAVIP 
Produções Culturais. A 
peça, que tem o patrocí-
nio da CCR NovaDutra, é 
realizada por meio do Mi-
nistério da Cultura, via Lei 
Rouanet.
Serão duas apresentações 
fechadas, na EM Prof. 
Moacyr de Almeida, loca-
lizada no bairro Bela Vis-
ta. Estudantes de escolas 
municipais da região irão 

A Biblioteca Munici-
pal Professor José Je-
rônymo de Souza Filho 
apresenta, de 07 a 31 de 
agosto, das 8h às 17h, a 
exposição “Folclore na  
Literatura Brasileira”, que 
trata do folclore na Litera-
tura infantil, Literatura de 
cordel e Literatura popu-
lar.
A mostra irá destacar a obra 

A equipe de Ginástica Rít-
mica de Pindamonhanga-
ba continua se destacando 
nas competições deste ano. 
No sábado (5), as meninas 
do pré-infantil e do juvenil 
sagraram-se campeãs do 
Campeonato Estadual, em 
São Caetano do Sul.
Lavínia Karen foi o desta-

de cartilhas, jogos e brin-
des, ensinamentos sobre a 
coleta seletiva. Os jovens 
serão multiplicadores, le-
vando o conhecimento ad-
quirido na escola aos seus 
pais e familiares.
Todas as escolas recebe-
rão a visita dos agentes 
ambientais. O cronograma 
depende da disponibilida-
de das unidades e o con-
teúdo será trabalhado com 
os alunos em aulas regula-
res.

até o local para assistir o 
espetáculo, além dos alu-
nos da própria unidade. 
“A Culpa É de Quem?” é 
um espetáculo teatral in-
fanto-juvenil que propõe o 
diálogo entre o mundo real 
e o virtual equilibrando o 
uso da tecnologia com as 
relações interpessoais sem 
prejuízos para nenhum de-
les. 
Aguardando a nova pro-
fessora para apresentá-la 
à classe, um inspetor de 
alunos vê-se diante de um 
caso de bullying virtual 

dos escritores Patativa de 
Assaré (escritor popular), 
Monteiro Lobato (Litera-
tura infantil – personagens  
de lendas), Arnaldo Barbé-
rio e Marli Santos (poetas 
da Academia Taubateana 
de Letras).
A exposição  
é composta por varais de 
cordel, painel com textos 
que definem o Folclore e 

que da categoria Juvenil, 
com o título de campeã 
no individual Geral, cam-
peã no Arco, vice-campeã 
na Maça e vice-campeã 
na Fita. Larissa Skupien 
também subiu ao pódio, fi-
cando em terceiro lugar no 
Geral nível 1.
Na categoria pré-in-

Desde 1º de junho de 
2017, Taubaté conta o Pro-
grama de Coleta Seletiva, 
atendendo às exigências 
da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos.
O trabalho de Educa-
ção Ambiental come-
çou na cidade em 25 de 
abril, com mais de 20 
mil folhetos entregues,  
veiculação de publicidade 
em rádio e TV e visitação 
porta a porta em diversos 
bairros.

em sala de aula. Diante do 
acontecimento sugere uma 
atividade diferente na sala 
de informática: uma via-
gem virtual para resgate 
dos valores perdidos na-
quele dia.
Sugados pelo compu-
tador, os alunos dei-
xam de ser usuários 
externos e se tornam  
personagens de uma aven-
tura cibernética em que o 
grupo deve trabalhar uni-
do para desvendar enig-
mas relacionados a valores 
humanos.

sua presença na literatura 
infantil e adulta e decora-
ção/ambientação pendu-
rada no teto com ditados 
populares.
A visitação pode ser feita 
de segunda a sexta=feira e 
mais informações pelo te-
lefone: 12 3625-5121.
A Biblioteca Central fica 
na Praça Dr. Barbosa de 
Oliveira, s/n, Centro.

fantil, Maria Eduar-
da Silva ficou com o  
primeiro lugar no Geral, 
primeiro no Arco e se-
gundo lugar na Bola e no 
Mãos Livres. 
Julia Santos foi vice-cam-
peã Geral, campeã na Bola 
e no Mãos Livres, e segun-
do lugar no Arco.
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EXPEDIENTE
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.

