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Os contribuintes que
possuem dívidas com a
Prefeitura de Taubaté
têm até o próximo dia 22
de dezembro para
realizarem um acordo e
serem beneficiados com
a isenção de multas e
juros.O benefício é
proporcionado pela Lei
Complementar 261, de
18 de outubro deste ano,
de iniciativa do prefeito
Roberto Peixoto, que
criou o Programa de
Recuperação de
Créditos Municipais de
Natureza Tributária e
Não-tributária.A medida
é válida para as dívidas
vencidas até 31 de
dezembro de 2010 e
abrange tributos como

ISS (imposto Sobre
Serviços de Qualquer
Natureza) e IPTU
(Imposto Predial e
Territorial Urbano). Para
ter direito ao benefício,
o contribuinte tem de
estar em dia com os
tributos de 2011.A
anistia de multas e juros
será escalonada de
acordo com o prazo de
pagamento – 100% para
quem pagar em parcela
única, 90% para
pagamento em até 12
m e s e s ,
 85% para pagamento
em até 24 meses e 80%
para pagamento em até
36 meses.Segundo
Peixoto, a medida
“atende os reclamos da

população, por diversas
vezes manifestados ao
Executivo, inclusive
pelos senhores
vereadores” e evita a
necessidade de se
recorrer a meios
judiciais.O contribuinte
que desejar participar do
programa deve procurar
o serviço de
Arrecadação da
Prefeitura (Avenida
T i r a d e n t e s ,
520, Bom Conselho)
para realizar o
levantamento de suas
dívidas e definir a forma
de pagamento. Em
s e g u i d a ,
o pedido deve ser
encaminhado ao setor de
Protocolo.

Lei da anistia já está em
vigor em Taubaté

O IX Salão Nacional de
Belas Artes de Ubatuba
premiou recentemente dois
artistas plásticos de Ilhabela.
No último dia 21 o escultor
Carlos Pacheco e a pintora
Marisilda Gasbarro
receberam Medalha de Ouro
na mostra promovida pela
Fundação de Arte e Cultura
de Ubatuba – Fundart.
Carlos Pacheco, que é
conhecido por suas
instalações e esculturas

inusitadas e ganhou o prêmio
por sua obra “Máquina não
poluente”.  Seu trabalho
recicla e transforma em arte
galhos, tábuas e troncos
trabalhados por longas
viagens através do mar, até
objetos de plástico, cordas,
materiais que o oceano
deposita na praias. A artista
plástica Marisilda Gasbarro
foi premiada com o quadro
“Congada de Ilhabela”, que
retrata as manifestações

populares de Ilhabela,

 com destaque para a
comunidade de caiçarasIX
Salão Nacional de Belas
Artes de Ubatuba tem
expostas 150 obras de 65
artistas diferentes.
O evento artístico-cultural
prossegue até o dia 6 de
dezembro no Salão de
Exposições da Fundart, na
Praça Anchieta n° 38,
no centro de Ubatuba. 

Salão de Belas Artes em
Ubatuba premia artistas

plásticos de Ilhabela

Todas as regiões de
Caraguá estão em estado
de alerta com relação à
dengue. O Centro de
Controle de Zoonoses
(CCZ) inicia hoje (26)
uma série de ações que
visa conter a proliferação
do mosquito transmissor
da doença. Nos dias 26,
27 e 31 de outubro e 1º,
03 e 04 de novembro, os
pneus usados serão
recolhidos na futura sede
do Centro de Integração
de Ações Socioeducativas
( C I A S E ) ,
no bairro Sumaré, das 8h

