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A GAzetA dos Municípios

Motociclista sofre acidente 
ao tentar desviar de buraco 

em Pindamonhangaba

Secretaria de Educação
convoca para Educação Infantil

Sabesp entrega para a Prefeitura 
de Ilhabela projetos para

universalização do atendimento

Carros antigos estarão no 
Via Vale este fim de semana

Na manhã desta sexta-fei-
ra (08) um acidente entre 
um carro e uma moto, dei-
xou um motociclista feri-
do em Pindamonhangaba.
O fato aconteceu por vol-
ta das 8h30, quando o 
condutor da moto tenta-
va desviar de um buraco 
na Rua Hilda Capovilla 
de Castro, no Residencial 
Campo Belo, enquanto o 

A Secretaria de Educa-
ção de Taubaté convoca 
pais ou responsáveis por 
crianças que estão na lis-
ta de espera da Educação 
Infantil. 
A lista de convocação 
esta disponível em www.
taubate.sp.gov.br/infan-
til na aba Matrículas e 
Transferências. O período 
de matrículas, para esses 
convocados, vai de 11 a 
22 de fevereiro na Secre-
taria de Educação.
Nessa convocação, foram 
chamadas 494 crianças 
para os níveis Berçário, 
Maternal I e Maternal II. 
Para esse chamamento, 

A Sabesp fez nesta quinta-
feira (7), a entrega de pro-
jetos executivos dos Siste-
mas de Abastecimento de 
Água e de Esgotamento 
Sanitário de Ilhabela, para 
que o município possa 
atingir a universalização 
dos serviços de saneamen-
to. 
A Sabesp segue o crono-
grama estabelecido em 
reunião no último mês de 
janeiro. 
Os projetos preveem in-
vestimentos da ordem de 
R$ 201,4 milhões, sendo 
R$ 99,9 milhões nos ser-
viços de esgoto e R$ 101,5 
milhões no abastecimento 
de água por parte da Sa-
besp e da Prefeitura. As 
principais obras são pre-
vistas para conclusão até 
2027. 

A paixão nacional, carros, 
chega ao Via Vale Garden 
Shopping para arrancar 
suspiros de homens e mu-
lheres. 
O Garden receberá, a par-
tir desta quinta-feira (7), 
uma exposição com carros 
antigos que promete aba-
lar os corações dos seus 
admiradores.
A exibição estará disponí-
vel no piso 1 do empreen-
dimento, e vai contar com 

carro também praticava a 
mesma manobra. O moto-
ciclista se desequilibrou e 
caiu. A vítima foi atendida 
pelo SAMU, mas está em 
estado estável.
Problema recorrente - Mo-
radores de Pindamonhan-
gaba reclamam frequen-
temente sobre o problema 
da malha asfáltica deterio-
rada. A prefeitura realizou 

foram considerados os 
inscritos para vagas em 
primeira, segunda e ter-
ceira opção dos pais, bem 
como outras crianças que 
residem na zona de abran-
gência das escolas que ti-
veram disponibilidade de 
vagas.
Matrículas para a Educa-
ção Infantil, para crianças 
de três anos e oito meses 
a cinco anos e sete meses, 
e para o Ensino Funda-
mental são imediatas na 
Secretaria de Educação. 
Já para as crianças de qua-
tro meses a três anos e 
sete meses, os pais devem 
comparecer à Secretaria 

Dentre os principais em-
preendimentos estão dois 
novos sistemas de abas-
tecimento de água - Água 
Branca e Pombo -, além de 
projeto de dessalinização 
e combate às perdas de 
água. No que diz respeito 
ao esgoto, estão previstos 
sistemas nos seguintes lo-
cais: Praia Grande/Curral, 
Feiticeira e Portinho, Siri-
úba e Itaquanduba. 
A Sabesp já havia en-
tregado à administração 
municipal a documenta-
ção para a Prefeitura de 
Ilhabela dar sequência no 
processo de tratativas para 
a contratualização dos ser-
viços entre a Companhia e 
o Município. Foram en-
tregues os planos de con-
tingência para o Carnaval 
de 2019, para a temporada 

modelos clássicos que ver-
dadeiras relíquias que vão 
encher os olhos! Os des-
taques da exposição são 
exemplares do “Model A” 
da Ford, fabricados nos 
EUA  1928 a 1931 (duas 
Roadsters e uma Cabrio-
let). Além desses, dois ou-
tros clássicos americanos 
dos anos 60: O Chevrolet 
Impala (uma maravilhosa 
conversível 1960 avaliada 
em meio milhão de reais 

o mapeamento dos bura-
cos da cidade e tem reali-
zado a Operação Tapa Bu-
racos em todos os bairros.
Por motivos financeiros 
não é possível realizar 
todo o recapeamento das 
ruas, mas para não deixar 
o problema sem solução, 
a saída é tapar os buracos, 
para melhorar ao máximo 
com o que está disponível.

