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Caraguatatuba inicia 
projeto piloto de

Floresta Urbana com 
plantio de ipê

Prefeitura de Caçapava
reforça sinalização de 

trânsito

O Prefeito de Caraguatatu-
ba, Aguilar Junior, e o se-
cretário de Meio Ambien-
te, Agricultura e Pesca, 
Marcel Giorgeti, realiza-
ram hoje o plantio de um 
ipê, na calçada da Prefei-
tura, na rua Frei Pacífico 
Wagner.
O plantio faz parte das 
ações recomendadas pela 
Diretiva de Arborização 
do Programa Município 
VerdeAzul (PMVA), que 
avalia e apoia a gestão 
ambiental das prefeituras 
paulistas.
Atendendo a diretiva, Ca-
raguatatuba está implan-
tando um Projeto Piloto de 
Floresta Urbana, que reco-
menda o plantio de árvores 
em locais determinados: 
nas proximidades do Paço 
Municipal, na avenida 
principal do município, no 
centro comercial ou na es-
cola pública de maior mo-
vimento.
“Com a aprovação do Pla-
no Piloto, nossa intenção é 
prosseguir com o progra-
ma no ano que vem, rea-
lizando o plantio de quatro 
mil mudas nas escolas pú-
blicas do município”, con-
ta Marcel Giorgeti.
Dentre os 539 municípios 
do Estado de São Paulo, 
Caraguatatuba ficou em 
8º lugar entre os municí-
pios melhor preparados 

A Prefeitura de Caçapava 
através da Secretaria de 
Defesa e Mobilidade Urba-
na, segue com os trabalhos 
de reforço na sinalização 
de trânsito em diversas re-
giões da cidade. A medida 
visa dar maior segurança à 
população e melhorar a vi-
sualização dos condutores 
e pedestres nas vias públi-
cas para que as normas de 
trânsito sejam respeitadas 
e, consequentemente, evi-
tar acidentes.
Na entrada da cidade, no 
acesso a Av. Cel. Manoel 
Inocêncio, foi repintada 
a faixa de pedestres para 
maior segurança na traves-
sia dos pedestres.
No cruzamento da Av. Ci-

no PMVA, de acordo com 
ranking divulgado pela 
Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente.
Desenvolvimento susten-
tável
O PMVA, lançado em 
2007 pelo Governo do Es-
tado de São Paulo, tem o 
inovador propósito de me-
dir e apoiar a eficiência da 
gestão ambiental, com es-
tímulo e auxílio às prefei-
turas paulistas, na elabo-
ração e execução de suas 
políticas públicas estraté-
gicas em busca de um de-
senvolzimento sustentável.
As ações propostas pelo 
programa compõem as 
dez diretivas norteadoras 
da agenda ambiental local, 
abrangendo os seguintes 
temas estratégicos: Esgoto 
Tratado, Resíduos Sólidos, 
Biodiversidade, Arbori-
zação Urbana, Educação 
Ambiental, Cidade Susten-
tável, Gestão das Águas, 
Qualidade do Ar, Estru-
tura Ambiental e Conse-
lho Ambiental. A primeira 
pré-qualificação do PMVA 
2017 ocorreu em Mogi das 
Cruzes, na região do Alto 
Tietê, Região Metropolita-
na de São Paulo.
A última entrega dos rela-
tórios para comprovação 
dos atendimentos das di-
retivas será realizada no 
próximo dia 16. O resulta-

dade de São Paulo com a 
Rua Antônio Xavier de 
Assis no bairro? foi reali-
zada a sinalização vertical 
e a releitura de canalização 
e repintura “PARE”.
As vias Rua. Cel. João 
Moreira da Costa, Rua. 
Marquês do Herval e Av. 
Henry Nestlé, também 
receberam os serviços de 
manutenção de sinalização 
vertical.
As vagas de carga e des-
carga e vaga de idoso ga-
nharam nova pintura
nas vias Rua. Elpídio Ma-
noel dos Santos, localiza-
da no bairro Vitória Vale, e 
na Rua. Cel. João Moreira 
da Costa, na Vila Resende.
Os cruzamentos das 