às 14h (antiga quadra do
Coalhada).O objetivo é
acabar com os possíveis
focos e, assim, evitar a
proliferação do
mosquito. Os agentes do
CCZ visitarão as
borracharias informando
o local e o horário da
entrega dos pneus usados.
Uma cooperativa dará
destinação adequada aos
pneus.A ADL (Avaliação
de Densidade Larvária)
realizada no mês de
outubro apontou que
todas as regiões de
Caraguá estão em

situação de alerta. Larvas
do mosquito foram
e n c o n t r a d a s
principalmente em ralos
externos, bebedouros de
animais, baldes, latas,
vasos e pratos de vasos.
Os agentes de saúde e do
CCZ realizam
diariamente visitas nas
r e s i d ê n c i a s ,
 mas alertam os
moradores sobre a
necessidade de vistoriar
constantemente suas
p r o p r i e d a d e s ,
principalmente os
quintais.

Combate à dengue:
Coleta de pneus em

Caraguatatuba começou
neste dia 26

Caçapava recebe de 29 de
outubro a 1º de novembro
programação especial em
homenagem ao Dia do
Saci, comemorado no
Estado de São Paulo no
dia 31 de outubro. O
evento é organizado pela
empresa Caçapava
Turismo e por grupos
ambientais e culturais de
Caçapava, com o apoio da
Prefeitura. O projeto
Encontro Eco-Cultural
dos Amigos do Saci, que
está na sexta edição,
reúne atividades culturais,
ecológicas, esportivas e
solidárias, em vários
espaços de Caçapava. A
entrada é franca.No
sábado, dia 29, a
programação começa às
7h, com caminhada rumo
à Casa de Monteiro

Lobato (Rodovia do
Livro).A partir das 20h,
será realizada série de
atividades culturais no
Sítio Iriguaçu (Início da
Rodovia do Livro).
Contação de causos,
apresentação de teatro e
violeiros são algumas das
atrações programadas,
além de participação de
grupos de escoteiros de
Caçapava.A programação
no local continua no
domingo, dia 30. Haverá
oficinas, brincadeiras,
jogos, passeios
ecológicos de bicicleta e
trilha.A partir do meio-dia,
será realizado almoço
solidário, com
apresentação musical e
outras atividades.Uma das
atrações da tarde é a
apresentação de teatro

com a Turma do Sítio do
Pica Pau Amarelo, às 15h.
No dia 31 de outubro
serão realizados jogos,
brincadeiras e
apresentação de teatro na
Praça do Bairro do Sapé
II, a partir das 18h.No dia
1º de novembro, véspera
do feriado, a partir das
2 1 h ,
haverá programação
musical especial no
Anexo do Feijão (Rua
Marquês do Herval).6º
Encontro Eco-Cultural
dos Amigos do Saci – de
29 de outubro a 1º de
n o v e m b r o ,
 em vários espaços de
Caçapava. Mais
informações sobre a
programação podem ser
obtidas pelo telefone
(12) 7812-8267.

Caçapava: Dia do Saci é
comemorado com

programação especial

Na próxima sexta-feira,
dia 28, o Senac Taubaté
realiza o curso
Casamento perfeito:
Risoto e vinho. Os
participantes degustarão
duas receitas de risotos
harmonizadas com
vinhos, acompanhando
todos os passos de
preparação das receitas,
aprendendo a delicadeza
do sabor dos risotos e a

harmonização entre o
prato e os vinhos.A
proposta da atividade é a
integração dos
participantes, reunidos
pelo interesse comum
pela boa gastronomia, em
um contexto prazeroso
de aprendizado e troca
das sensações
despertadas pela
experiência gustativa.Os
interessados em obter

mais informações sobre
o curso podem entrar em
contato com o Senac
Taubaté pelo telefone
(12) 2125-6099.Serviço:
Casamento perfeito:
Risoto e vinho Data: 28/
10, sexta-feira Horário:
19 às 21 horasSenac
Taubaté: Rua Nelson
Freire Campello, 202 –
Jardim Eulália. Telefone
(12) 2125-6099.