Miscelânea
Curiosidades

O pára-raios foi considerado heresia na época de sua invenção. No século 18, 
inventado por Benjamim Franklin, o pára-raios foi considerado pela Igreja como 
invenção do diabo. Sendo o raio expressão de cólera do Senhor, só podia ser ten-
tação do demo de impedir que o castigo divino caísse sobre o mundo. Na França, 
a excomunhão foi levada a sério em Saint-Omer, Vissery de Bois foi processado 
por heresia por instalar um pára-raios em sua casa.
***
Sobre a Antártida, você sabia que dizer Antártida ou Antártica é correto? Na Antár-
tida não há bactérias e em razão disso, alimentos podem ser consumidos após anos 
sem uso, não existem também o mofo, nem latas enferrujam e nem os alimentos 
apodrecem. Os blocos de gelo flutuantes (iceberg) são formados por água doce. 
E em razão disso os mesmos flutuam, pois a água doce é mais leve que a água 
salgada do mar. A parte visível do iceberg sobre as águas representam uma média 
de 10% do seu total. Os 90% restantes estão sob as águas. Lá só existem duas es-
tações: o verão com seis meses de duração de Sol (não existem noites) e o inverno 
com seis meses de duração (não existem dias).  Temperatura média no verão é de 
zero grau centígrados e no inverno de menos de 20 graus centígrados, chegando a 
máxima de menos 70 graus centígrados. As reservas de carvão ali existentes po-
dem suprir todas as necessidades do nosso planeta por alguns séculos.

Humor

Contratada como aeromoça ou comissária de bordo, como elas gostam de ser cha-
madas, a loira foi instruída a ser muito gentil com os passageiros. No seu primeiro 
vôo, ela pergunta ao passageiro, depois do jantar:
- O senhor gostaria de saborear pudim? Está uma delicia!
- Obrigado, eu sofro de diabetes.
- E um pedaço de torta?
- Infelizmente não posso.
- Mas um mouse de maracujá o senhor não vai recusar, vai?
- Mas eu já disse que sou diabético. Dá pra entender?
- Nem um brigadeiro?
E o passageiro começa a gritar:
- Eu sou diabético! Diabético, diabético, diabético...
E a loira não desiste:
- Por favor, não fique nervoso... Espere só um pouquinho que eu vou trazer um 
copinho de água com açúcar...
***
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 far-
macêutico e então ele diz:
- Oh! Desculpe, eu não sabia que a senhora trazia a receita...

Mensagens

Você acredita que na vida nada acontece por acaso?

Tudo acontece por uma razão. Todas as pessoas que conhecemos têm um impor-
tante papel na nossa vida, seja grande ou pequeno. Algumas irão nos machucar, 
trair e nos fazer sofrer, para nos tornar mais fortes, outras irão nos dar lições, não 
para nos mudar, mas para fazer de nós melhores pessoas e algumas irão simples-
mente nos inspirar e amar, para nos fazer feliz.
***
Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza, se as distorções da men-
te, consciente ou subconsciente. Pratique a meditação e a visualização, a obser-
vância desprendida, a percepção pacífica, experimentando uma sensação de amor 
desprendido e de generosidade amorosa. Cultive esse estado. Conheça os seus 
pensamentos, as suas pressuposições e fantasias e dê-se conta de que você pode 
ter misturado tudo. As generosidades nos impedem de enxergar o que é único e 
individual.

Pensamentos, provérbio e citações

Os tolos são punidos mais freqüentemente do que os pecadores.

Vença a si mesmo e terás vencido o seu próprio adversário.

Os últimos serão os primeiros.

Todo homem é poeta quando está apaixonado.

O mestre disse: Quem modera raramente perde.

Um defeito meu é não ver maldades nas pessoas.

A timidez é para o espírito o que a vertigem é para o corpo.

Com o tempo você aprende que não deve confiar em todo mundo.

A gente não se cansa de amar, a gente cansa de não ser amado.

Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.

Se quiseres prever o futuro, estude o passado.

O que não provoca a morte faz com que fiquemos mais fortes.

Não há fato extremo, como não há verdades absolutas.