do final será divulgado em 
dezembro. Os dez melho-
res colocados terão priori-
dades na verba do FECOP 
– Fundo Estadual de Con-
trole da Poluição.
Cartilha de Arborização 
Urbana
As árvores desempenham 
uma relevante melhoria 
da qualidade de vida da 
população urbana, como 
por exemplo: a redução 
da temperatura climática; 
a redução da poluição at-
mosférica melhorando a 
qualidade do ar; a oferta 
de alimento e abrigo na-
tural a pequenos e médios 
animais, favorecendo tam-
bém o equilíbrio ambien-
tal.
Outros benefícios ofe-
recidos pelas árvores é a 
diminuição de erosões e 
enchentes; o combate à 
aridez da paisagem urba-
na e o embelezamento das 
ruas, avenidas e praças.
Veja mais
Está disponível no site 
da Prefeitura a Cartilha 
de Arborização Urbana. 
Agora, todas as pessoas 
poderão consultar no site 
e facebook oficial da pre-
feitura, a cartilha de arbo-
rização urbana, que auxilia 
os moradores a plantar de 
forma adequada e plane-
jada, espécies que mais se 
adaptam na região.

ruas Cônego Rodova-
lho com a 14 de Abril, 
Marquês do Herval e 
da da Av. Brasil com a  
Av. Dr. José de Moura Re-
sende também ganharam 
nova pintura.
Para solicitações de servi-
ços de pintura em sua rua, 
a Prefeitura pede que soli-
cite pela ouvidoria:
Atendimento telefônico:
Central: (12) 3654-6606 | 
3654 6608
Horário: das 10h às 16h.
Presencialmente:  
Endereço:  Rua Cap. Car-
los Moura, 243 – Vila 
Pantaleão, Caçapava – SP, 
CEP 12280-050.
Horário:  das 9h às 15h30, 
de segunda à sexta-feira
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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.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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

Você sabia que a grafologia também é uma ferramenta de segurança pú-
blica? Isso porque ela ajuda a descobrir personalidade de risco. É chama-
da “grafologia criminal”, capaz de desenvolver crimes quando há pistas 
escritas. A técnica serve ainda para promover o autoconhecimento e des-
cobrir a compatibilidade entre casais ou grupo de pessoas. Há também 
a chamada “grafologia doméstica”, que segundo a grafologia é muito 
útil na contratação de cuidadores. Nas investigações históricas, o estudo 
grafológico também pode ser aplicado ao método e que auxilia ainda na 
superação de conflitos pessoais. O estudo da letra diagnostica os reais 
problemas e adversidades que a pessoa enfrenta e ainda a planejar e im-
plementar soluções mais eficazes. E o que os especialistas chamam de 
“grafoterapia”.

Humor

O homem pediu, agora agüenta

Deus criou o burro e disse: Trabalharás incansavelmente, carregando far-
dos pesados. Comerás capim, não terás inteligência e viverás 60 anos e 
serás burro.
O burro respondeu: Senhor, serei burro, comerei capim, mas viver 60 
anos é muito. Dá-me apenas 30 anos.
E assim Deus lhe deu 30 anos.
Deus criou o cachorro e disse: Vigiarás a casa dos homens e serás seu 
melhor amigo. Comerás os ossos que eles te jogarem e viverás 30 anos e 
serás cachorro.
O cachorro respondeu: Senhor, serei cachorro, comerei os ossos, mas 
viver 30 anos é muito. Dá-me 20 anos.
E assim Deus lhe deu 20 anos.
Deus criou o macaco e disse: Pularás de galho em galho, fazendo maca-
quices, serás divertido e viverás 20 anos e serás macaco.
O macaco respondeu: Senhor, serei macaco, farei macaquices engraça-
das, mas viver 20 anos é muito. Dá-me 10 anos.
E assim Deus lhe deu 10 anos.
Deus criou o homem e disse: Serás o único animal racional sobre a Terra, 
usarás sua inteligência para te sobrepor aos demais animais da natureza. 
Dominarás o mundo e viverás 30 anos e serás o homem.
O homem respondeu: Senhor, serei homem, o mais inteligente dos ani-
mais, mas viver 30 anos é pouco. Dá-me os 30 anos que o burro rejeitou, 
os 10 anos que o cachorro não quis e também os 10 anos que o macaco 
dispensou.
E assim Deus fez o homem e disse: Está bem, viverás 30 anos como ho-
mem, casarás e passarás 30 anos como burro, trabalharás para pagar as 
contas e carregando fardos, serás aposentado pelo INSS, vivendo 10 anos 
como cachorro, vigiando a casa e depois ficarás velho e viverás 10 anos 
como o macaco, pularás dc casa em casa de um filho para outra e ficarás 
fazendo macaquices para divertir seus netinhos.

