
26 DE OUTUBRO DE 2012A Gazeta dos MunicípiosA GAZETA DOS MUNICÍPIOS26 de Outubro de  2012

POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. Abernessia
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do
campo de futebol)
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - Centro
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Natividade e
Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
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
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 Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:
Av Iperoigue e no Itaguá
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 primeira mulher a atravessar o Atlântico, pilotando um avião, foi a norte-americana Amélia
Earhart. Foi também a primeira a voar nos Estados Unidos, de costa a costa. Amélia Earhart
despareceu no Pacífico, em 1937, quando tentava ser também a primeira a completar uma
volta em redor da Terra, circulando o Equador.

O Conselho de Segurança da ONU é formado por quinze países, dos quais cinco têm lugar
permanente: Estados Unidos. Rússia, Grã-Bretanha, França e China. Os dez restantes são
eleitos a cada dois anos, em sistema rotativo.

A primeira lei de trânsito chamava-se Lei da Bandeira Vermelha e foi promulgada em 1836,
na Inglaterra. Além de limitar em 10 quilômetros por hora a velocidade máxima, obrigava a
que o carro fosse precedido por um homem portando uma bandeira vermelha para\alertar os
pedestres, a no mínimo 60 metros de distância.

A data da Páscoa Cristã no Ocidente é o primeiro domingo após a primeira lua cheia do
equinócio da primavera. Se a lua cheia cair em um domingo, o da Páscoa será o seguinte. Isto
faz com que o domingo de Páscoa caia entre 22 de março e 25 de abril. Esta norma fixou-se
após muitas controvérsias. Após o século VIII.

Está parado há mais de 50 anos na ONU o projeto de um novo calendário em que todos os
meses começariam em domingo e terminariam em sábado. Cada dia de cada mês cairia
sempre no mesmo dia da semana. Teria 13 meses de 28 dia. O novo mês teria o nome de Sol
e seria intercalado entre junho e julho.

Humor

Dois argentinos chegaram ao Brasil sem nenhum dinheiro. Nas primeiras horas da manhã, um
diz para o outro:
- Vamos nos separar e pedir dinheiro na rua! E no final da tarde, nós nos encontramos para
saber quanto dinheiro ganhamos!
E cada um vai para um lado. Ao cair da tarde eles se encontram e um pergunta para o outro:
- Quando você ganhou?
- Eu ganhei 30 reais!
- E como você fez para ganhar isso?
- Eu fui ao parque e falava: Tenho três criancinhas para sustentar e eu preciso de ajuda. E
você quanto ganhou?
- Eu ganhei 2.000 reais!
- Nossa! Exclamou o outro. E o que você falava pra ganhar tudo isso?
- Eu falava: Ajuda-me, me faltam apenas 50 reais pra comprar uma passagem pra eu voltar
para a Argentina!
Mensagens
Quanto maiores somos em humildade, tanto mais próximos estamos da grandeza.

A humildade mão pode ser apanhada por nenhuma paixão, nem a ira pode molestá-lo, nem
mesmo o desejo de glória.

O humilde e o tímido costumam seguir caminhos seguros, a coragem segue caminhos elevados.

Mais importante que adquirir uma grande sabedoria é a humildade na hora de transmiti-la.

Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é
impossível ser feliz.

Essas depressões por vezes ou por outros descobrirem os seus defeitos, não têm fundamento...
Pede a verdadeira humildade.

Essas falsas humildades é comodismo, assim, tão humildezinho, vais abandonando direitos
que são deveres.

É preciso permitir que alguém nos ajude, nos apoie, nos de forças para continuar. Se aceitamos
este amor com pureza e humildade, vamos entender que o amor não é dar ou receber, é
participar.

Aprender uma coisa significa entrar em contato com um mundo do qual não se tem a menor
ideia. É preciso ser humilde para aprender.

A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade.

Pensamentos
O orgulho divide os homens a humildade une-os.

Humildade é saber exatamente o que somos e o que valemos.

Deus protege e liberta o homem humilde.

A vida é uma longa lição de humildade.