Emprega São Paulo/Mais Emprego oferece 205 oportunidades
no Vale do Paraíba

O programa Emprega São Paulo/Mais Emprego, agência de empregos pública e gratuita gerenciada pela Se-
cretaria do Emprego e Relações do Trabalho (SERT), em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE), oferece nesta semana 205 vagas de trabalho divididas entre as áreas de serviços, comércio, entre outras, 
no Vale do Paraíba.
As vagas estão divididas entre os municípios de Caçapava, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Cruzeiro, Gua-
ratinguetá, Ilhabela, Jacareí, Lorena, São Sebastião, São José dos Campos e Taubaté.
Os itens “escolaridade” e “experiência” variam de acordo com a vaga.
Como se cadastrar
Para ter acesso às vagas, basta acessar o site: www.empregasaopaulo.sp.gov.br  criar login, senha e informar os 
dados solicitados. Outra opção é comparecer a um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) com RG, CPF, 
PIS e Carteira de Trabalho.

O cadastramento do empregador também poderá ser feito no site do Emprega São Paulo ou PAT. Para dispo-
nibilizar vagas no sistema, é necessária a apresentação do CNPJ da empresa, razão social, endereço e o nome 
do solicitante.

Emprega São Paulo

Desde a implantação do Emprega São Paulo, em agosto de 2008, o programa  recolocou no mercado de trabalho 
mais de 700 mil trabalhadores. O sistema conta com um banco de 3,5 milhões de currículos cadastrados.

Para mais informações sobre o Emprega São Paulo/Mais Emprego, acesse: www.empregasaopaulo.sp.gov.br .

* O SISTEMA É ON-LINE E AS VAGAS PODEM SER PREENCHIDAS A QUALQUER MOMENTO.

Alunos do Cantagalo
participam de aula na
Fazenda Disparada
em Caraguátatuba

Os alunos do 1º e 2º anos 
da EMEI/EMEF João 
Thimóteo do Rosário, no 
bairro Cantagalo, tiveram 
uma aula diferente na tar-
de dessa segunda-feira (7), 
na Fazenda Disparada, lo-
calizada no mesmo bairro.
A intenção do passeio, 
de acordo com a dire-
tora, Rosa Maria Rio-
lo Xavier, foi o de  
premiar as crianças pelo 
ótimo empenho que tive-
ram durante a realização 
da Gincana da Solidarie-
dade e da Festa Junina, 
com arrecadação de pro-
dutos. Também, segundo a 
professora Salete Belliato, 
proporcionar uma aula ao 
ar livre com contação de 
histórias e contato com a 

natureza.
A área de preservação 
ambiental, localizada no 
mesmo bairro da unida-
de escolar, é um local de 
lazer, pesquisa e recebe 
grupos diversos e ob-
servadores de pássaros.  
Tem grande diversidade de 
plantas, árvores frutíferas 
como abricó, amora, jam-
bolão, mexerica, pitanga, 
banana, pássaros e outros 
animais da fauna da Mata 
Atlântica. Dentre os atrati-
vos da Fazenda há também 
rios, trilhas, “sementeiro” 
e um grande berçário de 
palmeiras.
A garotada aproveitou 
para conhecer uma casa 
de joão-de-barro feita 
em grandes proporções, 

andar por uma ponte de 
madeira suspensa por 
cordas e cabos de aço, ver 
galinhas, patos, marrecos,  
pássaros e girinos, lago e 
riacho. Ainda puderam se 
divertir com balanços ins-
talados em galhos de ár-
vores, jogo de amarelinha, 
dominó e bambolês.
O menino Saron San-
der Ferreira, 6 anos, se 
encantou pelos animais 
soltos no meio ambien-
te. “Esse lugar é super lin-
do. É a primeira vez que 
vejo patos nadando num  
lago, assim, de perto. Essa 
aula diferente foi muito 
legal”, disse. O passeio ter-
minou com a confrater-
nização dos participantes 
num piquenique.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 175, Termo nº 6618
Faço saber que pretendem se casar JULIO CESARIO DA CRUZ e ISABEL 
CRISTINA DOS SANTOS ANTONIO, aprensentando os documentos necessá-
rios exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Taubaté/SP, nascido em 13 de abril de 1989, de profissão proprietário, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Octaciano Xavier de 
Castro, nº 410, Jardim Bica da Glória, nesta cidade, filho de JOÃO BATISTA 
DA CRUZ NETO, de 63 anos, nascido na data de 4 de março de 1954, residente 
e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Redenção da Serra/SP e de APA-
RECIDA CESARIA DA CRUZ, de 57 anos, nascida na data de 1 de novembro 
de 1959, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP. Ela 
é natural de Tremembé/SP, nascida em 23 de junho de 1995, de profissão ma-
nicure, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Coronel Antonio 
Monteiro Patto, nº 489, Centro, nesta cidade, filha de IZAÉL DOS SANTOS 
ANTONIO, de 49 anos, nascido na data de 20 de junho de 1968, residente e 
domiciliado em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP e de MARIA DE FÁTI-
MA DOS SANTOS ANTONIO, de 51 anos, nascida na data de 19 de setembro 
de 1965, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Moreira Cesar/SP. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