Mensagens

 Oferecer um sorriso torna feliz o coração. Enriquece quem o recebe sem 
empobrecer quem o doa. Dura somente um instante, mas sua lembrança 
permanece por longo tempo. Ninguém é tão rico a tempo de dispensá-lo, 
nem tão pobre que não possa doá-lo. O sorriso gera alegria na família, 
dá sustentação no trabalho e é sinal tangível de amizade. Um sorriso dá 
consolo a quem está cansado, renova coragem nas provações e é remédio 
na tristeza. E se um dia você encontrar quem não lhe ofereça um sorriso, 
seja generoso e ofereça-lhe o seu. Ninguém tem tanta necessidade de um 
sorriso quanto àquele que não sabe dar.
***
Para que você se sinta melhor, pense positivo. Coordenar seus pensa-
mentos, tendo em mente aquilo que lhe dê qualquer tipo de prazer. Isole 
palavras e expressões destrutivas. Interrompa pensamentos, boicotando 
as mensagens negativas. Realce seu lado positivo, explorando tudo de 
bom que existe em você. Reoriente-se, vendo a si próprio e o mundo que 
rodeia de maneira diferente. Crie o hábito de se lembrar do melhor que 
existe em você. Lembre-se somente de coisas boas. Faça disso um lema 
de vida, um retrato de si próprio. A mente pode fazer do inferno um céu, 
mas também do céu um inferno. Tudo vai do controle do seu pensamen-
to... A escolha é sua.

Pensamentos, provérbios e citações

Pé que dá fruta é o que leva mais pedradas.
Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
Nas horas de crise, difícil é não cumprir com o dever.
Desgosto não se discute.
Não exijas dos outros qualidades que ainda não possuem.
Nunca a natureza diz uma coisa e a sabedoria outra.
O tempo que você gosta de perder não é tempo perdido.
O homem espiritual é aquele que descobre a sua própria alma.
É muito bom ser importante, mas o mais importante é ser bom.

Taubaté Shopping
programação para o

Dia das Crianças
14ª Cãoscientização pela 
Vida | Dias 12, 13, 14 e 15 
de outubro | das 10h às 22h
Até domingo, a Associa-
ção Vida Taubaté estará 
no shopping com toda a 
sua equipe para tirar dúvi-
das sobre adoção de pets. 
Além de animais para ado-
ção, quem visitar o evento 
poderá conferir apresenta-
ções de cães adestrados, 
música ao vivo, palhaços, 
exposição de fotos, orien-
tações veterinárias e muito 
mais. A ação é totalmente 
gratuita.
 Moviecom Cinemas  
Além da programação 
repleta de filmes in-
fantis, como ‘LEGO 
Ninjago’, ‘My Little 
Pony’ e Pica-Pau, quem 
for ao cinema do dia  
12 de outubro ainda pode-
rá ajudar crianças em situ-
ações de vulnerabilidade 
social. Isso porque todos 
os ingressos vendidos no 
dia 12 de outubro serão 
convertidos em entradas 
grátis para que crianças 
carentes possam ir ao ci-

nema.
 Domingo Cultural | das 
13h às 19h
Todo domingo uma ação 
ainda mais surpreendente. 
Com contação de histórias, 
hora da música e oficinas 
de recreação, o espaço traz 
atividades gratuitas para 
os pequenos nos fins de 
semana, com programação 
variada. O espaço fica em 
frente à loja Polishop e é 
estruturado especialmen-
te para as crianças, com 
capacho e mesinhas, para 
que elas possam se divertir 
da melhor forma possível.
 “Mergulhando no Fundo 
do Mar”
A atração é uma enorme 
piscina de bolinhas e está 
localizada na Praça de 
Eventos do Taubaté Sho-
pping. O espaço segue o 
horário de funcionamento 
do centro de compras.
 Taubaté Bowling
Totalmente reformado, o 
espaço oferece aos clien-
tes uma área de lazer com-
pleta. Pistas de boliche 
e os mais variados jogos 