Nada dura tanto exceto as mudanças.

O futuro não é mais do que costuma ser.

O homem que pensa senão em viver, não vive.

Não há solidão mais triste do que a do homem sem amigos.

Felizes são os cães que pelo faro descobrem os amigos.

Não se ache horrível de manhã, acorde depois do meio dia.

As datas, só elas dão verdadeira consistência à vida e à morte.

Arrependo-me muitas vezes de ter falado, nunca de ter calado.

O dinheiro não é tudo na vida e geralmente nem o suficiente.

A estrada da vida só tem espinhos quando andamos sozinhos.

Feliz é aquele que não sabe o que significa saudade.

O melhor lenço para uma lágrima é o sorriso da mulher amada.

No dia 25 de novembro,
domingo, às 9h, acontece a
XXIX Prova Pedestre
“Cidade de Tremembé”. O
evento que é realizado em
comemoração ao aniversário
do município, celebrado no dia
26 do mesmo mês, ocorre por
meio de uma corrida com
percurso de 8 km que abrange
ruas e avenidas em asfalto e
calçamento de pedras pela
cidade. A Prova é organizada
pela Secretaria de Turismo,
Cultura e Esportes da
Prefeitura Municipal de
Tremembé. A largada
acontecerá em frente à antiga
Estação Ferroviária Dr. Paulo
de Frontin, na Praça Geraldo
Costa.A Secretaria de
Turismo, Cultura e Esportes,
em 2012, limitou o número de
inscrições na Prova.
 Poderão participar até 500
pessoas. Os interessados
poderão efetuar sua inscrição
até o dia 15 de novembro pelo
s i t e
www.tremembe.sp.gov.br ou
pessoalmente no Ginásio
Municipal de Esportes,

localizado na Rua Antenor
Vargas, 398, Jardim dos
Eucaliptos. A equipe
organizadora do evento
ressalta que os atletas
participantes deverão levar 1
kg de alimento não perecível
no dia da Corrida. Os números
de inscrição, que identificam
cada atleta na Prova, serão
entregues no dia 24, das 9h às
17h, no Ginásio de Esportes e
no dia 25, no local do evento,
das 7h30 às 8h40. Menores de
18 anos só poderão participar
da Prova Pedestre mediante
autorização dos pais, técnicos
ou responsáveis. Não será
permitida a participação de
adolescentes menores de 14
anos, nascidos em 1996 ou
depois, devido ao esforço
físico exigido pelo
percurso.Para o Secretário de
T u r i s m o ,
 Cultura e Esportes, Arlindo
Augusto Tosti,
 o evento é um dos mais
tradicionais da cidade e faz
uma bela homenagem ao
aniversário da Estância
Turística. “A Prova é uma

tradição no município. É uma
bela homenagem para
T r e m e m b é .
 Um grande número de
pessoas acaba celebrando
esta data tão importante
conosco. Por isso, existe uma
dedicação especial da
Prefeitura para a realização
dessa corrida, para que a cada
ano ela ganhe mais destaque
na região”, afirma o
Secretário.A primeira Prova
Pedestre foi realizada em
novembro de 1984,
celebrando o aniversário da
cidade. A partir daquele ano,
sempre no mês novembro, o
evento se repete em
T r e m e m b é .
 Ao longo dos anos, o
percurso, o método das
premiações – que antes era
apenas para os três primeiros
colocados de cada categoria
– entre vários outros aspectos
da corrida foram modificados,
mas a sua tradição e a sua
essência foram mantidas.
Outras informações podem
ser obtidas pelo telefone 3672-
3147.