“Lixões”
trazem prejuízo milionário para SP
Descarte irregular provoca gastos 

com saúde e recuperação ambiental
 

O descarte inadequado de resíduos sólidos nos chamados “lixões” causa pre-
juízos anuais de R$ 420 milhões para o Estado de São Paulo. O valor é re-
ferente aos gastos para tratamento de saúde e recuperação ambiental. “Esse 
é mais um impacto que poderia ser eliminado se os municípios tivessem se 
preparado para a legislação do setor”, alerta Luiz Roberto Gravina Pladevall, 
presidente da Apecs (Associação Paulista de Empresas de Consultoria e Ser-
viços em Saneamento e Meio Ambiente).
 
Os dados fazem parte do estudo exclusivo da Abrelpe (Associação Brasi-
leira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais) e mostram as 
dificuldades enfrentadas pelos municípios brasileiros para atender as regras 
estabelecidas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), da qual o 
plano municipal faz parte.
 
“O país precisa fazer um grande esforço para conseguir reverter essa situação 
e dar o destino correto de toneladas de lixo produzido diariamente. Sem di-
nheiro para investimentos, os prefeitos provavelmente continuarão elegendo 
outras prioridades”, destaca o dirigente.
 
Segundo ele, o governo federal deve contribuir com as cidades oferecendo 
assistência técnica para a contratação de serviços especializados, além de 
ampliar incentivos para as localidades criarem aterros sanitários controlados. 
“Uma das soluções passa por novas alternativas administrativas, como a im-
plantação de Parcerias Público-Privadas (PPPs), principalmente nas cidades 
com maior geração de resíduos sólidos. Precisamos ainda pensar em consór-
cios entre municípios como forma de ratear custos”, sugere Pladevall.
 
Histórico
Sancionada em 2 de agosto de 2010, a PNRS determinava um prazo de qua-
tro anos para as cidades se adequarem às novas regras. Elas deveriam entrar 
em prática em 2014. Mas, em julho de 2015, o Senado aprovou projeto que 
prorroga esse prazo. Assim, capitais e municípios de região metropolitana 
terão até 31 de julho de 2018 para acabar com os lixões. Os municípios de 
fronteira e os que contam com mais de 100 mil habitantes, com base no Cen-
so de 2010, ganharam prazo até 2019. Já as cidades que têm entre 50 e 100 
mil habitantes terão que resolver essa questão até 31 de julho de 2020. Os 
municípios menores, com menos de 50 mil habitantes, devem estar de acordo 
com a lei até 31 de julho de 2021.
 
Para Pladevall, sem gestão e assistência técnica do governo federal, os mu-
nicípios continuarão a tratar os resíduos sólidos como vêm fazendo até o 
momento. “Não basta prorrogar prazo”, sentencia o dirigente.
 
Sobre a Apecs
Fundada em 1989, a Apecs congrega atualmente cerca de 40 das mais repre-
sentativas empresas de serviços e consultoria em Saneamento Básico e Meio 
Ambiente com atuação dentro e fora do país.
 
Essas companhias reúnem parte significativa do patrimônio tecnológico na-
cional do setor de Saneamento Básico e Meio Ambiente, fundamental para 
o desenvolvimento social e econômico brasileiro, estando presente nos mais 
importantes empreendimentos do setor.
 
