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Durante a desintegração do
Império Romano, notamos
que muitas das populações
bárbaras que chegam até a
Europa trouxeram consigo
uma série de tradições que
definiam a sua própria
identidade religiosa. Nesse
mesmo período, a expansão
do cristianismo foi marcada
por uma série de adaptações
em que as
divindades, festas e mitos das
religiões pagãs foram
incorporados ao universo
cristão.Entre outros exemplos,
podemos falar sobre a figura
do Papai Noel, que para os
cristãos de hoje representa o
altruísmo, a bondade e alegria
que permeia a celebração no
nascimento de Cristo.
Contudo, poucos sabem de
onde essa figura barbuda e
rechonchuda surgiu. É
justamente aí que as tradições
religiosas pagãs nos indicam
a origem do famoso e
celebrado “bom velhinho”. No
tempo em que os bárbaros
tomavam conta do Velho
Mundo, existia uma série de
celebrações que tentavam
amenizar as rigorosas
temperaturas e a falta de
comida que tomavam a
Europa nos fins de dezembro.
Foi nessa situação em que

apareceu a lenda do
“Velho Inverno”, um senhor
que batia na casa das pessoas
pedindo por comida e bebida.
Segundo o mito, quem o
atendesse com generosidade
desfrutaria de um inverno
mais ameno.A associação
entre o Velho Inverno e São
Nicolau apareceu muitas
décadas depois. De acordo
com os relatos históricos, São
Nicolau foi um monge turco
que viveu durante o século IV.
Conta a tradição cristã que
este clérigo teria ajudado a
uma jovem a não ser vendida
pelo pai, jogando um saco
cheio de moedas de ouro que
poderiam pagar o dote de
casamento da garota.
Somente cinco séculos mais
tarde, São Nicolau foi
reconhecido pela Igreja como
um santo.A partir desse
momento, o dia 6 dezembro
passou a ser celebrado como
o dia de São Nicolau. Nesta
data, as crianças aguardavam
ansiosamente pelos presentes
distribuídos por um homem
velho que usava os trajes de
um bispo. Foi a partir de então
que a ideia do “bom velhinho”
começava a dar os seus
primeiros passos. Do “velho
filão”, conhecido nos últimos
séculos da Antiguidade,

passava-se a reconhecer a
figura de um homem
generoso.Nos fins do século
XIX, o desenhista alemão
Thomas Nast teve a ideia de
incorporar novos elementos à
imagem do bom velhinho. Para
tanto, publicou na revista
norte-americana “Harper’s
Weekly” o desenho de um
Papai Noel que, para os dias
atuais, mais se assemelhava
a um gnomo da floresta. Com
o passar dos outros natais, ele
foi melhorando seu projeto
original até que o velhinho
ganhou uma barriga
protuberante, boa estatura e
abundante barba
branca.Apesar das grandes
contribuições oriundas do
experimentalismo de Nast,
temos ainda que desvendar a
origem da sua roupa
avermelhada. De fato, vários
desenhos já haviam retratado
o Papai Noel com trajes das
mais variadas formas e cores.
Contudo, foi em 1931 que
Haddon Sundblom, contratado
pela empresa de refrigerantes
“Coca-Cola”, bolou o padrão
rubro das vestimentas do bom
velhinho. Com passar do
tempo, a popularização das
campanhas publicitárias da
marca acabaram instituído o
padrão.

A ORIGEM DO PAPAI
NOEL

Um sonho antigo da população
lobatense em breve se tornará
realidade: a revitalização da
Praça Comendador Freire.  A
principal área de lazer e
comércio do município iniciou
o processo de recuperação em
outubro de 2012 e já está em
pleno vapor. O projeto de
reforma foi possível graças à
solicitação do prefeito Gabriel
Vargas ao governador de São
Paulo, Geraldo Alckmin e ao

deputado estadual Hélio
Nishimoto.Entre as
benfeitorias da nova Praça
estão: construção de guias e
sarjetas; renovação da rede
pluvial e elétrica; instalação de
caixas de coleta;
pavimentação com bloquetes;
construção de floreiras em
torno das árvores;
organização das vagas de
estacionamento; instalação de
bancos e construção de um

CORETO.O recurso utilizado
para a execução da obra está
avaliado em R$ 400.644,00
(quatrocentos mil, seiscentos
e quarenta e quatro reais). 
Essa ação contribuirá para a
revitalização do centro urbano,
favorecendo o
desenvolvimento turístico e o
lazer dos cidadãos
lobatenses.  A conclusão da
obra está prevista para maio
de 2013.

Praça de Monteiro
Lobato está em reforma

Após quase uma década
sem vitórias, o time da
Garagem Municipal foi o
grande campeão do
clássico amistoso de fim
de ano entre servidores da
Prefeitura, “Prédio versus
Garagem” 2012. A partida
realizada no dia  8/12, no
Clube Atlético
Tremembé, é tradição na
cidade. Com dois gols,
um de Thales e outro de

Rildo, a Garagem levou a
Taça Benedito Carlos de
Lima (Kalú).Mesmo
entrando confiante em
campo o time do Prédio
não conseguiu manter a
sua invencibilidade e o
jogo foi definido ainda no
primeiro tempo. A equipe
da Garagem manteve o
domínio da partida desde
os primeiros momentos
da disputa.  Um gol de

pênalti, marcado por
Rildo e outro feito com
uma “roubada de bola” na
linha fundo, de autoria de
Thales, decidiram o
clássico deste ano.Os
filhos do funcionário
Benedito Carlos de Lima
(Kalú), homenageado
póstumo no evento,
entregaram o troféu de
campão ao time da
Garagem.