Estão abertas as
inscrições para a XXIX

Prova Pedestre “Cidade
de Tremembé”O vereador Luizinho da

Farmácia (PR) refutou
acusações feitas a ele por
meio de redes sociais e pediu
que sejam levadas
pessoalmente a ele. Disse
que está à disposição durante
todo o dia na Câmara, e seu
gabinete está aberto a toda a
população.”Agradeço às
pessoas que me confiaram
mais um mandato, vou saber
honrar esse mandato, saberei
trabalhar com dignidade, com
o gabinete aberto. Já falei
para as pessoas que
quiserem me criticar no
Facebook, que venham
pessoalmente, eu não sei nem
acessar o Facebook. Venha
pessoalmente, estou aqui
todo dia, sou um presidente
presente nesta Casa”,
disse.Luizinho afirmou que
procura ajudar os munícipes
na medida do possível.
“Aquilo que o Poder
Executivo não faz, muitos de
nós fazemos, e por conta
disso, muitos vereadores
estão respondendo
processo”, ressaltou.”Se o
vereador tentou arrumar uma
vaga no Hospital Regional, é
corporativismo. Se o

vereador tentou tirar alguém
do Pronto-Socorro, que está
morrendo, debocham. Se o
Poder Executivo não faz,
alguém tem que fazer. Se
Deus nos deu saúde, cargo,
condição, nós iremos fazer
sempre, em que pese
processo que venha acima.
Deus nos dá a cruz do
tamanho que a gente pode
carregar.”Segundo o
vereador, a imprensa é
sensacionalista na hora de
divulgar notícias críticas ao
trabalho dos vereadores, mas
omissa em relação ao
trabalho positivo, que muitas
vezes não é divulgado.”Nada
do que se fez de bom se
noticiou, só o que se fez de
ruim. Eu não vi nenhuma
alusão a qualquer projeto
bom, que a Câmara tenha
feito, e quando faz, sai num
cantinho, para ninguém ler.
Agora, quando é a manchete
‘trem da alegria’, ‘bancada
da vergonha’, não sei o que
mais, aí sai estampado, e
ainda distribuem de graça nos
pontos de passagem”,
comentou.Luizinho da
Farmácia fez um apelo aos
demais vereadores, para que

não se repita a cena vista no
dia das eleições, quando
havia santinhos espalhados
por toda a cidade. “Quero
pedir a colaboração dos
nobres pares, para acabar
com esse negócio de distribuir
papel em qualquer lugar. Já
que falaram tanto dos
políticos jogarem papel,
vamos acabar de vez, para na
próxima eleição não ter
nenhum papel no chão. Se
achar papel de um candidato,
multa; se achar outra vez,
cassa o mandato.”O
vereador dedicou parte do
tempo na tribuna em
agradecimentos aos familiares
e aos eleitores e disse que
chega a sofrer críticas, mas
há pessoas que o conhecem
e confiam em seu trabalho.
“O trabalho que a gente faz é
um trabalho de gente grande,
em que pese a administração
do Executivo.””Sabemos da
situação que Taubaté está
vivendo. Não é prerrogativa
só do [prefeito Roberto]
Peixoto essa administração
ruim, é de todo seu
secretariado, diretoria, e mais
uma gama de coisas que
aconteceram”, avaliou.

Luizinho da Farmácia: “Meu
gabinete está aberto à

população”
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Os vereadores de Taubaté
aprovaram em duas sessões
extraordinárias no dia 22
cinco projetos de lei relativos
à Universidade de Taubaté,
entre os quais a abertura de
créditos no total de R$ 7,3
milhões.Segundo o reitor
José Rui Camargo, presente
na sessão, os valores irão
cobrir o orçamento de três
fundações universitárias, a
Fust, a Funcabes e a Funac,
uma vez que o valor
planejado para este ano foi
insuficiente.O projeto de lei
detalha que a Fust, cujo
orçamento foi estimado em
R$ 1,2 milhão, terá
suplemento de R$ 400 mil. A
Funac terá acrescentado R$
30 mil ao orçamento inicial
de R$ 50 mil. A Funcabes,
que também teve estimativa
orçamentária de R$ 1,2
milhão, terá a maior
suplementação, de R$ 1,4
m i l h ã o . H a v e r á