Curso ensina a
harmonização entre
risotos e vinhos no

Senac Taubaté
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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

Conheça os objetos e símbolos que trazem sorte
Elefante: muito usado para atrair riqueza e prosperidade. Alguns carregam na bolsa ou
chaveiro. O mais comum é ter em casa ou no trabalho sobre a mesa. Em geral, ficam de
costas para a porta de entrada, pois dizem que nesta posição atrai sorte.
Figa: na verdade a figa é usada para se proteger de olho gordo e inveja, pois atrapalham
muito a nossa sorte. É muito comum tê-la em corrente de pescoço, atrás da porta ou na
bolsa.
Pombo: eterno símbolo da paz. Ter dentro de casa uma estatueta com este pássaro é trazer
para a família tranqüilidade. Para muitos, é um símbolo de espiritualidade.
Buda: a imagem de Buda é símbolo de amor, paz e felicidade. Entre as várias imagens de
Buda, existe uma que é conhecida como Buda da riqueza, aquela que sempre sorrindo.
Este Buda deve ser colocado num pires com moedas ou arroz. Irá atrair sorte, fortuna e
alegria.
Olho de cabra: são sementes de uma árvore, usadas para afastar inveja e atrair sorte.
Trevo de quatro folhas: é um dos símbolos mais antigos para atrair boa fortuna. Dizem que
quem acha um trevo de quatro folhas terá sorte eterna.
Fita do Senhor do Bonfim: originário da Bahia, a fita do Senhor do Bonfim é usada por
todos para atrair sorte e o que for pedido nos três nós que é dado quando amarramos a fita
no braço. Dizem que ela tem mais força quando a ganhamos.
Estrela de Davi: é uma estrela de seis pontas que quando usada, seja junto ao corpo ou em
ambientes, atrai proteção e prosperidade.
Ferradura: muito usada atrás das portas de residências e comércio para atrair sorte e quebrar
as negatividades.
É claro que existem muitos outros símbolos de sorte. Use aqueles que você realmente
acredita que irá atrair sorte para você e a sua vida

Humor

O professor de inglês pergunta ao aluno:
- O que significa “open the window”?
- Professor, essa pergunta é de informática, não é?
- Não senhor, significa “abra a janela”.
O professor volta a perguntar:
- Diga agora o que significa “close the window”?
O aluno responde:
- Espere aí, professor! Agora é coisa de informática, certo?
- Ô burrice! O significado é “feche a janela”. E para terminar, o que quer dizer “good
morning”?
- Bem, agora o senhor na me pega. Significa “deixe a janela entreaberta”, certo?

Em uma cidadezinha do interior havia um abacateiro carregado dentro do cemitério. Dois
amigos decidiram entrar lá à noite pegar todos os abacates.
- Pô, você deixou dois caírem do lado de fora do muro!
- Não faz mal. Depois que nós pegamos os outros.
- Então tá bom, mais um prá mim e um prá você.
Um bêbado, passando do lado de fora do cemitério, escutou esse negócio de “um prá mim
e outro prá você” e saiu correndo para a delegacia. Chegando lá, disse para o policial:
- Seu guarda, vem comigo! Deus e o diabo estão no cemitério dividindo as almas dos
mortos!
- Ah! Cala a boca seu bêbado.
- Juro que é verdade, vem comigo.
Os dois foram até o cemitério, chegaram perto do muro e começaram a escutar:
- Um prá mim e outro prá você.
O guarda assustado:
- É verdade! É o dia do apocalipse! Eles estão dividindo as almas dos mortos! O que será
que vem depois?
- Pronto, acabamos aqui e agora?
- Agora a gente vai lá fora e pega os dois que estão do outro lado do muro.