Tremembé:
Garagem vence Prédio no

clássico de fim de ano entre
servidores

Na manhã do dia 11 de
dezembro, contadores de
Tremembé participaram de
um treinamento sobre o
sistema da Nota Fiscal de
Serviço eletrônica. O
objetivo foioferecer aos
contadores todas as
informações necessárias para
a emissão da NFSe e a
escrituração eletrônica do
Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza
(ISSQN). A atividade
realizada na sede da
Prefeitura Municipal reuniu
mais de 30 contadores da
cidade, superando as
expectativas de público da
categoria. O treinamento
foiministrado por uma
empresa especializada em
tecnologia da informação.A
emissão de Nota Fiscal de

Serviço por meio eletrônico
é uma medida de
modernização tributária que
objetiva garantir mais
comodidade, simplificação
dos procedimentos, redução
dos entraves burocráticos e
dos custos operacionais na
emissão de documentos
fiscais, e, sobretudo, facilitar
com segurança o
cumprimento das obrigações
tributárias a todos os
contribuintes municipais,
prestadores e tomadores de
serviços.A novidade vai
substituir as notas fiscais
impressas. Constituindo-se
em mais um instrumento de
avanço na informatização dos
serviços, unindo de forma
transparente a tecnologia e a
inovação para a melhoria da
relação entre o fisco e os

contribuintes.O ISSQN
atualmente é responsável por
cerca de 5% de todo o
orçamento municipal,
recolhendo anualmente R$ 3
milhões. Com o novo
sistema, batizado de Sistema
Integrado de Gerenciamento
do ISSQN (SIG-ISS),
estima-se um aumento
percentual no recolhimento
do imposto, já no primeiro
semestre de 2013, de pelo
menos 30%.Os contadores
já podem acessar o link SIG-
ISS no site oficial da
Prefeitura de
T r e m e m b é : h t t p s : / /
tremembe.sigiss.com.br/
contador para fazer seu auto-
cadastramento e podem
obter outras informações
sobre o assunto pelo telefone
(12) 3607-1017.

Tremembé:Contadores
participam de Treinamento

sobre a Nota Fiscal Eletrônica
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Houve grande expectativa em relação ao fim do mundo, enfim ele não acabou.
No entanto, em sobressalto constante, visto que a insegurança quanto ao futuro foi de forma
generalizada. Vejamos: A verdade é que de uma forma geral a origem de tanta insegurança
está diretamente relacionada à desesperança, e em particular da juventude.
Em dias atuais fica difícil ao jovem estabelecer um projeto de vida devido à falta de perspectivas
futuras. Na constituição da família existem problemas sérios, pois sem dúvidas algumas, hoje
em dia é mais do que comum à dissolução desta instituição.
Em relação ao trabalho para quem quer um emprego o que se vê mais comumente é a adoção
do critério em relação ao QI (quem indica), comum na iniciativa pública e na privada. O nepotismo
tornou-se regra, e gente com grande capacidade não consegue seu lugar merecido, isto acontece
em vários ramos de atividades sempre o filho ou parente de pessoas influentes tem preferência.
Desta forma o estudo não é tudo para quem quer seguir uma carreira em vias gerais de regra.
Toda a esta problemática cujos exemplos saltam aos olhos diariamente faz com que a nova
geração não se empenhe no trabalho, trocando as horas em que poderiam e deviam investir
para o futuro, em horas de prazer e diversão. É assim que fica efetivada a desesperança.
Só através de uma nova reformulação na escala de valores dos homens, onde o parâmetro
principal seja feito através da justiça e que em cada ação se leve em conta o princípio de
solidariedade, lembrando ainda que todos os seres humanos são irmãos independente de cor,
credo, sexo e religião, veremos que o fim do mundo não acontecendo, deu á todos a possibilidade
de uma nova reflexão para que possamos caso quisermos transformar este mundo em um local
mais saudável e feliz.

VAMOS COMEÇAR EM 2013 UM NOVO ANO

FELIZ ANO NOVO

EDITORIAL

O Mundo não acabou
Uma mãozinha para o

Meio Ambiente é sempre
bem vinda. Quando falamos
em defesa de matas e
animais, então, não
podemos esquecer do
trabalho incansável da
Polícia Ambiental. Também
como parte das
comemorações dos 181

anos da Polícia Militar do
Estado São Paulo e dos 63
anos de fundação da Polícia
Ambiental, foi realizado, no
ultimo dia 15, no Parque do
Itaim, um ato simbólico em
comemoração as datas, com
o plantio de várias espécies de
árvores, por escoteiros. O
Comandante da Polícia

Ambiental de Taubaté,
Tenente Renato Barra Dias,
falou sobre a data e
agradeceu aos diversos
parceiros que ajudam a
preservar e divulgar o Meio
Ambiente, enaltecendo,
principalmente, o trabalho
ambiental voltado para as
futuras gerações.

