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Os alunos do Programa
Esporte Ensino e Juventude
(PEEJ) confeccionaram uma
decoração especial de Natal
para a sede do FUSSTA –
Fundo Social de
Solidariedade de Taubaté,
que fica no Prédio do Relógio
da CTI.Os enfeites foram
distribuídos no hall do

segundo andar e na sala do
FUSSTA. A decoração
trouxe um novo encanto com
uma minuciosa riqueza de
detalhes e uma beleza que
emociona, marcando mais
ainda a data.O PEEJ –
Programa Ensino Esporte e
Juventude, mantido pela
prefeitura de Taubaté,

atendendo hoje uma média
de 2.500 crianças e
adolescentes entre 7 e 14
anos, que desenvolvem
atividades como educação
física, artes plásticas,
artesanato, culinária,
capoeira, dança, teatro e
literatura, entre outras, em
horário inversos ao escolar.

FUSSTA recebe
decoração de Natal
confeccionada por

alunos do Programa
PEEJ

A prefeitura de Taubaté
prorrogou as inscrições
para concurso público,
que oferece 118 vagas
para vários cargos. As
inscrições foram abertas
no início do mês,
 e deveriam ser
encerradas nesta terça-
feira (22),
mas por decisão do

prefeito Roberto Peixoto,
estão prorrogadas até a
próxima sexta-feira.
São vagas para todos os
níveis de escolaridade
. Se você,leitor, está
àprocura de emprego,
apresse-se e pense que no
mundo em crise,
a estabilidade estáno
serviço público.Haverá

vagas para servente,
m o t o r i s t a , g u a r d a
municipal e enfermeiro
r o t r a b a l h o .
 Os salários variam entre
R$ 1.100 e R$ 2.560.
Os interessados devem se
inscrever pela Internet
, através do site:
h t t p : / /
www.institutoqualicon.org.br/

Em Taubaté:Prefeitura
prorroga até 6a inscrições

para concurso

O Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté
e Região realizou no
Projeto Esperança, no
Jardim Sonia Maria em
Taubaté, uma grande ação
de cidadania para
celebrar o dia da
Consciência Negra,
comemorado no
Domingo, dia 20.Toda a
comunidade do Jardim
Sonia Maria se divertiu
com atrações, Shows,
Brinquedos, Algodão
Doce, Apresentação de
Capoeira, Palestras sobre
Zumbi dos Palmares,
Biblioteca Afro, Contos
Africanos, e Oficina de
Abaiomi.Também houve a
prestação de serviços
como aferição de Pressão
Arterial e trabalho de
prevenção do câncer
bucal.Para a

coordenadora do Projeto
Esperança, Benedita
Matilde Alves de
Almeida, o Sindicato foi
fundamental para a
realização desta
festa.”Nós do Projeto
esperança estamos muito
felizes por poder contar
com a força do Sindicato,
e agradecemos muito por
isso” completou dona
Matilde.O diretor social
do Sindicato, Raimundo
Dias Pires, o Baiano,
disse que a festa foi uma
grande oportunidade para
que as crianças pudessem
se divertir e celebrar a
cultura negra, nesse dia
importante.Para o
Presidente do Sindicato,
Isaac do Carmo, é
importante fomentar
atividades culturais nesse
dia, pois todos nós como

brasileiros temos direito
de conhecer um pouco
mais da pátria mãe, a
Á f r i c a . ”
Ações como essa
mostram o papel do
Sindicato Cidadão, que
está inserido na sociedade
e fazendo sua parte para
promover a cultura da Paz,
contra a violência e por
uma vida melhor para
nossas crianças e jovens”,
disse Isaac.
O Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté
e o Projeto Esperança em
Taubaté agradecem o
apoio da Prefeitura de
T a u b a t é ,
Sabesp, Faculdade
A n h a n g u e r a ,
GAPC (Grupo de Apoio e
Prevenção ao Câncer)
pelo grande sucesso do
evento