Mensagens

Os dez mandamentos do sorriso
1º.) Sorria para as pessoas e lembre-se que acionamos 72 músculos para franzir a testa e
apenas 14 para sorrir.
2º.) Fale com as pessoas sempre sorrindo. Não há nada mais agradável e animador quanto
uma palavra de saudação.
3º.) Chame as pessoas pelo nome. A música mais suave para muitos, ainda é ouvir seu
próprio nome.
4º.) Seja amigo e prestativo. Se quiser ter amigos, seja amigo.
5º.) Seja cordial e sincero. Tudo que fizer, faça com amor.
6º.) Interessa-se sinceramente pelos outros. Lembre-se que você sabe o que sabe, porém
você não sabe o que os outros sabem.
7º.) Seja generoso em elogiar e cauteloso ao criticar. Um amigo elogia, sabe encorajar, dar
confiança e elevar os outros.
8º.) Considere os sentimentos dos outros. Existem três lados numa controvérsia: o seu, o
do outro e o lado de quem está certo.
9º.) Um verdadeiro amigo deve sorrir, ouvir, aprender e elogiar sempre.
10º.) O que vale realmente na vida é o que fazemos pelos outros, portanto ao fazer alguma
coisa pelo próximo, faça sorrindo.

Pensamentos

Não diga que algo é impossível antes de tentar primeiro.
Quem tem frases de vidro não atira crases no vizinho.
Os detalhes fazem a perfeição, mas a perfeição é o detalhe.
Não queira ser audacioso quando basta ser inteligente.
Não existe problema no mundo que um doce não o melhore.
Ninguém que tenha pressa é realmente civilizado.
Segredo a dois só matando um.
Para banana frita não tenho nenhuma crítica, apenas devoro-as.
É admirável quanto pode ser feito, se não pararmos de fazer.
Traduzir é encontrar o equivalente.
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PROGRAMAÇÃO 25/10
a 30/10 - Exposição: Vamos

caçar o Saci Local:

Mercado Municipal 27/10
(quinta-feira) 10h00 -

Espetáculo Bang Bang a
Pastelana Local: Escola

Coronel Domingues de

Castro 15h00 - Espetáculo

Bang Bang a Pastelana
Local: Escola Coronel

Domingues de Castro 28/
10 (sexta-feira) 20h00 -
“Saciata” com o Bloco do

Saci Local: Saída do

Camping do Saci 22h00 -

Show com a Banda Quar de
Mata - Lançamento do Cd

“Deu na Creca” Local:

Coreto Elpídio dos Santos

29/10 - (Sábado) 09h00 -

Oficina de Argila com Seu
Geraldo Tartaruga Local:

Praça Oswaldo Cruz

10h00 - Espetáculo Infantil

com a Cia. Tempo de Brincar
Local: Coreto Antônio

Nicolau de Toledo 10h00 -
Oficina de Teatro “Partitura
Cênica: questões éticas e

estéticas” com o Prof.
Marcelo Mattos Local:

Prédio do Ceresta (End.

Praça Dr. Oswaldo Cruz

nº22) 10h30 - Passeio
Saciclístico (Traga sua
bicicleta) Local: Saída da

Praça Dr. Oswaldo Cruz

13h30 - Oficina de Teatro

“Partitura Cênica: questões
éticas e estéticas”com o Prof.

Marcelo Mattos Local:

Prédio do Ceresta (End.

Praça Dr. Oswaldo Cruz

nº22) 14h00 - Contação de
Estórias com Seu Ditão

Virgilio e Seu Geraldo
Tartaruga Local: Coreto

Antônio Nicolau de Toledo

15h00 - Espetáculo “A Farsa
da Boa Preguiça” Local:

Praça Dr. Oswaldo Cruz

15h30 - Lançamento do

Livro “Saci” de Dilair Aguiar,
Flávio Paiva, Luís Manetti,

Márcia Camargos, Paulo
Pepe, Robson Moreira e
Rudá K. Andrade.