Plantio de árvores em
comemoração aos 63 anos da

Polícia Ambiental

A Equipe de Transição
Governamental – ETG – do
prefeito eleito de Taubaté,
Ortiz Junior (PSDB), visitou
ontem duas secretarias da
prefeitura municipal.Os
representantes da ETG,
Eduardo Cursino,
Mariazinha Ferraz e
Ednelson Prado foram
recebidos pelo secretário de
saúde Dr. Pedro Henrique
Silveira que traçou um
panorama do atual estágio da
área no município. Também
esteve presente ao encontro
o assessor para assuntos
políticos Jacir Cunha.O
secretário elencou as
principais demandas, como o
cuidado com a parte
estrutural da rede, a questão
dos concursos públicos, o
atual estágio do Pronto
Socorro e PS infantil, a frota

da secretaria, entre outros
fatores.Pedro Henrique
também discorreu sobre ações
realizadas como o Laboratório
do Povo, Farmácia Popular,
CEMUD (Centro Municipal de
Diagnóstico por Imagem),
informatização do sistema e a
Carreta da Saúde, que, para
ele, foram pontos positivos da
atual administração.Em
relação aos contratos que
vencem agora, no final do ano,
o secretário informou que
alguns foram renovados por 30
dias, para que a nova
administração possa ficar à
vontade para decidir se dará
continuidade ou não com os
vínculos atuaisEducaçãoÀ
tarde, a ETG esteve reunida
com o secretário de educação
Carlos Roberto Rodrigues, o
supervisor de ensino Benedito
José do Prado e a

coordenadora de cursos
Rosângela Maria Santos. O
encontro contou, mais uma
vez, com a participação do
assessor político Jacir
Cunha.Também foi traçado
todo cenário atual da
educação de Taubaté. As
principais questões tratadas
foram: estruturação dos
p r é d i o s ,
o contrato da merenda,
situação dos professores
temporários, atribuição de
aulas, contrato das apostilas e
da empresa de limpeza,
Programa Esporte e
Juventude, problema da falta
de professores e da nova
jornada de trabalho, concurso
público, etc.
Hoje a Equipe de Transição
Governamental de Junior
visitará mais secretarias da
prefeitura de Taubaté.

Equipe de Transição visita
Secretarias de Saúde e
Educação de Taubaté

Os vereadores de Taubaté
aprovaram em duas
votações projeto de lei de
autoria do prefeito que
autoriza anistia de multa e
juros de inadimplentes da
Universidade de Taubaté. O
projeto segue para sanção do
prefeito.A propositura
abrange débitos não
ajuizados de alunos e ex-
alunos da Unitau e do Colégio
Balbi, vencidos até 31 de
dezembro de 2011. Para
tanto, a autarquia oferece
isenção de 100% de juros e
multa e parcelamento
progressivo.Dívidas de até
R$ 1 mil deverão ser pagas à
vista, sem multa ou juros. De
R$ 1.000,01 a R$ 3 mil
poderão ser parceladas em
duas vezes; de R$ 3.000,01
a R$ 6 mil, em três vezes; e,
acima de R$ 6 mil, em quatro
vezes. A primeira parcela
deve ser paga no ato.Ao
projeto de lei foi
acrescentada emenda de
autoria do vereador Mário
Ortiz (PSD), isentando
honorários advocatícios os
alunos que aderirem ao
parcelamento.Presidente da
Câmara, Luizinho da

Farmácia (PR) disse estar
“indignado” com a Unitau,
por enviar o projeto após a
última sessão ordinária do
ano, realizada dia 12. Para
ele, a autarquia demonstrou
falta de respeito com alunos
e Câmara, ao apresentar
tardiamente o projeto. Disse
ainda que é necessário
baratear as mensalidades e
“reciclar” a gestão da
Unitau.Chico Saad (PMDB)
afirmou que o projeto
dependia de aval dos
conselheiros da
Universidade, para que fosse
enviado à Câmara, e que não
poderia ter sido apresentado
antes das eleições, por
impedimento da legislação
eleitoral.Pollyana Gama
(PPS) enalteceu o projeto,
por viabilizar acordos, e
explicou que muitas vezes a
inadimplência ocorre em
virtude do desemprego do
estudante ou casos de
doença entre familiares. Ela
pontuou a agilidade do
presidente da Casa, em
convocar a sessão
extraordinária para votar o
projeto, e refutou qualquer
possibilidade de perdoar

dívidas da autarquia com o
IPMT (Instituto de
Previdência do Município de
Taubaté).QuadrinhosFoi
aprovado em duas votações
projeto de lei da vereadora
Maria Teresa Paolicchi
(PSC) que cria a Feira de
Quadrinhos em Taubaté,
para a exposição de
quadrinhos e cartuns, curso
de desenho, apresentação de
trabalhos e bonecos, troca de
revista entre fãs, participação
de cosplayers e promoção de
concurso em escolas públicas
a particulares. “A feira elevará
a Capital Nacional de
Literatura Infantil ao patamar
das cidades atrativas aos
turistas”, defendeu a
autora.Doação de
áreasDois projetos de lei
prevendo doação de área no
Piracangaguá às empresas
Salvador Logística e Polimix
Concreto não foram
apreciados pelos
parlamentares. Segundo o
presidente da Casa, não havia
parecer das comissões
permanentes aos projetos,
motivo que prejudicou a
votação.