Sindicato leva diversão e
cultura para o Jardim
Sonia Maria no dia da

Consciência Negra

Tremembé participa da
Semana Estadual de
Mobilização Contra a
Dengue, realizada de 21 a
25 de novembro de 2011.
A Semana tem o objetivo
de intensificar os
trabalhos para eliminação
de criadouros do
m o s q u i t o  A e d e s
Aegypti, transmissor da
doença.De acordo com a
equipe municipal de
combate à dengue da
Vigilância Sanitária de
Tremembé, a Semana
divulgará os cuidados
necessários para que o

mosquito transmissor da
dengue não se desenvolva,
os sintomas
característicos da doença
e os procedimentos para
tratamento.Durante os
cinco dias de
mobilização, a equipe
realizará a entrega de
panfletos informativos
em pontos estratégicos
da cidade. Nos dias 23, 24
e 25 está previsto um
“ a r r a s t ã o ”
de limpeza no Bairro dos
Guedes, incentivando a
população a eliminar todo
e qualquer tipo de objeto

que possa ser foco de
criadouro do mosquito,
como pneus, garrafas,
caixas de água
destampadas, entre
outros.A equipe de
combate à dengue em
Tremembé vem
realizando desde 1999,
diferentes trabalhos para
conscientizar a população
sobre a doença.
 Outras informações
sobre as atividades da
Semana de Mobilização
no município podem ser
obtidas pelo telefone
3672-5735.

Em Tremembé: Semana
Estadual de Mobilização

Contra a Dengue

A Câmara de Taubaté
receberá representantes da
Secretaria de Saúde nos
dias 23 e 29 de novembro
para esclarecimentos sobre
as realizações da pasta no
segundo e terceiro trimestre
deste ano,
respectivamente.Ambas as
audiências serão realizadas
às 19h, com transmissão ao
vivo pela TV Câmara
Taubaté (Net, 17 digital e
98 analógico). Os
interessados podem
participar, basta
comparecer ao plenário da

Câmara.No dia 18 de
agosto, a Secretaria de
Saúde prestou contas
relativas ao primeiro
trimestre deste ano. Na
ocasião, o secretário Pedro
Henrique Silveira informou
à vereadora Maria Teresa
Paolicchi (PSC), presidente
da Comissão de Saúde da
Câmara, que a transferência
da ala infantil do Pronto-
Socorro de Taubaté para o
Hospital Universitário seria
realizada em outubro, o que
ainda não ocorreu.A
prestação trimestral de

contas da área da saúde é
obrigatória, por força da
Lei Federal nº 8.689/1993,
artigo 12. Além dessa
obrigação trimestral, Pedro
Henrique será convocado a
prestar esclarecimentos
sobre a situação da saúde
no município, em especial
no Pronto-Socorro.A
convocação foi aprovada
no dia 16 de novembro,
por meio de requerimento
de autoria dos vereadores
Jeferson Campos (PV),
Luizinho da Farmácia (PR)
e Carlos Peixoto (PMDB).

Câmara de Taubaté
sedia audiência de

saúde neste dia 23 e 29

O vereador Rodrigo Luis
Silva “Digão” (PSDB), ao
responder um e-mail enviado
por um munícipe que pede
melhorias para o asfalto na
avenida Carlos Pedroso da
Silveira, criticou a Prefeitura
de Taubaté pelas obras
realizadas no município e não
finalizadas.”Está terrível.
Teve dia em que havia dez
carros parados ali, todos
com pneus furados, e aí

deram uma recapeada
naquele pedaço. O prefeito
disse que ia continuar as
obras, mas nada mais foi
feito. A quantidade de buraco
que existe naquele trecho é
i m p r e s s i o n a n t e . ” O
parlamentar solicitou a
continuidade da obra e
criticou as demais obras que
há tempo foram iniciadas e
não foram concluídas, como
o Cadeião da avenida

Juscelino Kubitscheck.”A
gente fica sem saber a quem
recorrer. Infelizmente, tudo
se começa, mas nada se
termina no município de
T a u b a t é .
É assim com o Cadeião,
com a praça Santa
Terezinha, com o Pronto-
S o c o r r o .
A população fica nesse
dilema e, às vezes, não tem
uma definição.”

Digão critica obras que “começam e
não terminam”

A Setuc (Secretaria de
Turismo e Cultura) da
Prefeitura de Taubaté
promove neste mês de
novembro uma série de
sessões de cinema com
temas voltados para a
Semana da Consciência
N e g r a .
As sessões de cinema
serão às 15h e às 19h30,
com entrada franca, no
Mistau – Museu de
Imagem e Som de
T a u b a t é .