de Educação para inscre-
ver seus filhos na lista de 
espera. 
*Documentos necessários 
- Originais e Cópias
- Certidão de nascimento 
do aluno; 
- Cartão SIM da Criança;
- CPF do aluno e do Res-
ponsável;
- Comprovante de resi-
dência no nome do res-
ponsável;
- RG do responsável.
Dias e horários de atendi-
mento
Segunda, Quarta e Sexta: 
das 8h às 11h
Terça e Quinta: das 14h às 
17h

2019/2020 e a temporada 
2021/22. Também foram 
entregues: 
-Minuta Padrão da Lei Au-
torizativa Complementar 
-Compatibilização do Pla-
no de Investimento da SA-
BESP com o Plano Muni-
cipal de Saneamento do 
Município
Os próximos passos são a 
aprovação da lei autoriza-
tiva, a consulta púbica ao 
Plano Municipal de Sane-
amento e, na sequência, 
sua aprovação. A proposta 
é estabelecer um contrato 
de 30 anos em que Mu-
nicípio e Sabesp poderão 
investir em conjunto e 
buscar a universalização 
do atendimento. A Sabesp 
atua em Ilhabela desde 
1973 através de uma es-
critura pública.

e um Sport Coupe branco 
de 1963). A indústria na-
cional é representada pelo 
belíssimo Karmann Ghia 
Coupe, modelo da VW 
que foi sucesso em todo 
mundo.
Para aqueles que se inte-
ressarem, a atração é gra-
tuita e os carros ficarão 
expostos até o dia 10 de 
fevereiro, durante o horá-
rio de funcionamento do 
shopping.
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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.
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reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
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nais, São Bento do Sapucaí - SP
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

Há mais de três mil anos, foram encontrados em túmulos egípcios os pri-
meiros calçados de couro da história. Surge mais tarde a técnica de curtir 
o couro em casca de carvalho. Também os gregos, segundo os poemas 
de Homero, utilizavam peles e couros para produzir suas primeiras san-
dálias. Os orientais aprenderam o método de curtimento antes mesmo de 
inventarem qualquer tipo de escrita. Graças a essas primeiras descobertas 
e as muitas outras que se sucederam, hoje é possível produzir um calça-
do de alta qualidade. No Brasil, o couro foi utilizado, a princípio para 
acondicionamento de fumo, cadeiras, bancos, portas, janelas, arreios para 
montaria, botas, roupas e até pisos das casas começaram a serem produ-
zidos a partir de pelas curtidas dos animais. Essa época foi denominada 
“A idade do couro”. Tempos mais tarde, graças ao aperfeiçoamento dos 
curtumes, a indústria do couro instalou-se definitivamente nos estados do 
Sul e Sudeste, com destaque para o Rio Grande do Sul, São Paulo e Espí-
rito Santo. Hoje em dia o Brasil é um dos maiores produtores de artefatos 
de couro do mundo.

Humor

Um francês, um inglês e um brasileiro estão no Museu do Louvre, em 
Paris diante de um quadro de Adão e Eva no Paraíso:
E o francês diz:
- Olhem como os dois são bonitos! Ela é alta e magra, ele másculo e bem 
cuidado. Devem ser franceses!
E o inglês retruca:
- Que nada! Veja os olhos deles, frios e reservados, só podem ser ingleses!
E o brasileiro se explica:
- Discordo totalmente de vocês! Olhem bem, eles não têm roupas pra 
vestir, não têm casa pra morar, só têm uma maçã pra comer e ainda dizem 
que estão no Paraíso! Só podem ser brasileiros...
***
Dois amigos se encontram depois de muitos anos:
- Caramba Mauricio! Como é que você vai rapaz? O que você fez da vida 
em todos esses anos?
- Ah! Vou indo Luiz. Eu casei, tive filhos, mas me separei e já foi feita a 
partilha dos bens.
- E as crianças?
- Bem, o Juiz decidiu que elas deveriam ficar com aquele que mais bens 
recebeu.
- Então elas ficaram com a mãe?
- Não, na verdade elas ficaram com o nosso advogado...
***
A avó pergunta pra neta:
- Netinha, como é mesmo o nome daquele alemão que me deixa louca?
- Alzheimer vovó...
***
Ao ver a filha saindo pra uma festa, a mãe aconselha:
- Divirta-se minha filha, mas porte-se bem, ouviu?
- Ora mamãe! Ou uma coisa ou outra...