Anistia de multa e juros
de inadimplentes da

Unitau é aprovada pela
Câmara
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Jornal Regional

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
SANTA BRANCA: Banca da praça
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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O Brasil foi palco pela
primeira vez de um encontro
internacional, o Woman In
The World, no último dia 4,
na Casa Fasano, em São
Paulo. Criado pela Jornalista
Tina Brown, da Revista
Newsweek, o evento
beneficente, patrocinado pela
Wella, contou inúmeras
histórias de mulheres de
diversas culturas e origens. O
amálgama entre os casos está
na luta pela injustiça em
vários países e que unem
essas mulheres na certeza de
mudarem essas realidades.
Entre as convidadas famosas:
a ex-secretária estado

americano, Condoleeza Rice,
Xuxa Meneguel, Costanza
Pascolato, Jornalista Glória
Maria, e a Major Eliane
Nikoluks Cachetti,
comandante do 5* BPMI-
Batalhão de Polícia Militar do
Interior, em Taubaté.
Nascida em São Paulo,
Nikoluk veio criança para o
Vale do Paraíba com o pai
militar, morar em Campos do
Jordão. Em 1989, entrou
para a Academia Militar do
Barro Branco, onde se
formou em 1992. Entre os
cargos que ocupou: Copom
em São Paulo, Instrutora na
Academia Militar, atuou na

equipe de Segurança do
Palácio Bandeirantes,
Coordenadora da Defesa
Civil. E por falar na Major
Nikolok, vale lembrar que
desde o dia 15, ela foi
promovida ao posto de
Tenente-coronel, por
merecimento, pelo
governador Geraldo
Alckmin. Comandante num
dos quartéis mais tradicionais
da PM de São Paulo, o 5*
BPMI, agora será também a
primeira mulher,
a assumir efetivamente o
comando de um batalhão na
região, em São José dos
Campos.   

As Mulheres na luta pelo
Poder e Justiça

Curiosidades
A ganância desenfreada do homem tem matado milhares de espécies e mudado o planeta de
forma irreversível. Mas não é só a natureza que sofre com isso. O homem também corre
sério risco de deixar de existir. Sabe-se que o aquecimento global está acontecendo em ritmo
muito acelerado, por causa das atitudes tomadas pelo homem. Antes mesmo da metade do
Século 21, será impossível viver nos continentes que atualmente são habitados e a população
migrará para os polos. Porém, os polos também estão sendo afetados pelo aquecimento
global, e podem deixar de existir. O habitat, porém, não é o único problema que o ser humano
deve enfrentar. Com o aquecimento, a agricultura e a pecuária serão cada vez mais escassas,
matando muitos humanos de fome antes que o final do século chegue. Apesar de catastrófica,
muitos cientistas confirmam essas hipóteses e pedem pela mudança de hábito dos homens.
Humor
Sorria agora, pois na velhice não terás dentes!
Não ligue para a vida, pois ela não tem telefone!
E se o sonho acabou, não desanime, na padaria tem muito mais.

Joãozinho foi e na delegacia disse:
- Me soltem! Senão vou chamar meu irmão da Assembleia de Brasília, minha irmã Promotora
e meu pai Procurador!
Então ele foi solto. Quando já estava no portão, um policial disse:
- João, me explica essa história de seus parentes!
E João respondeu:
- Meu irmão é da Assembleia de Deus em Brasília, minha irmã é promotora da Avon e meu
pai é procurador de emprego!