Informações para a imprensa:
Ex-Libris Comunicação Integrada - (11) 3266-6088
Edmir Nogueira – edmir@libris.com.br – (11) 98937-3503 / r. 234 
Marco Berringer – marcopaulo@libris.com.br – r. 223
Edgard Léda – edgard@libris.com.br – r. 212

Operação tapa-buracos
na Vila Favorino

em Caçapava

Adolescentes do CRAS
visitam idosos do Lar

Vicentino em Caçapava

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Obras e Serviços Munici-
pais, iniciou hoje (7) uma 
grande operação tapa-bu-
racos nas ruas do bairro 
Vila Favorino. O objetivo 
é melhorar as condições 

Cerca de 20 adolescentes 
que participam do Grupo 
“Super Jovens” do Ser-
viço de Convivência e 
Fortalecimento de Víncu-
lo do CRAS (Centro de 
Referência de Assistência 
Social) Rui Rodrigues, vi-
sitaram o instituto de lon-
ga permanência Lar Vila 

de tráfego e a conservação 
das vias. A operação está 
sendo realizada primeiro 
nos locais com o maior 
fluxo de veículos e irá se 
estender por todas as ruas 
do bairro, com aplicação 
de asfalto a frio, para ga-

Vicentino, no bairro Vila 
Antônio Augusto Luiz, na 
tarde da última quarta-fei-
ra (2).
O encontro faz parte do 
cronograma de atividades 
desenvolvidas pela ofici-
na do grupo. O intuito da 
visita com o tema “Somos 
os jovens atuais, idosos 

rantir maior eficiência do 
serviço. Outro bairro que 
recebeu a operação tapa
-buracos foi o Grama, com 
a recuperação de trechos 
da avenida Pedro Antônio, 
principal via de acesso ao 
Morro do Cascavel.

do futuro”, foi despertar o 
afeto ao próximo, o olhar 
solidário e, principalmen-
te, o respeito aos idosos.
Os jovens ajudaram a pre-
parar o café da tarde, e tro-
caram histórias e risadas, 
além de levarem conforto, 
atenção e carinho aos ve-
lhinhos.
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Plantas medicinais
auxiliam nos cuidados 

com a obesidade em Pinda

Parque da Cidade recebe 
imagem Peregrina de

Nossa Senhora Aparecida

O Rep (Roda de Estudo de 
Plantas) promoveu na últi-
ma segunda-feira (31), às 
14 horas, no Cpic (Centro 
de Praticas Integrativas e 
Complementares) ensina-
mentos para população, 
sobre plantas que podem 
auxiliar nos cuidados com 
a obesidade.
As plantas escolhidas fo-
ram o Dente de Leão e a 
Serralha, que são ricas em 
propriedades e auxiliam 
no metabolismo. Elas já 
foram estudadas no ROSA 
(Roda de Saberes), no dia 

Pindamonhangaba rece-
beu, na noite de terça-feira 
(1), a imagem peregrina de 
Nossa Senhora Aparecida, 
em comemoração aos seus 
‘300 anos de Bênçãos’.
Católicos de todas as pa-
róquias do município 
recepcionaram a ima-
gem na entrada da Dutra  
e seguiram em carreata até 
o Parque da Cidade, onde 
foi realizada uma Santa 
Missa em consagração à 
cidade.

11 de julho. O local contou 
com mais de 70 pessoas, 
e o dr. João ficou respon-
sável por explicar para as 
pessoas presentes todas as 
causas da obesidade e os 
cuidados necessários para 
evitá-la. O principal obje-
tivo do projeto é tratar de 
doenças do dia a dia de 
maneira natural, por isso, 
são apresentadas diversas 
receitas.
O evento é gratuito e des-
tinado aos profissionais da 
área da saúde e interessa-
dos em geral. O próximo 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba cedeu a estrutura 
do Parque para a realização  
da missa, e a estimativa é 
da presença de mais de 3 
mil pessoas, que acompa-
nharam a celebração com 
velas, abrilhantando ainda 
mais a recepção da ima-
gem.
A Nossa Senhora Apareci-
da peregrina permanecerá 
na cidade durante todo o 
mês de agosto visitan-
do todas as Paróquias de 

tema a ser estudado será 
herpes, uma infecção cau-
sada por um vírus que sur-
ge como pequenas bolhas 
doloridas. Para participar, 
é só comparecer na sede 
do Cpic, na Rua Albuquer-
que Lins, n°245, em frente 
ao prédio da Receita Fede-
ral.
Programação:
28 de Agosto – Herpes - 
Dra. Ticiana
25 de Setembro – Coleste-
rol - Dra. Beatriz 
30 de Outubro - Feridas / 
Calêndula

Pindamonhangaba. Essa 
peregrinação é organi-
zada pelo Santuário Na-
cional de Aparecida, que 
está promovendo uma 
programação especial 
para os devotos em co-
memoração aos 300 anos 
da descoberta da imagem 
por pescadores, no Rio  
Paraíba do Sul. Desde 
2014, a imagem peregrina 
visita as dioceses e arqui-
dioceses de todos os esta-
dos do País.