Os filmes serão
apresentados durante
toda a semana,
de 22 a 25 de novembro,
e serão abordados
filmes que trazem um
conteúdo direcionado
para a atuação de
pessoas afro-
descendentes no cinema
nacional e internacional.
O Mistau fica na Avenida
Tomé Portes Del Rei,
761 – Jardim Ana
Emília. Mais

informações pelo
telefone 3631-3955.
Programação Dia 22/
11 – 15h00min - Ultimo
Dragão - 19h30min -
Hora do Show Dia 23/11
– 15h00min - Princesa e
o Sapo - 19h30min –
Othelo Dia 24/11 –
1 5 h 0 0 m i n
– Besouro - 19h30min -
Os Doze Trabalhos Dia
25/11 – 15h00min -
 O Homem que Copiava
- 19h30min - Bróder

www.agazetadosmunicipios.com

Prefeitura de Taubaté apresenta
sessões de cinema na Semana

da Consciência Negra

A Câmara de Taubaté
promove solenidade
comemorativa ao dia
municipal de luta contra o
câncer na quinta-feira, 24, às
19h30, com transmissão ao
vivo pela TV Câmara
Taubaté.Na ocasião, a
vereadora Maria Teresa
Paolicchi (PSC) entregará
diploma de honra ao mérito
a pessoas que se destacaram
em ações desenvolvidas na
luta contra o câncer –Luzia

Helena dos Santos Jacinto,
indicada pela Aspal
(Associação de Pais e
Amigos dos Doentes com
Leucemia); Maria Ângela
Oliveira Santos, voluntária
indicada pela Casa
Recomeço; e Maria do
Rosário de Oliveira, paciente
indicada pela Casa Gesto
(Grupo de Estímulo e
Solidariedade ao Tratamento
Oncológico).Durante a
solenidade, serão prestadas

homenagens especiais a
pessoas ou empresas que
colaboram com entidades,
tais como o coral “Bom dia
é bom”,
grupo de dez voluntários que
atua no Hospital Regional, o
empresário Hans Otto
T a u b e ,
da panificadora Dona Bella,
e a empresária Judith
Fernandes Sousa,
 da Tursan Turismo Santo
André.

Solenidade na Câmara
celebra dia de luta contra

câncer

O evento que marcou a
abertura da 8º Edição da
Paraolimpíada de Taubaté
aconteceu na manhã de
ontem, segunda-feira, dia
21, no ginásio do CEMTE
– Madre Cecília. A
Paraolimpíada reúne
cerca de 450 jovens de
sete entidades das cidades
de Taubaté, Caçapava,
Tremembé e
Pindamonhangaba.Abrindo
a solenidade aconteceu o
desfile das delegações
das entidades
participantes, logo após
houve a execução, pela
Banda Musical do
Quiririm, dos hinos
nacional, de Taubaté e da
Canção Paraolímpica.O
paraatleta Roni Edson
Vieira dos Santos fez o
juramento dos atletas.
Enquanto representantes

de todas as entidades
participantes se
revezaram para conduzir a
tocha olímpica até a pira,
marcando o início das 8ª
Paraolimpíadas de
Taubaté.A cerimônia
contou com a presença do
Prefeito de Taubaté, Eng.
Roberto Peixoto e da
Primeira Dama, Profª. Lu
Peixoto, entre outras
autoridades.Em suas
palavras a primeira dama
desejou sorte aos
paraatletas e afirmou que,
ao estarem participando
das paraolimpíadas, todos
já eram vencedores.O
prefeito agradeceu a
diretoria, professores e
funcionários do CEMTE.
“São vocês que fazem
este projeto”, falou
Peixoto, e finalizando,
parabenizou todos

participantes e declarou
aberta a 8ª Paraolimpíada
de Taubaté.Disputas 22/
11 – Terça-feira 08h30 -
Competições –
Atletismo, Dominó e
Basquetebol 13h30 -
Competições – Natação e
Capoeira 23/11 – Quarta-
feira 08h30 -
Competições – Futsal
( M a s c . )
 13h30 - Competição –
Futsal (Fem.) 24/11 –
Quinta-feira 8:30 –
Maratona de
Encerramento e
Solenidade de Premiação
Todas as modalidades
serão disputadas no
complexo esportivo do
CEMTE Madre Cecília,
localizado na Avenida
Francisco Alves
Monteiro s/nº,
Bairro Novo Horizonte.