Pensamentos
Mais perdido do que minhoca no galinheiro.
A vingança é um prato que se come frio.
Os olhos são as janelas da alma.
Feliz é aquele que conseguiu compreender a causa das coisas.
Quem desdenha quer comprar.
Herege não é quem morre na fogueira, herege é que a acende.
Temos duas orelhas e uma boca para escutar mais e falar menos.
Pouco se aprende com a vitória, mas muito com a derrota.
Vale mais ser um sábio calado do que um idiota falante.
O que o bom senso não consegue resolver, o tempo consegue.
Somente amamos a justiça quando sofremos injustiças.
Para o amor não existem distâncias e nem fronteiras.
A saudade é a maior prova de que o passado valeu a pena.
Só se vê com o coração, o essencial é invisível aos olhos.
Mostre-me um homem que não seja escravo das suas paixões.
Aja ante de falar e, portanto, fale de acordo com os seus atos.
Os que muito falam, pouco fazem de bom.
As paixões ensinam a razão aos homens.
Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas.
A vida é enfadonha como uma história contada duas vezes.
Sabemos o que somos, mas não sabemos o que podemos ser.
De todas as baixas, o medo é a mais amaldiçoada.
Entre no peito, bate e pergunta ao teu coração o que sabe ele.
A repetição deixa suas marcas até nas pedras.
Pouco pensa quem muito fala.
O entendimento é limitado, só as tolices não têm fronteiras.
Palavras inadequadas somente geral pensamentos enganosos.
O que eu faço é simples: Ponho a mão na massa e compartilho-a.
Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las.
O importante não é o que se dá, mas é o amor com que se dá.
Até Deus tem um inferno: É o amor dele pela humanidade.
A gente não faz amigos, apenas os reconhece.
Amar é querer estar perto, se longe e mais perto, se perto.
O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem.
É melhor viver do que ser feliz.
A vida de solteiro é vazia e a de casado enche.
De erro em erro se descobre a verdadeira verdade.
Se duas pessoas se amam, não poderá haver um final feliz.
Em todas as separações alguém sai machucado.
O homem que teme o sofrimento já está sofrendo pelo que teme.
O perdão não esquece o passado, mas modifica o futuro.
Quem mata o tempo injuria a eternidade.
A paciência é amarga, porém seus frutos são doces.
O tempo é a substância de que sou feito.
A democracia não é algo que acontece uma só vez na vida.
Uma vez por ano é lícito perder a cabeça.
O acaso é um deus e um diabo ao mesmo tempo.
O tempo é o relógio da vida.
Correr não adianta, é preciso partir a tempo.
Um coração materno em qualquer lugar é um celeiro de amor.
Precisamos de muita pouca coisa, somente uns dos outros.
Eu trocaria todos os meus amanhãs por um dia do meu passado.
Se você se sente só é porque construiu muros em vez de pontes.
Viva a vida conforme gostaria que seus filhos vivessem a deles.
Uma pessoa realmente grande é aquele que nos dá uma chance.
Você pode adiar, mas o tempo não posterga.
Recordar um tempo feliz é ser feliz por algum tempo.
A razão faz o homem e o sentimento o conduz.
Não diga que algo é impossível antes de tentar primeiro.
Quem tem frases de vidro não atira crases no vizinho.
O detalhe faz a perfeição, mas a perfeição é o detalhe.
Não queira ser audacioso, basta ser inteligente.
Não existe problemas no mundo que um doce não o melhore.
Ninguém que tenha pressa é realmente civilizado.
Segredo a dois só matando um.
Traduzir é encontrar o equivalente.
Não há maior tirania do que aquela exercida em nome da lei.
Olho grande seca até coco na chuva.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho.
Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém.
Algumas pessoas falam um instante antes de haver pensado.
Para banana frita não tenho nenhuma crítica, apenas devoro-as.
É admirável quanto pode ser feito, se não pararmos de fazer.
Não é dignidade que falta em nosso mundo, o que falta é amor.

Miscelânea

O bairro Lago Azul em breve
terá a parte de asfalto toda
terminada. Iniciada em
setembro deste ano, a
Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Obras, está
realizando a pavimentação de
diversas ruas do bairro. De

acordo com dados da
Secretaria,  mais de 80% da
obra já foi concluída, faltando
somente a rua mais extensa
do bairro, que é a rua dos
Mognos, localizada em
paralelo ao lago.Atualmente,
estão sendo colocadas as
guias e sarjetas deste local

para que em breve receba o
a s f a l t o .
 Com orçamento inicial de
aproximadamente R$ 2
milhões, estão sendo
pavimentados cerca de 2km
de ruas. O prazo para o
término da obra é para daqui
60 dias.

Pindamonhangaba:Pavimentação
do Lago Azul deve

terminar em 60 dias

População pode ajudar a
evitar enchentes no
período de chuvasCom o
período de intensas
chuvas o cuidado é
redobrado nas ruas, tanto
pelas autoridades
competentes quanto pela
população, que também
deve ficar atenta para
evitar as enchentes em
seus bairros.De acordo
com o presidente da
Defesa Civil, Sérgio
Guimarães, a estação
atual é a mais chuvosa do
ano, com pancadas de
chuva entre a tarde e início
da madrugada e o volume
de água que cai é elevado,
num curto espaço de
tempo.Guimarães alerta
que essas chuvas podem
causar enchentes.
“Tivemos na semana
passada o alagamento das
ruas Fontes Júnior e Padre
Anchieta por conta do
entupimento da galeria,
pois a chuva empurrou

todo o lixo que os
moradores jogaram nas
proximidades da saída de
água mais os restos de
vegetação, portanto,
alertamos as pessoas para
que joguem o lixo em
local apropriado, para
evitar este tipo de
t r a n s t o r n o ” .
Após a chuva, a galeria da
rua Fontes Júnior recebeu
limpeza externa e o local
não sofreu mais danos
com as chuvas dos outros
dias. “Na última sexta-
feira, que caiu mais uma
chuva intensa e não houve
problemas com a galeria”,
contou o presidente.De
acordo com dados da
Defesa Civil, no mês de
novembro foram
registrados 96 mm de
chuva em
P i n d a m o n h a n g a b a ,
porém, nos 15 primeiros
dias de dezembro já
foram registrados 245
mm. “Aumentou muito o