suplementação ainda para
cobertura da folha de
pagamento até o fim do ano.
A justificativa do projeto de
lei aponta a suplementação
será feita a partir de recursos
provenientes do superávit
financeiro apurado em
balanço patrimonial do
exercício de 2011, que
totaliza R$ 2,4
milhões.SalárioDurante a
sessão, presidida por
Luizinho da Farmácia (PR),
os vereadores aprovaram o
projeto de lei que concede
revisão salarial de 2,16% aos
servidores da Unitau. O
aumento é estendido aos
servidores inativos e
pensionistas, que vencem
proventos e pensões pelo
IPMT (Instituto de
Previdência do Município de
Taubaté) e
Funcabes.Emenda da
Comissão de Justiça
modificou a proposta, e o

termo “reajuste”, contido no
projeto de lei original, passou
a ser “revisão”.Os
vereadores Rodrigo Luis
Silva “Digão” (PSDB) e
Chico Saad (PMDB) se
inscreveram para justificar o
voto.Digão explicou que
houve preocupação quanto
ao projeto, em especial no
que se refere ao recolhimento
ao IPMT (Instituto de
Previdência do Município de
Taubaté). Segundo ele, o
vice-reitor professor Marcos
Furlan esteve na Câmara para
prestar esclarecimentos aos
v e r e a d o r e s .
 “Precisamos discutir o futuro
do IPMT”, afirmou o
vereador.Chico Saad
lembrou que pediu votação
dos projetos há duas
semanas e salientou que há
uma grande preocupação
com o IPMT, devido às
dívidas que impedem
repasses federais.

Câmara de Taubaté
aprova créditos

adicionais de R$ 7,3
milhões para Unitau

No último fim de semana de
outubro, o Cineclube
Araucária traz uma
programação com 3 filmes
brasileiros: “Cinema, Aspirina
e Urubus” (2005), “O Signo
da Cidade” (2007) e “O
Grilo Feliz” (2001).A sexta-
feira (26/10) terá na sessão
das 19h 30 o filme “Cinema,
Aspirina e Urubus” que conta
a estória de 2 homens de
mundos completamente
opostos se encontram no
sertão nordestino, nos anos
40. Johann é um alemão
refugiado da 2ª Guerra
Mundial, que viaja a bordo
do seu caminhão vendendo
aspirina, até que dá carona a
Ranulpho, um morador
nordestino que acaba se
tornando parceiro de viagem
e assistente do gringo
exibindo vídeo promocional
sobre o medicamento
milagroso de povoado em
povoado e dessa parceria
surgirá uma grande amizade.
O filme tem direção Marcelo
Gomes, com elenco formado
por Peter Ketnath, João
Miguel,  Zezita Mato,

Hermila Guedes e grande
elenco, duração de 99
minutos e classificação 14
anos.No sábado será exibido
“O Signo da Cidade”, um
filme com roteiro de Bruna
Lombardi e direção de Carlos
Alberto Riccelli, que traz
como pano de fundo a cidade
de São Paulo e as
problemáticas de seus
moradores, enquanto os
astros e estrelas se movem
regendo a vida humana, é
num programa noturno de
rádio que a astróloga Teca
tenta auxiliar nos desejos,
anseios e angústias de seus
ouvintes, sem imaginar que os
destinos dessas pessoas irão
se encontrar numa grande
trama, descobrindo desde a
liberdade até o poder da
solidariedade. O filme com
duração de 95min, traz no
elenco Malvino Salvador,
Bruna Lombardi, Denise
Fraga, Eva Wilma, Graziela
Moretto, Juca de Oliveira,
Sidney Santiago. “O Signo da
Cidade” será exibido às 19h
30, com classificação 14
anos”O Grilo Feliz” é a

atração da sessão infantil no
domingo (28/10), traz a
história do Grilo Falante que
junto com seus amigos vivem
uma vida sossegada e de
muita música, composta pelo
próprio Grilo a sua musa
“Estrela Linda”, porém com
a chegada do Lagarto
Maledeto, a cantoria é
proibida e se apodera de
Estrela Linda. Uma grande
aventura em prol da natureza
e da amizade dão o tom
dessa história, que tem
direção de Walbercy Ribas e
vozes de Wagner Fagundes,
Arakeu Saldanha, Regis
M o n t e i r o .
“O Grilo Feliz” será exibido
às 15h, com classificação
LIVRE.O Cineclube
Araucária acontece no
Espaço Cultural Dr. Além
(Av. Dr. Januário Miráglia,
1582 - Abernéssia), com
entrada franca.
Os ingressos estarão
disponíveis no dia de cada
sessão, a partir das 14h, na
bilheteria do local.
Informações pelo telefone
(12) 3664-3524.