eletrônicos.
 Mini Cars
E eles continuam conquis-
tando a criançada. O es-
paço Mini Cars traz uma 
variedade de carrinhos 
elétricos para completar a 
diversão da garotada. São 
diversos modelos e cores 
disponíveis para elas.
 Simulador
Com ajuda da tecnologia 
de realidade virtual, por 
meio de óculos com visão 
360º e fone de ouvido, a 
pessoa é transportada para 
um carrinho de montanha
-russa. A atração está loca-
lizada próximo à Renner 
e promete muita diversão 
para crianças a partir de 3 
anos de idade.
 Zona Nuclear Airsoft
A modalidade de tiro na 
qual jogadores utilizam 
armas de pressão miran-
do alvos estáticos tam-
bém é uma das atrações 
do Taubaté Shopping. 
Menores de 18 anos po-
dem participar desde que 
acompanhados por pais ou 
responsáveis.
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Sebrae-SP participa da 
RM Vale TI em São José 

dos Campos
4ª edição da Feira de tecnologia e informação começa na próxima terça-feira 
(17) no Parque tecnológico
O Sebrae-SP participa a partir da próxima terça-feira (17) da 4ª RM Vale TI - Feira 
de Tecnologia e Inovação da Região Metropolitana do Vale do Paraíba, no Parque 
Tecnológico de São José dos Campos. O evento vai até quarta-feira (19) e contará 
com núcleos temáticos voltados ao Agronegócio, Indústria 4.0, Varejo e Smart City, 
tendo como objetivo mostrar como o uso da Tecnologia da Informação é fundamen-
tal para reduzir custos e melhorar a produtividade nos setores público e privado.
 Com o apoio do Sebrae-SP, que subsidia a participação de parte dos expositores na 
feira e ainda promove uma grande sessão de negócios com mais de 130 empresas, o 
evento será dividido em dias temáticos. Este ano o primeiro dia é totalmente dedi-
cado a apresentar e debater tecnologias e soluções inovadoras para o varejo.
 O segundo dia de evento será o momento de dois temas importantes: a Indústria 
4.0 ou inteligente e as tecnologias para o Agronegócio. As tendências de uso de 
inovações tecnológicas para o campo são a grande novidade desta edição da feira 
e congresso.
 Fecha a programação o dia temático de Cidades Inteligentes (Smart City), onde 
devem se reunir no Parque Tecnológico prefeitos e gestores públicos de todo o Vale 
do Paraíba. São esperados ainda representantes de prefeituras de todo o Brasil para 
conhecer as soluções tecnológicas - que melhoram a qualidade de vida e uso de 
recursos públicos -  desenvolvidas aqui na RM Vale.
 “O Sebrae-SP estará promovendo na Feira a aproximação das MPE´s com o que 
tem de mais moderno em tecnologias para seus segmentos; novidades e tendências 
que vão transformar a realidade dos empreendedores de todo o Vale do Paraíba”, 
explica o gerente do Sebrae-SP em São José dos Campos, Rodrigo Matos do Car-
mo.
 SOBRE A FEIRA
Em uma área de mais de 2 mil metros quadrados dentro do PqTec, a feira deste ano 
conta com cerca de 50 empresas expositoras. Já o Congresso de Tecnologia e Infor-
mação reunirá 60 palestrantes em 12 painéis, que vão apresentar novas tecnologias, 
tendências, cases de sucessos e desafios da TIC no país.
 A expectativa é que a RM VALE TI supere o volume de negócios gerados na edição 
de 2016, de R$ 2 milhões.
 “Percebemos na edição do ano passado que muitos de nossos visitantes, diante da 
situação econômica do Brasil, vieram à feira procurar soluções para reduzir custos 
de produção e melhorar a produtividade. Nesta quarta edição, isso deve se poten-
cializar, já que as empresas e órgãos públicos estão percebendo que, como forma de 
sobreviver, terão que gerar mais resultados com menos recursos. E isso não se faz 
sem o uso da Tecnologia da Informação”, afirmou Marcelo Nunes, coordenador do 
TIC Vale.
 Os ingressos para toda a programação da 4ª RM Vale TI – Feira e Congresso de 
Tecnologia e Inovação já estão à venda no site http://www.rmvaleti.com.br. Os va-
lores variam de acordo com o pacote escolhido e variam de R$ 40 (meia entrada do 
Day Pass) até o pacote full de R$ 200 (que dá acesso à toda a agenda).
 SERVIÇO
4ª RM Vale TI - Feira e Congresso de Tecnologia e Informação
Data: 17, 18 e 19 de Outubro de 2017
Local: Parque Tecnológico São José dos Campos
Endereço: Estrada Dr. Altino Bondensan, 500 – Eugênio de Melo
São José dos Campos – SP
 Ingressos:
Acesso a Feira: GRATUITO
Day Pass (acesso para um dia de congresso): R$ 80 (inteira) R$ 40 (meia)
Full Pas (três dias de congresso): R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia)
Saiba mais: www.rmvaleti.com.br