Cerimônia de abertura
da 8ª edição da

Paraolimpíada de
Taubaté emociona

participantes

O Teatro Mario Covas, em
Caraguatatuba, recebe nesta
terça e quarta-feira, às
20h00,  a competição de
música instrumental da fase
regional do Mapa Cultural
Paulista.Na terça-feira será
escolhido o melhor solista
entre competidores das
cidades de Caraguá, Lorena,
São José dos Campos, São
Sebastião e Taubaté. Já na
quarta-feira, a competição
define o melhor conjunto
instrumental entre os
representantes das cidades

de Caraguatatuba,
Guaratinguetá, Jacareí,
Lorena, Paraibuna, São
Bento do Sapucaí, São José
dos Campos e Ubatuba.O
Mapa Cultural Paulista é uma
iniciativa da Secretaria de
Estado da Cultura, realizado
pela Abaçaí – Cultura e Arte
e apoio da Fundacc –
Fundação Educacional e
Cultural de Caraguatatuba,
com o objetivo de identificar,
valorizar e promover o
intercâmbio da produção
cultural no Estado,

estimulando ao mesmo
tempo a participação de
municípios em atividades
culturais.Vencedores de
Caraguá As competições
regionais de Teatro, Artes
Plásticas e Literatura também
já foram realizadas em outras
cidades do Estado. Carla
T e r r a ,
de Caraguatatuba, venceu as
modalidades conto e crônica,
no Mapa Cultural Paulista de
Literatura e deve participar
em 2012 da fase estadual do
evento.

Caraguá: Começa
competição de Música
Instrumental do Mapa

Cultural Paulista

A Associação Comercial e
Industrial de Taubaté
(ACIT), informa que 46,0%
da população da cidade está
priorizando o gasto do
décimo terceiro salário de
2011 para o pagamento de
dívidas, um número 5,6%
maior do que o registrado em
2010. Os dados fazem parte
de uma pesquisa
encomendada pela instituição
e realizada pelo Núcleo de
Pesquisas Econômico-
Sociais (NUPES) da
Universidade de
Taubaté.Essa tendência, que
pode ter sido motivada pelo
maior endividamento do
consumidor devido ao
aumento na disponibilidade
de crédito, indica que é

possível haver uma ampliação
do consumo a prazo nas
compras de natal. Outra
possibilidade é de que, menos
endividados, os
consumidores também
optem pelo parcelamento de
presentes mais
caros.Também segundo o
relatório, o número de
famílias que pretendem
investir o dinheiro do décimo
terceiro na poupança cresceu
de 8,7% para 12,7% em
2011, o que pode ser
conseqüência do maior
crescimento da renda, que,
mesmo moderado,
 pode ter contribuído para a
evolução da aplicação na
poupança.Já a prioridade
com reformas e construção

de casas apresentou uma leve
redução de 1,1% em 2011,
sendo citado por 13,3% da
população trabalhadora.O
gasto do salário extra para a
compra de presentes no
período de Natal,
 foi citado como prioridade
por 12% dos entrevistados.
Mulheres mais contidasA
porcentagem de homens que
pretende gastar o 13º com
presentes é de 20,97%,
sendo que apenas 38,71%
definiram o pagamento de
dívidas como prioridade. Já
entre as mulheres, a
porcentagem com intenção
de pagar dívidas
é 51,14%, e apenas 5,68%
priorizam a compra de
presentes.

Uso do 13º para pagar
dívidas deve crescer

5,6% em 2011
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Livraria J. B. Pires -
Rua Dr. Djalma Forjaz, 211 - Capivari.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do campo de
futebol)
JAMBEIRO: Praça Almeida Gil, 19 - Centro - Papelatia Bangalo
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca de Natividade e Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
Banca Nossa Senhora de Natividade
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 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 setembro, 258 - Claudia e Goreti
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Praça - Praça Oswaldo Cruz, 18
TAUBATÉ: Irmãos Pascheta Ltda. -
Rua XV de Novembro, 504.
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: D.D.P. Distribuidora de Publicidade Costa Verde - Praça Exaltação à Santa
Cruz, 75
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do Vale do
Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e
Municipais.
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Miscelânea
Curiosidades