Campos do Jordão:
Cineclube prestigia o cinema

nacional
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Uma das atrações para o Fim
de Ano de Campos do
Jordão é “Uma Vila de
Natal”, que acontecerá de 15
de novembro a 06 de janeiro
de 2013. O projeto pioneiro
é uma idealização de uma
comissão de empresários da
cidade formada por Glória
Alvares Bravin (Pousada das
Hortênsias), Renata Carneiro
(Pousada La Toscana) e

Marina Sandoval Jacintho
(Pousada das Pedras).Esse
cenário lúdico formado por
casinhas natalinas com
cenário encantador, além de
bonecos animatrônicos, além
de uma decoração especial e
atividades que deixarão a
cidade com clima ainda mais
natalino, tornando-se ainda
mais mágico. Atraindo
jordanenses e visitantes a

conhecer esse universo
natalino que se formará na
cidade, fortalecendo o
turismo na cidade.”Uma Vila
de Natal” será construída na
Praça do Pinho Bravo, em
Vila Capivari, tendo o
patrocínio da iniciativa
privada com apoio de
empresas e entidades locais
e da Prefeitura de Campos do
Jordão

Campos do Jordão
começa a preparar o seu

Natal 2012

A Riachuelo está com vagas
abertas para loja que será
inaugurada no Shopping Via
Vale, em Taubaté, no mês de
Dezembro próximo. A rede
de lojas – maior empresa de
moda do País – abrirá mais
de 90 novas oportunidades
de emprego exclusivamente
para essa nova operação. Os
interessados devem enviar os
currículos para o e-mail
taubateviavale@riachuelo.com.br
até 29/10/2012.As vagas são
para cargos operacionais,

administrativos e financeiros,
poderão participar
candidatos de ambos os
sexos. A empresa oferece
plano de carreira e, entre os
seus benefícios, estão Vale
Refeição, Vale Transporte,
plano de saúde, participação
nos lucros, entre outros. As
contratações ocorrerão em
Novembro. Relação das
vagas: Auxiliares de Loja,
Vendas, Estoque, Caixa,
Atendimento (Crediário),
Administrativo e visual

merchandising. Promotores
de Cartão; CostureiraA rede
também oferece
oportunidades de emprego
para pessoas com
deficiências.Para todas as
vagas é necessário que os
interessados tenham ensino
médio completo ou
cursando, sejam maiores de
idade, tenham disponibilidade
de trabalho aos finais de
semana e feriados, afinidade
com moda e varejo e bom
relacionamento interpessoal.

Riachuelo abre vagas
para loja que será

inaugurada em Taubaté

O pagamento do 13º Salário
aos trabalhadores com
carteira assinada deve
injetar até o final de 2012
cerca de R$ 195,9 milhões
na economia de Taubaté e
Região, beneficiando cerca
de 86 mil trabalhadores.A
estimativa é da Subseção do
Dieese dos Metalúrgicos de
Taubaté e Região com base
na Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS)
e no Cadastro Geral de
Empregados e
Desempregados (CAGED),
ambos do Ministério do
Trabalho e Emprego
(MTE).De acordo com o
Dieese, a estimativa do
montante a ser pago aos
trabalhadores com carteira
assinada foi atualizado pela
média da variação do INPC
entre 2010 e 2011.Segundo
o levantamento do Dieese,
os trabalhadores
metalúrgicos deverão injetar
cerca de R$ 87,3 milhões,
o correspondente a 44,5%
do total a ser injetado na
cidade.Para o presidente em
exercício do Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté e