Organização: Mouzar
Benedito da Silva Local:

Praça Dr. Oswaldo Cruz

16h00 - Gincana do Saci

Local: Praça Oswaldo

Cruz17h00 - Apresentação
dos Pífanos Flautins de Matuá

Local: Calçadão 19h00 -
Seminário: Folclore e Cultura

Popular. Participantes: - José
Luiz Nogueira Ohi  Jornalista,

Ilustrador, Chargista -
Mouzar Benedito da Silva 

Jornalista, Escritor - Ruth
Guimarães Botelho 
Jornalista, Romancista,

Poetisa, Tradutora - André
Luiz da Silva- Antropólogo

L o c a l :

 Prédio do Ceresta Praça

Dr. Oswaldo Cruz nº22)

20h00 - Show com o Duo
Catrumano- Lançamento de

Cd Local: Coreto Antônio

Nicolau de Toledo 21h30 -

Show com Siba “Ex Mestre
Ambrósio” (Projeto

Caravana Sotaques do
Brasil)Local: Coreto Elpídio

dos Santos 30/10 -

(Domingo) 09h00 - Oficina
de Máscaras com Benito

Campos Local: Calçadão

09h30 - Distribuição do
Bolo do SaciLocal:

Calçadão 10h00 -
Espetáculo com a Cia. Ganso

de Ouro Local: Coreto

Antônio Nicolau de Toledo

11h00 - Show “Corda,
Couro e Canto” com João

Arruda Local: Coreto

Elpídio dos Santos 14h00 -
Quarteto Pererê Local:

Coreto Antônio Nicolau de

Toledo 15h00 - Espetáculo 

“O  Saci” com o Sítio do Pica
Pau Amarelo Local: Praça

Dr. Oswaldo Cruz 16h00 -
Show Infantil “São João do
Carneirinho” com a Cia.

Cabelo de Maria (Projeto
Caravana Sotaques do

Brasil) Local: Coreto

Elpídio dos Santos18h00 -

Arrastão de Maracatu
“Cultura na Kombi” Local:

Pelas ruas da

cidade20h00 - Show com a
Banda Namoradeira -

Lançamento do Cd “ Festa
na Rua” Local: Coreto

Elpídio dos Santos 05/11 -
(Sábado) 21h00 - Show

com Tião Carvalho (Projeto
Caravana Sotaques do
Brasil) Local: Coreto

Elpídio dos Santos  06/11 -
(Domingo)16h00 - Show

“Panorama do Choro
Paulistano Contemporâneo”

(Projeto Caravana Sotaques
do Brasil) Local: Coreto

Elpídio dos Santos

9ª Festa do Saci e seus
Amigos

A Associação Comercial e
Industrial de Taubaté (Acit)
promove hoje quinta-feira,
27, às 15h a Mesa
Redonda Empresarial, com
o tema “Como contratar
um Jovem Talento
(adolescente, estagiário e
menor aprendiz)” no
auditório da entidade. O
evento é gratuito e aberto
ao público.O encontro tem
como objetivo esclarecer as
dúvidas dos empresários,
comerciantes e
profissionais que desejam
contratar menores para
trabalhar em suas
empresas. Além disso, o
objetivo do treinamento é
mostrar aos empresários
que a contratação de um
adolescente, estagiário, ou
menor aprendiz não deve
ser encarada apenas como
redução de custos, mas
como uma oportunidade de
descobrir, desenvolver e

reter um profissional
talentoso e competente.A
mesa empresarial será
composta por
representantes da Agência
Brasileira de Emprego e
Estágio (ABRE), da
Sociedade de Amparo e
Promoção ao Menor
(SOAPRO), além do
professor de legislação
trabalhista, cargos e
salários, e supervisor de
recursos humanos, José
Hermínio Caltabiano.A
palestra será realizada no
auditório da Acit, localizada
na Praça Monsenhor Silva
Barros, 57 - Centro. As
inscrições podem ser
realizadas pelo telefone
(12) 2125-
8208.OportunidadeO
comércio de rua de Taubaté
com a proximidade do
Natal estima a abertura de
4.000 empregos
temporários até o final do