A história do Papai Noel

Estudiosos afirmam que a figura do bom velhinho foi inspirada num bispo chamado
Nicolau, que nasceu na Turquia em 280 depois de Cristo. O bispo, homem de bom
coração, costumava ajudar as pessoas pobres, deixando saquinhos de moedas próximas
às chaminés das casas. Foi transformado em santo (São Nicolau) após várias pessoas
relatarem milagres atribuídos a ele. A associação da imagem de São Nicolau ao Natal
aconteceu na Alemanha e espalhou-se pelo mundo em pouco tempo. No Brasil ganhou o
nome de Papai Noel. Até o final do século XIX, o Papai Noel era representado com
uma roupa de inverno na cor marrom ou verde escura. Em 1886, o cartunista alemão
Thomaz Nast criou uma nova imagem para o bom velhinho. A roupa nas cores vermelha
e branca, com cinto preto, criada por Nast foi apresentada na revista Harper’s Weeklys
nesse mesmo ano. Atualmente, a figura do Papai Noel está presente na vida das crianças
de todo mundo, principalmente durante as festas natalinas, e o bom velhinho de barbas
brancas e roupa vermelha que, na véspera do Natal, traz presentes para as crianças que
foram obedientes e se comportaram bem durante o ano. Ele habita o Polo Norte e, com
seu trenó, puxado por renas, traz a alegria para as famílias durante as festas natalinas.
Como dizem: Natal sem Papai Noel não é a mesma coisa.

Humor

Cansada das brincadeiras sobre sua burrice, a loira resolveu pintar o cabelo de preto.
Para comemorar o novo visual foi dar uma volta de carro pelo campo e lá encontrou um
pastor de ovelhas e disse:
- Bom dia, senhor pastor! Que lindo rebanho o senhor tem!
- Obrigado! Respondeu o pastor.
- Se eu acertar quantas ovelhas há em seu rebanho, eu ganho uma?
- Claro! Eu duvido que a senhora seja capaz de acertar!
- São 627 ovelhas!
- Impressionante! Esse é o número exato de ovelhas do meu rebanho. Pode escolher
uma, ela é sua!
A loira olhou com atenção todas as ovelhas macias e, depois de muito acariciá-las,
selecionou uma e a estava levando para o carro quando o pastor a chamou:
- Moça! Se eu adivinhar a cor original do seu cabelo, a senhora devolve o meu
cachorro?

O filho grita para o pai:
- Pai, pai! Tem alguma coisa fazendo barulho no seu quarto! Acho que tem gente lá!
Corra lá, pai!
- Imagine! Acho que é impressão sua, meu filho! Em todo caso, vamos lá ver!
O menino apontava pro armário e gritava:
- Abre, pai! Abre! Acho que tem alguém aí!
- Pronto! Já abri! Tá vendo? Não tem nada, só o... Moreira? Que é que você está
fazendo dentro do meu... Ah, não! Não acredito! Meu melhor amigo! Eu nunca ia
esperar isso de você, Moreira... O meu melhor amigo, meu chapa, tem coragem de fazer
um negócio desses comigo... Se esconder no meu guarda-roupa, só para assustar o meu
filho! Francamente, Moreira...

O professor pergunta:
- O que devo fazer para repartir 11 batatas para 7 pessoas?
E o aluno responde:
- Purê de batata, senhor professor!

Um aluno de Direito foi fazer exame oral e o professor pergunta:
- O que é uma fraude?
E o aluno responde:
- É o que o senhor está fazendo comigo.
E o professor indignado:
- Ora essa, explique-se...
E o aluno responde:
- Segundo o Código Penal, comete fraude todo àquele que se aproveita da ignorância
do outro para prejudicá-lo!
A professora pergunta:
- Maria, aponte no mapa onde fica a América do Norte.
E a Maria aponta:
- Aqui está.
E a professora diz:
- Correto. Agora turma, quem descobriu a América?
E a turma responde:
- Foi a Maria...