Mensagens

A felicidade vem do intimo, não depende de fatores externos ou de outras 
pessoas, nós nos tornamos vulneráveis e poderemos ser facilmente feri-
dos quando os nossos sentimentos, segurança e felicidade dependerem 
do comportamento e ações de outras pessoas. Nunca transfira seu poder 
pra ninguém. Tente não se apegar a coisas, porque no mundo aprendemos 
por meio de relacionamentos, não de coisas. Todos nós sabemos que não 
podemos levar nada conosco quando deixarmos este mundo.
***
Quem ama não exige, perdoa sem traçar condições, sabe sacrificar-se pela 
felicidade alheia, renuncia com alegria ao que mais deseja, não espera 
reconhecimento, serve sem cansaço, apaga-se para que os outros brilhem, 
silencia as aflições, ocultando as lágrimas, retribui com o bem, é sempre o 
mesmo em qualquer situação, vive para ser útil os semelhantes, agradece 
a cruz que leva sobre os ombros, fala esclarecendo e ouve compreenden-
do e procura ser justo. Quem ama, tal qual o bom samaritano anônimo da 
paródia do Mestre, levanta os caídos da estrada, balsamiza-lhes as chagas, 
abraça-os fraternalmente e segue em adiante.

Pensamentos, provérbios e citações

O perdão não esquece o passado, nem modifica o futuro.
A repetição deixa suas marcas até em pedras.
Quem ama o tempo injúria a eternidade.
Humor não é estado de espírito, mas é uma visão do mundo.
Jamais elogie alguém como se estivesse esperando troco.
Discrição é saber dissimular o que não se pode remediar.
Lar doce lar, donde eu escondo todos os meus defeitos.
Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente.
Há pessoas que nos dão pena e outras nos dão asas.
A realidade se forma em volta de compromissos.

Metalúrgicos da GM aceitam
salários congelados em troca
de investimento na empresa

Em assembleia, nesta 
quinta-feira (7), trabalha-
dores da  General Motors 
de São José dos Campos 
aprovaram a proposta 
apresentada pela monta-
dora com a contrapartida 
de novos investimentos na 
planta do Vale do Paraíba. 
O acordo prevê, entre ou-
tros itens, o congelamento 
dos salários, com a condi-
ção de que a fábrica local 
tenha um aporte de pelo 
menos R$ 5 bilhões. 
Ficou pacificado nessa ne-
gociação que a empresa 
se compromete a manter 
o complexo na cidade. A 
assembleia começou por 
volta das 15h e reuniu cer-

ca de 4 mil trabalhadores 
dos dois turnos da fábrica, 
com aprovação por ampla 
maioria.  A votação foi 
conduzida pelo Sindicato 
dos Metalúrgicos de São 
José dos Campos e apro-
vado por cerca de 90% 
dos trabalhadores.
“O Sindicato é contra 
qualquer medida que pe-
nalize os trabalhadores, 
mas respeitamos a deci-
são da assembleia, que é 
soberana. Agora vamos 
nos manter firmes na co-
brança para que a GM 
cumpra o acordo e traga o 
investimento de R$ 5 bi-
lhões para a fábrica local. 
Também vamos lutar pela 

manutenção dos postos de 
trabalho e estabilidade no 
emprego”, afirma o vice
-presidente do Sindicato, 
Renato Almeida.
Foram realizadas seis reu-
niões entre o Sindicato e a 
GM, no período de várias 
semanas. Como resultado, 
a  GM desistiu, por exem-
plo, de aumentar a jornada 
de 40 para 44 horas sema-
nais e adotar a terceiriza-
ção irrestrita na fábrica. 
Dez cláusulas flexibilizam 
direitos mas, no acordo a 
montadora assegura a via-
bilização de um novo pro-
jeto para a fábrica de São 
José dos Campos.
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Pindamonhangaba traz
de volta equipe de

ciclismo de alto rendimento

Explosão provoca incêndio 
em São José dos Campos

Rihanna celebra três anos 
de lançamento de ‘Anti’