volume de água por
minuto e as chuvas estão
cada vez mais pesadas e
curtas. Trocamos muitas
galerias neste ano,
algumas são maiores, mas
as galerias antigas não
estão programadas para
essa quantidade de chuva,
por isso,
 se a população ajudar e
não jogar o lixo
irregularmente boa parte
do problema será evitado”
.O presidente orienta a
população para que não
jogue o lixo e sacolinhas
de plástico em locais
impróprios e que os
entulhos sejam
recolhidos pela equipe do
‘ c a t a - t r e c o ’ .
 “As pessoas que fizerem
limpeza no quintal devem
separar o que foi juntado
e colocar na rua no
período em que o
caminhão do ‘cata-treco’
irá recolher”, finaliza
Guimarães.

Pinda:População pode ajudar a
evitar enchentes no período de

chuvas
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As equipes de basquetebol da
SEL Taubaté/LBCP, em
parceria com o Instituto Gotas
de Cidadania, realizaram na
última semana uma seletiva
visando encontrar novos
atletas que formarão as
equipes de competição em
2013.”Apareceram bastantes
jogadores do masculino,
especialmente nas categorias
sub15 e 21. São jogadores de
qualidade e currículo e com
alguns deles já acertamos
para retornarem em janeiro
para uma segunda fase de
testes. Fazemos uma primeira
avaliação da parte técnica dos
jogadores e depois pedimos
para que eles retornem e

treinem conosco durante uma
semana para fazermos uma
avaliação mais profunda”,
afirmou a treinadora Liria
Cunha.Aproximadamente 40
atletas compareceram a
seletiva organizada pela
equipe. Destes, cerca de 25%
foram aprovados. “Tivemos
um bom contato com esses
jogadores e provavelmente
alguns deles já estarão
fazendo parte da nossa equipe
no ano que vem”, completou
a treinadora, que também já
está começando a montar a
equipe feminina para o ano de
2013.”Fizemos alguns
contatos por telefone, mas
não chegamos a avaliar as

meninas tecnicamente. Nos
foram enviados vários
currículos e estamos
analisando para marcar uma
apresentação na última
semana de janeiro”.A equipe
da SEL Taubaté/LBCP e o
Instituto Gotas de Cidadania
agradecem aos
p a t r o c i n a d o r e s :
 Via Vale Garden Shopping,
Construtora Danelli, World
Maq, Unimed, Balart, Pizza 1,
Espetinho 1,
CMKT, Colégio São José,
Colégio Cotet, Imobiliária
Danelli, Inas,
Vitória Moveis, Eletrobrás,
Ophicina Corpo e Secretaria
de Esportes de Taubaté.

Basquete de Taubaté pré-
seleciona jogadores para

temporada 2013
Entre os destaques, está o
futuro hospital regional, o
recorde de recursos em
saneamento e a
construção de 1.220
casasO governador
Geraldo Alckmin
anunciou no dia 15
(sábado), uma série de
investimentos e
realizações do Estado nos
municípios do litoral
norte: São Sebastião,
Caraguatatuba, Ilhabela e
Ubatuba. Entre os
destaques, estão a
construção do hospital
regional para atender aos
quatro municípios, o
recorde em recursos para
saneamento e a parceria
do Casa Paulista em
Caraguatatuba, que prevê
a construção de 1.220
u n i d a d e s
habitacionais.HabitaçãoAlckmin
afirmou que serão
construídas 1.220
unidades habitacionais em
Caraguatatuba a partir de
parceria entre o Governo
do Estado (programa Casa
Paulista) e o Minha Casa,
Minha Vida, do Governo
Federal.”Complementamos
a fundo perdido até R$ 20
mil por unidade˜, disse o
governador.SaneamentoO
Governo está realizando o
maior investimento da
história do litoral norte
em saneamento básico.
Por meio da Sabesp, R$
659 milhões estão sendo
aplicados. O índice de
coleta de esgoto na
região, que era de 42%,
passará a 51% ainda em
2012 e, até o final de
2014, a 73%. Todo o
volume coletado é
t r a t a d o .
 O objetivo, segundo
Alckmin, é universalizar o

saneamento até 2018.
“Vamos ter um grande
ganho de saneamento
básico”, avalia Alckmin.
Siga o Governo do Estado
de São Paulo no Twitter e
no  Hospital regional O
governador Alckmin
anunciou a construção de
um hospital regional no
litoral norte para atender
casos de maior
complexidade e se tornar
uma referência para todos
os municípios.
“Precisamos definir o
local para já fazer o novo
hospital. A não ser que
queiram transformar um
hospital que já exista˜,
disse o governador.
Haverá conversas entre o
Governo do Estado e as
prefeituras dos quatro
municípios para a decisão
do local de onde será
instalada a unidade.Nova
Tamoios Das 25
empresas que
participaram da pré-
qualificação para o
contorno da Nova
Tamoios, 19 foram
habilitadas pela Dersa.
Geraldo Alckmin
comemorou o resultado e
destacou a transparência
no processo licitatório,
afirmando que em outras
obras, como o Rodoanel,
o Governo economizou
centenas de milhões de
reais.Turismo O
governador inaugurou a
urbanização do aterro da
rua da praia, em São
S e b a s t i ã o .
 A obra, de R$ 4,7
milhões, foi realizada
com recursos do Estado
por meio do Dade
(Departamento de Apoio
ao Desenvolvimento de
Estâncias), da Secretaria