Prefeito de Ilhabela cobra da 
Elektro melhorias nos serviços 

prestados à população

O prefeito de Ilhabela, 
Márcio Tenório, convo-
cou reunião hoje, 10, com 
representante da empresa 
Elektro no Litoral Norte, 
Procon, vereadores e se-
cretários municipais, para 
cobrar a melhoria dos ser-
viços prestados pela con-
cessionária à população 
do município. O prefeito 
apresentou várias reclama-
ções feitas pela comunida-
de devido às constantes 
oscilações verificadas na 
rede elétrica da cidade.
Durante a reunião, Már-
cio Tenório expôs recla-
mações contra a empresa, 
feitas na prefeitura e junto 
ao Procon, entre elas sobre 
os constantes e recentes 
momentos de oscilação na 
rede elétrica, cobrança de 
valor indevido e respostas 
negativas aos requerimen-
tos de revisão da comuni-
dade.
Gabriela Pinho, diretora do 
Departamento de Defesa e 
Proteção do Consumidor, 
apresentou os principais 
questionamentos dirigidos 
ao Procon. “Temos rece-
bido reclamações por falta 
de indenização nos casos 
de queima de aparelhos 
decorrentes das oscilações 
de energia; aumento in-
justificado nas contas de 
energia elétrica e cobran-
ças abusivas pela extensão 
da rede. Nos deparamos 
com o indeferimento das 

demandas na esfera ad-
ministrativa, forçando o 
encaminhamento ao poder 
judiciário para solução”.
Após a reunião, o prefei-
to lembrou a proximidade 
do Horário de Verão, em 
15 de outubro, e recomen-
dou atenção redobrada da 
empresa. Márcio Tenório 
também informou que a 
reclamação apresentada à 
empresa será transformada 
em notificação da prefeitu-
ra à Elektro. “Continuare-
mos cobrando a Elektro 
para que melhore o servi-
ço oferecido à população”, 
afirmou. Diante da lista de 
reclamações apresentadas 
pelo prefeito, pelo Procon 
e demais autoridades, o 
gerente da empresa no Li-
toral Norte, Milton Araujo 
Pontes, prometeu instalar 
no município um sistema 
de “medição de frontei-
ra”, para medir durante 10 
dias, por 24 horas, a tensão 
da rede, com o intuito de 
identificar a causa da osci-
lação de energia registrada 
na cidade. Pontes também 
se comprometeu a dedicar 
maior atenção às reclama-
ções da população e ainda 
explicou que, por questão 
legal, a empresa não pode 
mais atender novas exten-
sões de rede sem o devido 
documento do imóvel.
Participaram da reunião: 
Luiz Paladino, secretá-
rio de Desenvolvimento 