ano. De acordo com a Acit
o número é 10% superior
ao montante de empregos
gerados no mesmo período
de 2010.A vaga temporária
pode ser uma oportunidade
para quem deseja se
colocar no mercado de
trabalho, ou até mesmo
conquistar o primeiro
emprego.Todos os anos ao
final do contrato diversas
empresas efetivam os
melhores funcionários.
Neste ano, a expectativa é
que 13% do total seja
e f e t i v a d o
.Os temporários têm ainda
quase os mesmos direitos
dos empregados normais,
regidos pela Consolidação
das Leis do Trabalho
( C L T ) .
Eles só não terão acesso ao
aviso prévio e a multa dos
40% do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço
(FGTS).

Acit promove debate
sobre a contratação de

um Jovem Talento

O Sesc Taubaté realiza
neste sábado, dia 29, às
15h, a contação de
história infantil,
Brasileirices, com Kely
de Castro e Vinícius
Camargo, que narram
duas histórias
tradicionais brasileiras
muito divertidas: O

Espelho Mágico e A
Moura Morta.Bonecos de
diferentes técnicas e
soluções cênicas criativas
conduzem o público de
forma lúdica e interativa.
A trilha foi composta
especialmente para a
apresentação.Logo após,
às 15h30, as crianças

participam de uma
Oficina Artística de
mesmo nome, que ensina
o público a confeccionar
boneco de papel
articulado.O evento faz
parte do projeto Histórias
Narradas. Dia 29. Grátis.
Espaço para Brincar /
SESC Taubaté.

Sesc Taubaté
apresenta o conto

Brasileirices

Os Postos Poupatempo
que atendem na Capital,
Grande São Paulo e Interior,
bem como o Disque
Poupatempo, funcionarão
normalmente na sexta-feira,
28 de outubro, data em que
se comemora o Dia do
Funcionário Público.O
Governo do Estado

publicou o Decreto 57.454,
de 20 de outubro de 2011,
declarando a data como
ponto facultativo, e em
função de serem
considerados de interesse
público, todos os Postos
Poupatempo e o serviço de
teleatendimento atenderão
normalmente, em seus

horários habituais.Os
endereços dos postos e
todos os horários de
funcionamento podem ser
consultados no site do
P o u p a t e m p o
(www.poupatempo.sp.gov.br)
ou através do Disque
Poupatempo 0800 772 36
33 – ligação gratuita.

Postos Poupatempo
funcionam normalmente

no dia 28
de outubro

Como uma das modalidades
de capitalização que mais
cresce no país, os
investimentos em florestas de
eucalipto se tornaram cada
vez mais frequentes Diferente
do que muitas pessoas
pensam, as florestas de
eucalipto não prejudicam o
meio ambiente nem o solo.
Pelo contrário. Seu plantio
em áreas degradadas
representa um fator de
recomposição de solo e
melhoria de sua
permeabilidade, além de ser

um berçário natural para mais
de 300 espécies de
animais.Para explicar mais
sobre os fatores ambientais e
econômicos envolvidos nessa
nova modalidade de
investimento e esclarecer
sobre o uso múltiplo da
madeira de eucalipto, a
Atlântica - Inteligência em
serviços e mudas florestais,
de Pindamonhangaba,
promove amanhã, dia 27 de
outubro às 8h00, o VI
Encontro de Silvicultores,
com o palestrante Ronaldo

Sella, engenheiro florestal e
profissional da área de
monoculturas sustentáveis.O
evento será fechado para
cerca de 50 convidados
pontuais do ramo de
agricultura e grandes
fazendeiros e acontece na
Fazenda Coruputuba, sede
da Atlântica.Mais
Informações:  Atlântica
Inteligência em Serviços e
Mudas Florestais, Rod. Abel
Fabricio Dias. Km 33.
Fazenda Coruputuba s/n,
Fone: (12) 3642-7773
 

Pinda é sede do VI
Encontro de Silvicultores