de Turismo. “Isto vai
melhorar a receptividade
ao turista e [o ambiente]
para quem mora na
cidade”, destacou
Alckmin.SegurançaO
governador afirmou que
534 policiais militares
vão reforçar a segurança
nas quatro cidades do
litoral norte durante a
Operação Verão, além de
mais 250 guarda-vidas.
“Vamos fazer uma nova
sede do Distrito Policial
em Ilhabela”, anunciou
também.Ensino infantil e
técnicoOs quatro
municípios do litoral
norte paulista firmaram
convênio com o Governo
do Estado para a
implantação do programa
C r e c h e - E s c o l a .
“Liberamos de R$ 1,2 a
R$ 1,8 milhão para a
construção de creche ou
pré-escola para as
c r i a n ç a s ˜ ,
a f i rmou .  ”Queremos
acelerar o máximo
possível a liberação
desses recursos.” O
governador afirmou que
Ilhabela em breve terá
uma unidade da Etec
(Escola Técnica
Estadual). São Sebastião,
Caraguatatuba e Ubatuba
já possuem unidades.São
Paulo Amigo do Idoso”
Teremos o centro dia do
idoso nas quatro cidades
do litoral”, anunciou o
g o v e r n a d o r .
 Em cada município do
Estado com mais de 50
mil habitantes, será
construída uma unidade.
Os recursos,
cerca de R$ 500 mil para
cada cidade, serão
liberados pela
administração paulista.

Governador visita
litoral norte

Se para muitas
crianças, o desejo e a
realização dos sonhos de
natal estão próximos, para
muitas outras, esta
realidade de realização de
sonhos natalinos está bem
distante e existe um
grande abismo.Graças a
boa ação e solidariedade
de muitas entidades e
comerciantes e até civis,

um sorriso pode ser
aberto nos rostinhos das
crianças mais carentes de
nossa cidade.No  dia16/
12, no ginásio
poliesportivo da cidade,
centenas de crianças
participaram da festa que
teve muitas brincadeiras,
ganharam brinquedos e
receberam lanches como
cachorro-quente, balas,

refrigerante, pipoca e até
pintura no rosto.O
momento mais esperado
foi a chegada do bom
v e l h i n h o ,
papai noel. Lembrando
que este ano completou-
se 18 anos de pura alegria
com a criançada fazendo
a festa e teve seu início
graças a programação da
rádio Morada da Serra

Natividade da Serra realiza
18ª festa de Natal para as

crianças

PARAIBUNA:Processo
seletivo Prevest - 2013

O PreVest UNESP é um
curso preparatório para o
Vestibular que visa atender
prioritariamente pessoas
oriundas de escolas públicas
de São José dos Campos e
região , e Paraibuna e região,
com perfil socioeconômico
semelhante ao exigido para
torná-los aptos a conseguir
isenção nos vestibulares da
VUNESP.É iniciativa da
Vice-Diretoria e dos Alunos
da Faculdade de

Odontologia de São José dos
Campos da UNESP com
apoio da Pró-Reitoria de
Extensão (PROEX) da
UNESP.O curso é totalmente
gratuito e todo material
didático proveniente da
PROEX é fornecido aos
alunos nas disciplinas de
Português, Matemática,
Física, Química, Biologia,
História, Geografia, Redação
e Inglês. As aulas são
ministradas de segunda a

sexta - feira no período das
19h00 às 22h40  no Núcleo
II em Paraibuna (na escola
EMEF IRMA ZOÉ
).Inscriçoes PREVEST
2013De 03 a 30 de janeiro,
das 08h00 às 17h00 de
segunda a sexta , no
Departamento de Bem Estar
Social. Os candidatos
deverão trazer uma foto 3X4,
a cópia do documento de
identidade, e  a cópia do
CPF no dia da inscrição.

O IFDM – Índice
FIRJAN de
Desenvolvimento Municipal
– é um estudo anual do
Sistema FIRJAN
(Federação das Indústrias do
Estado do Rio de Janeiro)
que acompanha o
desenvolvimento dos mais de
cinco mil municípios
brasileiros em três áreas:
Emprego e Renda, Educação
e Saúde. Ele é feito,
exclusivamente, com base em
estatísticas públicas oficiais,
disponibilizadas pelos
ministérios do Trabalho,
Educação e Saúde.Com base
nos dados coletados pelos
municípios, também é feito
um panorama nacional, tendo
uma leitura da realidade atual
do país; quanto mais próximo
de um, maior o
desenvolvimento da
localidade.Um dos fatores
que contribuiu para a
elevação dos índices da
FIRJAN no município foi à

capacitação profissional,
através de cursos
profissionalizantes oferecidos
gratuitamente aos munícipes,
e conseguidos por meio de
parceria entre o Governo
Municipal, a Associação
Comercial e Empresarial de
Paraibuna (ACEP) e de
instituições, como: ETEC –
Escola Técnica Estadual,
SENAI, SESI e
SEBRAE.Em um índice que
varia de 0 a 1, Paraibuna
alcançou 0.6780 de IFDM e
subiu em todos os critérios
analisados: Educação, Saúde
e Emprego e Renda. O
município havia atingido um
índice muito ruim em 2009
(avaliação dos anos
anteriores). Em 2010, na
atual Administração,
Paraibuna teve um aumento
de 89,44% no índice de
Emprego e Renda e saiu do
critério de “Baixo
Desenvolvimento”, passando
para Desenvolvimento