Urbano, Obras e Habita-
ção; Carlos Augusto, se-
cretário-adjunto da pasta; 
Wagner Silva, diretor de 
Obras Particulares; Ga-
briela Pinho, diretora  do 
Departamento de Defesa 
e Proteção do Consumidor 
(Procon) e os vereadores 
Gabriel Rocha, Marcos 
Guti e Anísio Oliveira.
Jabaquara – Antes da reu-
nião sobre as oscilações de 
energia, o prefeito rece-
beu, junto com o secretário 
de Meio Ambiente, Mauro 
de Oliveira, e demais auto-
ridades, representantes do 
Jabaquara, Marco Ferrari 
e Marry Rodrigues, que há 
15 anos reivindicam ener-
gia elétrica e melhoria no 
acesso à praia. Segundo o 
casal, a comunidade tem 
27 casas e 100 moradores, 
sendo 36 pessoas das 9 ca-
sas do Jabaquara e 65 mo-
radores de 18 residências 
de Furnas. A prefeitura 
está cobrando da Elektro a 
instalação de energia solar 
em cada uma das residên-
cias, devido a dificuldade 
de instalação de poste ao 
longo do acesso. “Vamos 
enviar um ofício à empre-
sa pedindo prazo para ins-
talação da energia solar”, 
afirmou Mauro. Os mora-
dores elogiaram o atendi-
mento da prefeitura. “´É 
a primeira administração 
que ouve a gente”, disse-
ram Marco e Marry.
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Secretaria de Meio
Ambiente de Taubaté 
inaugura Nascente

Modelo no Itaim

Taubaté lança
campanha de

combate à sífilis

A Secretaria de Meio Am-
biente de Taubaté inaugu-
ra na próxima quarta-feira, 
dia 11 de outubro, a Nas-
cente Modelo 2017, locali-
zada no interior do Parque 
Municipal Vale do Itaim.
O local, preparado para 
receber estudantes e visi-
tantes em geral, terá como 
foco o aprendizado sobre a 
importância das nascentes 
e como preservá-las.
O agendamento para visi-

O AMI (Ambulatório Mu-
nicipal de InfectoloTES-
TE HIV GRATISgia) de 
Taubaté promove, entre os 
dias 16 e 20 de outubro, 
uma campanha de comba-
te a sífilis.
A campanha contará com 
a realização de testes rá-
pidos, orientações de pre-
venção, distribuição de 
materiais educativos e 
preservativos. No dia 19 
de outubro está prevista 
uma atividade na Rodovi-
ária Velha de Taubaté, das 
8h às 12h.
Entre os dias da campanha, 
a população poderá se diri-

tação monitorada na Nas-
cente Modelo poderá ser 
feito através de contato 
com a Secretaria de Meio 
Ambiente ou diretamente 
na administração do Par-
que do Itaim.
 Por se tratar de uma área 
sensível, a visitação só 
será permitida quando 
acompanhada por moni-
tores/educadores ambien-
tais, que farão uma expla-
nação educativa sobre o 

gir ao AMI, ao Consultó-
rio de Rua e a 32 unidades 
de saúde para fazer o teste 
rápido (confira relação).
A detecção da sífilis é feita 
por meio de testes rápidos 
disponíveis no SUS (Siste-
ma Único de Saúde). Para 
as gestantes, a indicação 
da realização dos testes rá-
pidos é feita já na primeira 
consulta do pré-natal, daí a 
importância da conscienti-
zação de mães e seus par-
ceiros, para iniciar o pré-
natal ainda no primeiro 
trimestre da gravidez. Em 
agosto o município sediou 
um encontro regional para 

tema e o controle do aces-
so, garantindo um máximo 
de 20 visitantes por turma.
Para o agendamen-
to de visitas, o interes-
sado deve ligar para 
a Secretaria de Meio  
Ambiente de Taubaté pelo 
número 3625-5023, no 
Parque do Itaim através 
do telefone 3633-5008 
ou ainda pelo e-mail pmt.
meioambiente@taubate.
sp.gov.br.

debater a ocorrência de 
casos de sífilis congênita 
(em bebês) e em gestantes.
Em Taubaté, por exem-
plo, dados disponibili-
zados pelo Sinan (Sis-
tema de Informação de 
Agravos de Notificação), 
indicam o registro de  
280 casos de sífilis entre 
janeiro e setembro des-
te ano. São 200 casos em 
adultos, 30 casos em ges-
tantes e 50 casos em be-
bês. Em todo o ano passa-
do foram registrados 354 
casos, dos quais 258 em 
adultos, 39 em gestantes e 
57 em bebês.Pinda: Feste divulga 

selecionados para
edição 2017

Parceria com a iniciativa 
privada possibilita

revitalização de praças
em Pindamonhangaba

Romeiros em direção ao Santuário em Aparecida (SP) devem redobrar atenção

 29º Feste - Festival Nacio-
nal de Teatro - de Pinda-
monhangaba será realiza-
do de 9 a 19 de novembro 
de 2017, com 14 espetá-
culos, sendo 4 infantis, 6 
adultos e 4 de rua. Além 
deles, mais 7 convidados.
As inscrições foram encer-
radas e os participantes, 
avaliados pela comissão 
selecionadora, formada 
por Victor Narezi, Fernan-