Mensagens
A jabuticabeira
Um jovem se aproximou de um senhor idoso e perguntou:
- Que planta é essa que o senhor está cuidando?
- É uma jabuticabeira. Respondeu o velho.
- E ela demora quanto tempo para dar frutas?
- Ah! Pelo menos uns quinze anos. Informou o homem.
- E o senhor espera viver tanto tempo assim? Indagou, irônico, o rapaz.
- Não, não creio que viva isso, pois já estou no fim da minha jornada. Disse o velho.
- Então, que vantagem você leva com isso, meu velho?
E o velhinho, respondeu, calmamente:
- Nenhuma, exceto a vantagem de saber que ninguém colheria jabuticabas se todos
pensassem assim como você...
Para que você se sinta melhor, pense positivo:
- coordene seus pensamentos, tendo em mente aquilo que lhe dê qualquer tipo de
prazer.
- isole palavras e expressões destrutivas, tais como: não posso, sou apenas, por
enquanto, vou tentar, não passo de, etc.
- 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 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 pensamento, a escolha
é sua.

Pela primeira vez na história
da cidade, o funcionalismo
público de Campos do
Jordão está sendo ouvido
para a elaboração do Plano
de Cargos, Carreira e
Salários. De sete a onze de
novembro, o Instituto Brasil
Cidade, que está
encarregado de realizar o
projeto de implantação do
referido Plano,
se reunirá com os
funcionários de todos os
setores da Prefeitura para
explicar e tirar todas as
dúvidas relacionadas a nova

situação dos servidores. São
esperados cerca de 1500 a
1800 servidores durante os
cinco dias de reuniões.
Durante as apresentações, os
funcionários estão recebendo
as informações sobre como
será a nova lei que regerá os
seus direitos e deveres como
funcionários públicos
municipais, tabela de salários
e evolução funcional e, como
a partir de agora, os
servidores não terão que
esperar por mais 20 anos
para que tudo saia do papel.
Vários questionamentos por

parte de muitos servidores a
respeito do Plano estão
sendo respondidos.  O
Sindicato dos Servidores de
Campos do Jordão também
está envolvido no projeto e
está participando das
r e u n i õ e s .
Assim que as reuniões
t e r m i n e m ,
o projeto será então
apresentado aos Vereadores,
 e somente após algumas
alterações na Lei Orgânica
do Município e aprovação
pela Câmara Municipal,
poderá ser aplicado. 

Plano de cargos,carreira
e salários

Ao comentar pesquisa da
Firjan (Federação das
Indústrias do Rio de
Janeiro), que colocou
Taubaté na 9ª posição entre
os municípios mais
desenvolvidos, o vereador
Jeferson Campos (PV)
considerou que
d e s e n v o l v i m e n t o
econômico tem que
combinar com o social.”Se
o desenvolvimento social
não vai na mesma batida, cai
no conceito de que a cidade
se modernizou, mas não se
desenvolveu. Taubaté é
uma cidade polarizadora,
sem dúvida, mas tem que
combinar o avanço social”,
refletiu, ressaltando que a
Firjan é a segunda federação
de indústrias mais
importante do país, atrás da
Fiesp (Federação das
Indústrias de São

Paulo).Para Jeferson
Campos, a informação dá
respaldo para a Câmara
cobrar melhorias nos
setores de saúde,
transportes, trânsito,
educação, principalmente
sobre o ensino técnico, já
que o carro-chefe da
pesquisa é a geração de
empregos.O vereador
comentou requerimento que
constava da ordem do dia,
e que foi aprovado,
pela convocação do
secretário de Saúde, Pedro
Henrique Silveira, para
prestar esclarecimentos
sobre a situação,
principalmente, do Pronto-
Socorro Municipal.”Falar
que a cidade não tem
dinheiro é controvérsia, se
a pesquisa a coloca como a
9ª mais rica do país. Há
sete anos esse secretário

está aí, queremos ver o que
ele explica sobre essa
situação que perdura.
Como não tem dinheiro se
a arrecadação de ISS
(Imposto Sobre Serviços) é
maior que a de IPTU
(Imposto sobre
Propriedade Predial e
Territorial Urbano) e com
um orçamento de R$ 600
milhões?” Jeferson lembrou
informação divulgada pela
revista Veja, de que Taubaté
está entre as 100 cidades
com mais de 200 mil
habitantes que contribuem
com o PIB (Produto Interno
Bruto), e acrescentou que o
município não depende do
FPM (Fundo de
Participação dos
Municípios). “Depende de
nós cobrarmos e
direcionarmos os
investimentos.”

Desenvolvimento
econômico deve
combinar com o

social, opina Jeferson
Campos