O ciclismo de alto ren-
dimento está de volta a 
Pindamonhangaba para 
representar a cidade nas 
principais competições do 
ano. De retorno ao local 
onde foi criada pelo técni-
co Benedito Tadeu Júnior, 
o “Kid”, a equipe chegou 
a colocar o nome da cida-
de no destaque esportivo 
nacional, mas em 2012 se 
transferiu para São Jose 
dos Campos. 
A desta de reencontro será 
neste domingo (10), com 
atrações para toda a famí-
lia. 
Para comemorar o retorno 
dos atletas e da comissão 
técnica, o Fundo Social 
de Solidariedade e a Pre-
feitura estão organizando 
a Festa do Ciclismo neste 
domingo (10), com entra-
da franca, a partir das 8 
horas, no Parque da Cida-
de.
 Às 8 horas, será a largada 
do 1º GP Funvic de Ciclis-
mo, marcando a abertura 
do Campeonato Valepa-
raibano de Ciclismo, com 

Dois homens e uma mu-
lher ficaram feridos após 
explosão que causou um 
incêndio em um aparta-
mento no Parque Indus-
trial, em São José dos 
Campos (SP). O inciden-
te ocorreu na tarde desta 
quinta-feira (7).
De acordo com o Corpo de 
Bombeiros, o incêndio foi 
provocado por uma explo-
são durante um serviço de 
impermeabilização em um 
sofá. Com o impacto da 

Apesar de os fãs estarem 
muito ansiosos por um 
novo álbum de Rihanna, 
muitos de seus ouvintes 
continuam dando play 
no disco Anti, de 2016, o 
mais recente de sua carrei-
ra.
O disco completou três 
anos de lançamento e 
Rihanna aproveitou a 
oportunidade para agrade-
cer os fãs pelo apoio con-

a participação dos atletas 
de Pinda e de toda a re-
gião, no anel viário, onde 
ocorrerá a prova por cate-
gorias.
Na sequência, será a larga-
da da Maratona Mountain 
Bike Ultra MTB, também 
no anel viário, em dire-
ção à área rural de Pinda. 
Na ocasião será disputa-
da a modalidade contrar-
relógio, com percurso de 
25km, nas categorias solo 
e duplas. O evento marca 
a abertura do Campeonato 
Ultra MTB.
Às 10 horas, será realiza-
da a apresentação oficial 
da equipe Team Cycling 
Funvic/Pindamonhangaba 
(Gelog/Semelp), que está 
representando a cidade 
nas principais competi-
ções nacionais e interna-
cionais, já com excelentes 
resultados. A entrada é 
gratuita.
Entre os destaques estão 
Flávio Santos (bicampeão 
brasileiro de ciclismo de 
Estrada, além de ter outros 
títulos importantes como 

explosão, partes da janela 
foram lançadas na rua.
A mulher recebeu os pri-
meiros atendimentos no 
Hospital de Clínicas Sul 
e, por volta das 15h, foi 
transferida para o Hospital 
da Vila Industrial. Ela está 
entubada em estado grave 
e teve 67% do corpo quei-
mado.
A prefeitura informou que 
ela deve ser transferida 
para a unidade de queima-
dos da Santa Casa de São 

tínuo ao projeto.
“3 anos e este disco ain-
da está no ranking Bill-
board 200! Obrigada por 
seu apoio e entusiasmo. 
A música foi minha droga 
de entrada para cada ou-
tro aspecto maravilhoso 
de oportunidades criativas 
que explorei. E sou grata 
por isso”.
“Mas a música é e sempre 
será o meu primeiro amor 

o da Prova Ciclística 9 de 
Julho), André Gohr (atu-
al campeão brasileiro de 
contrarrelógio individual 
Sub23 e esteve com a Se-
leção Brasileira, na Argen-
tina, participação da Volta 
de San Juan, encerrada no 
início desse mês).
No time feminino está 
Luciene Silva (bicampeã 
brasileira de Estrada e que 
no início deste ano ganhou 
duas etapas do Tour Femi-
nino do Uruguai e foi vi-
ce-campeã geral).
Com a volta da equipe do 
alto rendimento para a ci-
dade, os atletas da equipe 
amadora que represen-
tavam Pinda no passado 
serão incorporados a essa 
nova equipe, formando 
um time de alto rendimen-
to e um time amador. Nos 
próximos meses, a nova 
equipe encabeçará uma 
escolinha de ciclismo para 
descobrir novos talentos 
da cidade - como havia até 
o final de 2012, quando a 
equipe deixou de competir 
por Pinda.