Taubaté sobe no ranking 
de cidades que contribuem 

para crescimento do PIB 
estadual

Taubaté melhorou sua 
participação no valor adi-
cionado da indústria dos 
20 municípios com maior 
contribuição para o PIB 
(Produto Interno Bruto) do 
Estado de São Paulo, de 
acordo com pesquisa rea-
lizada recentemente pelo 
Seade (Sistema Estadual 
de Análise de Dados).
Entre 2002 e 2014, a cida-
de subiu cinco posições, 
de 15º (1,3%), para 10º lu-
gar, com 1,5% da riqueza.
Em termos gerais houve 
desconcentração do valor 
adicionado da atividade 
industrial no Estado, haja 
vista que os 20 maiores 
municípios, que em 2002 
detinham 61,3%, diminu-
íram essa proporção para 
52,8%, em 2014.
Essa desconcentração está 
associada à retração, nesse 
mesmo período, da parti-
cipação da capital no valor 
agregado da indústria (de 
22,8% para 19,0%) e da 

região do Grande ABC (de 
9,4% para 7,5%), reflexo 
da reestruturação produti-
va, e de sua crise, que re-
percute intensamente no 
até então carro-chefe in-
dustrial, a cadeia produti-
va automobilística.
Na participação do PIB to-
tal, Taubaté também subiu 
de 18º para 16º, mas man-
teve o percentual de 0,8%.
Hoje o município possui 
sete distritos industriais, 
com 8.781.646 m² de área 
para o setor e 127 empre-
sas instaladas.
Em 2017, a Prefeitura pro-
moveu a revitalização de 
seus distritos industriais, 
com serviços como com-
plementação dos sistemas 
de drenagem, coleta de 
águas pluviais, recupera-
ção de sarjetas, pavimen-
tação, requalificação do 
pavimento asfáltico, re-
qualificação das calçadas 
e ciclovias, além de subs-
tituição ou implantação da 

iluminação pública.
No ano passado, 14 em-
presas lançaram suas pe-
dras fundamentais nos dis-
tritos industriais, além da 
Embraer e mais três fábri-
cas que anunciaram suas 
ampliações das unidades 
que mantêm na cidade, e 
juntas devem gerar 2.139 
empregos diretos.
Balcão de Empregos
De janeiro a junho de 
2017, o Balcão de Empre-
gos da Prefeitura gerou 
560 empregos, atendendo 
25.687 pessoas e emitindo 
47 carteiras de trabalho.
O Balcão fica no piso 
superior da Rodoviá-
ria Velha e o horário de  
atendimento ao público é 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 15h. Mais infor-
mações pelos telefones: 
(12) 3621-6043/ 3633-
6321, pelo e-mail: pmt.
balcao@gmail.com e pelo 
site: www.taubate.sp.gov.
br.

Guarda Municipal flagra
ambulantes clandestinos

em Taubaté

A Secretaria de Seguran-
ça Pública de Taubaté, 
através da Guarda Civil, 
flagrou nesta quarta-feira, 
dia 2 de agosto, dois indi-
víduos exercendo comér-
cio ambulante irregular.
A ação de fiscalização 
ocorreu mediante denún-
cia e foi realizada nas pro-
ximidades do Mercado 

Municipal.
Os ambulantes foram fla-
grados com 22 maços de 
cigarro e R$ 2.100 em 
dinheiro. Eles foram en-
caminhados ao Distrito 
Policial e, posteriormente, 
presos com base no artigo 
334ª, que configura con-
trabando.
Na última segunda-feira, 

dia 31 de julho, a Guarda 
Civil Municipal atendeu 
ocorrência similar que cul-
minou na prisão de duas 
mulheres. Desde a inaugu-
ração no novo Shopping 
Popular, em 1º de agosto,  
ambulantes não possuem 
permissão para atuação na 
região central do municí-
pio.