Regular”.A elevação desses
números aconteceu devido a
inúmeros projetos
desenvolvidos no município,
como: a construção do
Gasoduto da Petrobrás, às
diversas obras realizadas em
Paraibuna, em parceria com
o Governo do Estado e,
recentemente, a duplicação
da Rodovia dos Tamoios;
todos estes
empreendimentos ajudaram a
gerar muitos empregos aos
p a r a i b u n e n s e s
.Segundo o Governo
Municipal, diversas empresas
não poluentes vindas de várias
cidades do Estado,
 manifestaram interesse no
projeto do Condomínio
Industrial de Paraibuna, que
estará em funcionamento, em
breve. Assim que essas
empresas se instalarem no
m u n i c í p i o ,
os índices de Emprego e
Renda devem se manter em
elevação.

Paraibuna melhora seu
índice de desenvolvimento

municipal
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1ª ELIMINATÓRIA 18/
01/2013 1 – Mata ciliar –
Prof. Giovani e Prof João
Bosco – SLP 2 – Tributo
megafônico – Arthur
Ferreira e Fábio Kondar –
Taubaté 3 – Loucuras de
carnaval – Wellington
Ismail, Matheus Santos e
Pedro Alves – SLP 4 –
Fantasias – Tânia Moradei
e Marko Aurélio – SLP 5
– Vida de plebeu – Claudio
Marcos Jacob – Ubatuba
6 – Vem curtir – Josy
Toledo – SLP 7 – Cores
inúteis – Thar – SLP 8 –
Carnaval da tradição –
Chico Catuçaba – SLP 9 –

Calendário – Pedro Minga
– SLP 10 – Recado ao rio –
Maria Silva Coutinho
Carvalhal – SLP 2ª
ELIMINATÓRIA 18/01/
2013 1 – Por São Luiz me
apaixonei – Marquinho
Neneco – SLP 2 – De
ninguém – Galvão Frade –
SLP 3 – Onoizaquiotraveiz –
Gabriel Vasconcelos –
São Paulo 4 – Eva e o
minhocão – Paulo Baroni –
SLP 5 – Fucei seu feice –
Paulo Padilha – São Paulo
6 – Galo do Bozó – Juca
Santos – SLP 7 – Cordão
da meia-noite – Daniel
Conti e Edson Penha – São

Paulo 8 – Em foco na
brincadeira – Gustavo
Salinas – Taubaté 9 – “Tá”
todo mundo louco – Ana
Claudia Souza – Taubaté
10 – Tom roxo – Pedro
Moradei – SLP Dentre as
72 músicas inscritas para o
28º Festival de Marchinhas
2013, estas foram as
classificadas. Premiações 1º
Lugar – R$ 2.500,00 +
Troféu 2º Lugar – R$
1.500,00 + Troféu 3º Lugar
– R$ 800,00 + Troféu
Prêmio “Dodô/Quadô” do
Júri Popular R$500,00 +
Troféu Melhor Intérprete
– R$ 300,00 + Troféu

SÃO LUIZ DO
PARAITINGA:28º FESTIVAL

DE MARCHINHAS –
CARNAVAL 2013

DIAS 18, 19 E 26 DE JANEIRO
DE 2013

  A Casa Abrigo ‘Nossa
Senhora das Graças’ está
funcionando em novo
endereço, no Centro da
cidade, em um imóvel
adquirido pelo Governo
Municipal, uma
importante economia para
os cofres públicos, visto
que a antiga casa era
alugada. As crianças e
adolescentes ganharam
um espaço maior e mais
confortável, pois a casa
atual possui pomar e área
coberta, onde poderão
brincar com total

comodidade e
segurança.A gestora
social do município,
Luiza Barros, explicou a
importância da mudança
para o novo prédio:
“Hoje, a nova Casa Abrigo
está totalmente
regulamentada e
adequada com toda a
infraestrutura exigida por
lei para abrigar as
crianças. Isto aconteceu
pela preocupação do
Governo Municipal, que
sempre procurou
oferecer um atendimento

melhor aos abrigados
pela instituição”,
afirma.Segundo o
Departamento de Bem
Estar Social, outras
melhorias foram
realizadas no novo
a m b i e n t e ,
 dentre as quais, curso de
capacitação e
treinamento de segurança
para os funcionários,
entre outras benfeitorias.
Informações sobre a
Casa Abrigo pelo
telefone: (12) 3974-
1004.

Crianças ganham mais
espaço e conforto na nova

Casa Abrigo
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