José.
Já os dois homens tive-
ram queimaduras nos 
membros superiores e fo-
ram encaminhados para o 
pronto socorro da Vila In-
dustrial. 
De acordo com a prefei-
tura, eles tiveram queima-
duras consideradas super-
ficiais.
A ocorrência mobilizou 25 
bombeiros, dez viaturas, o 
helicóptero Águia da PM 
e o Samu.

e conexão direta com o es-
pírito de vocês. Sou aben-
çoada por tê-los!”
Anti recebeu certificado 
triplo de platina e já pas-
sou 156 semanas no Bill-
board 200. O disco rendeu 
uma série de hits, como 
“Work”, em parceria com 
Drake, que chegou ao 
topo do Hot 100 e “Nee-
ded Me”, que ocupou a 7ª 
posição do ranking.
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Bolsonaro defende
união para transformar
Brasil em país seguro

Polícia Militar faz
apreensão de drogas

em Pindamonhangaba

Ainda internado no Hos-
pital Albert Einstein, em 
São Paulo, o presidente 
Jair Bolsonaro disse hoje 
(7), em sua conta no Twit-
ter, que seu governo não 
perderá a oportunidade 
de transformar o Brasil 
em um país seguro para 
os brasileiros. Bolsona-
ro destacou que ?nenhum 
assassino? irá minar os es-
forços de sua equipe, e pe-
diu união nesta campanha.
“Começamos mais uma 
quinta-feira combatendo 
o bom combate. Temos 
uma missão e vamos cum-
pri-la. Precisamos estar 
unidos para transformar o 
Brasil em um local mais 
seguro para os cidadãos 
de bem! Não perderemos 
esta oportunidade única. 
Nenhum assassino irá nos 

A Polícia Militar fez uma 
apreensão de drogas no 
bairro Feital, em Pinda-
monhangaba (SP), na noi-
te desta quarta-feira (6). 
Os policiais foram até 
uma casa na região para 
averiguar uma denúncia 
de tráfico de drogas. Em 

parar”, afirmou.
Há dois dias, o ministro 
da Justiça e Segurança Pú-
blica, Sergio Moro, tem se 
reunido com autoridades 
estaduais e com o Legisla-
tivo para apresentar o pro-
jeto de lei anticrime que 
será submetido ao Con-
gresso nos próximos dias.
O pacote, que começou a 
ser costurado ainda duran-
te o período de transição 
de governo, prevê altera-
ções em 14 leis, como o 
Código Penal, o Código 
de Processo Penal e a Lei 
de Execução Penal, para 
tentar reduzir os crimes 
violentos, de corrupção e 
os praticados por integran-
tes de facções criminosas.
Os detalhes do texto já 
foram apresentados ao 
presidente da Câmara, 

uma residência na Estrada 
Municipal João Francisco 
da Silva, durante vistoria 
com auxílio de um cão 
farejador, foi encontrado 
dentro de um guarda-rou-
pas, 11 tijolos de maco-
nha, totalizando 7 kg da 
droga. Dois homens foram 

deputado Rodrigo Maia, 
a governadores, vice-go-
vernadores e secretários 
estaduais de Segurança 
Pública, além de depu-
tados federais da Frente 
Parlamentar de Segurança 
Pública.
O presidente Jair Bolso-
naro voltou a despachar 
do escritório montado no 
hospital desde ontem (6), 
depois de apresentar me-
lhora no quadro pós-ope-
ratório. 
No dia 28 de janeiro, o 
então candidato passou 
por cirurgia de reconstru-
ção do trânsito intestinal, 
em função da facada que 
levou no abdome, no mo-
mento em que participava 
de um ato de campanha 
na cidade mineira, Juiz de 
Fora.

surpreendidos no imóvel, 
um deles, de 21 anos, as-
sumiu a propriedade da 
droga e recebeu voz de 
prisão, sendo encaminha-
do ao DP, onde permanece 
à disposição da Justiça. O 
segundo homem foi ouvi-
do e liberado.