A parceria com a iniciativa 
privada está possibilitan-
do a realização de melho-
rias nas praças da cidade. 
Nesta semana, começaram 
as obras de revitalização 
da Praça Emílio Ribas - 
conhecida também como 
Praça São Benedito. A 
Praça, que fica em frente à 
sede do COI, está receben-

Diante da previsão do 
aumento do número de 
peregrinos para as come-
morações do Jubileu de 
300 anos de Aparecida 
(SP), a Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT) reforça seu efeti-
vo de fiscais nesse período 
de feriado do dia 12/10. 
Entre os dias 1º/9 e 9/10, 
a concessionária CCR No-

do Rodrigues e André Ra-
vasco.
No total, se inscreveram 
44 espetáculos na catego-
ria adulto, 20 na categoria 
infantil e 16 na categoria 
rua, totalizando exatos 80 
espetáculos inscritos, de 
diversos estados brasilei-
ros.
Até o dia 17 de outubro 
será o prazo para a con-
firmação dos selecionados 

do serviços de paisagismo, 
poda de árvores, corte de 
gramado, e ganhará novos 
jardins e flores. O local 
receberá ainda uma nova 
iluminação. Os jardins 
em frente ao COI também 
serão beneficiados com o 
paisagismo. Essas melho-
rias estão sendo possibi-
litadas pela aplicação do 

vaDutra, responsável pelo 
trecho da BR-116/RJ/SP, 
já registrou a passagem de 
mais de 4 mil romeiros a 
pé na rodovia. Em 2016, 
de 6 a 13/10, foram 8.640 
pessoas caminhando pelos 
acostamentos em direção 
ao Santuário. A estimativa 
para 2017 é que esse nú-
mero aumente em 43%.
A maioria dos grupos de 

para, se houver desistên-
cia, a substituição pelo su-
plente.
O Festival Nacional de 
Teatro é uma realização 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Educação e 
Cultura e Departamento 
de Cultura.
Mais informações: www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br

decreto 5431/2017, que 
permite a doação da inicia-
tiva privada para a Prefei-
tura. Além da Praça Emí-
lio Ribas, nas próximas 
semanas a Praça Monse-
nhor Marcondes - também 
conhecida como Praça da 
Cascata -será beneficiada 
com um novo paisagismo 
e uma nova iluminação. 

romeiros seguem cami-
nhando na pista sentido 
Rio de Janeiro, de costas 
para o tráfego, o que repre-
senta um risco ainda maior 
nesta peregrinação. É re-
comendado que utilizem a 
nova Rota da Luz SP, um 
caminho mais seguro para 
peregrinação.
Na terça (10/10), a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) 

interditou a faixa da direita 
para o tráfego de veículos, 
entre o km 72, 1 e o km 
72,8, sentido São Paulo, 
na região de Aparecida.  
A interdição foi necessá-
ria para a segurança dos 
grupos de romeiros que 
seguem sentido à basílica 
de Aparecida. No local, o 
tráfego segue por duas fai-
xas de rolamento e não há 

reflexo de lentidão.
Concessão – A ANTT, 
criada em 2001, regu-
la e fiscaliza a explora-
ção de infraestrutura e 
prestação de serviços 
de transporte terrestre, 
inclusive contratos já  
celebrados antes da sua 
criação, resguardando 
os direitos das partes e o 
equilíbrio econômico-fi-

nanceiro dos respectivos 
acordos.
Com 402 quilômetros de 
extensão, a BR-116/RJ/SP 
foi concedida para iniciati-
va privada com o objetivo 
de exploração da infraes-
trutura, em 1º de março de 
1996, pelo período de 25 
anos. A licitação fez parte 
da 1ª etapa do programa de 
concessões rodoviárias.