Região, Claudemir Monteiro
(Mil) os números do Dieese
mostram a importância da
categoria metalúrgica para o
desenvolvimento da
cidade.”Os Metalúrgicos de
Taubaté tem um papel
fundamental na geração de
renda para a população e
para a economia de nossa
cidade e região. Tudo isso é
fruto de um intenso trabalho
realizado pelo Sindicato nos
últimos anos pela
valorização dos
trabalhadores e
trabalhadoras com objetivo
de garantir o
desenvolvimento de nossa
cidade com emprego e
renda”, disse Claudemir.Vale
a pena lembrar que a
proporção de trabalhadores
nesse setor representa quase
a metade de sua proporção
no 13° salário, levando-nos
a crer que as remunerações
pagas aos metalúrgicos são
próximas a duas vezes o que
é recebido pelos demais
trabalhadores no município
de Taubaté.Em relação a
outras categorias, R$ 68,2
milhões, ou 34,8% do total,

irão para os trabalhadores
do setor de Serviços, aos
trabalhadores do comércio
será destinado em torno de
R$ 21,6 milhões, o que
representa algo ao redor de
11,0%; e aos trabalhadores
da construção civil R$ 6,5
milhões ou 3,3% do total.Em
torno de R$ 12,8 milhões
serão pagos aos
trabalhadores dos demais
setores industriais de
Taubaté, enquanto os
trabalhadores na Construção
Civil ficam com R$ 6,5
milhões ou 3,3% do total. Os
trabalhadores das atividades
rurais ficarão com R$ 477
m i l .
Para efeito de comparação
com 2011, quando o Dieese
estimou que cerca de R$
176 milhões entrariam na
economia de Taubaté e
Região em consequência do
pagamento do 13º, observa-
se que em 2012 houve um
crescimento nominal de
11,3% no total de dinheiro
i n j e t a d o .
O crescimento real,
descontado a inflação, é
estimado em 5,2%.

Segundo Dieese o 13º
salário injeta R$ 195,9 mi
na economia de Taubaté

A título de informação:As
obras e serviços de
engenharia para construção
neste município da Creche
Jardim Santa Terezinha -
localizada à esquina da Av.
Sebastião de Mello Mendes
com a Rua 3 - Jardim Santa
Terezinha, e da Escola de
Ensino Médio e
Profissionalizante localizada -
na Av. Juscelino Kubitschek
de Oliveira, conquistadas em
maio deste ano pela atual

administração, encontram-se
licitadas e aguardando fase de
homologação e de adjudicação
do objeto da
licitação.Relembre a
conquista:O município de São
Bento do Sapucaí foi
contemplado com a
construção de uma Creche e
de uma Escola de Ensino
Médio e Profissionalizante, no
dia 11/05, após a entrega de
toda a documentação exigida
em data prevista. Entre as

solicitações estava a
contrapartida do município em
oferecer terreno com 2 mil
metros quadrados, abastecido
com rede de água, energia,
esgoto, telefonia e divisas
muradas para a Creche.A
autorização da celebração dos
convênios foi assinada com
muita satisfação por ser uma
iniciativa pioneira no
município e segue com os
procedimentos em datas
devidamente previstas.

São Bento do Sapucaí:
Informação sobre Creche

Escola e Escola e Escola de
Ensino Médio e

Profissionalizante

Desde ontem, dia 23, o
atendimento para os serviços
da Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) no
Poupatempo Taubaté passou
a ser realizado
exclusivamente com
agendamento.Para agendar o
serviço, basta que o
interessado entre no site e
escolha o dia e a hora
d e s e j a d o s .
 Há ainda um link com a lista
de documentos que devem
ser levados no dia
agendado.Com o novo

formato, o cidadão não
precisa aguardar pelo
atendimento no posto
Poupatempo. Basta chegar
no local apenas 10 minutos
antes do horário marcado
para a retirada da
senha.Praticidade O
objetivo é facilitar a vida dos
usuários que, com hora
marcada, podem organizar
melhor o seu dia, além de
otimizar a capacidade de
atendimento dos postos,
distribuindo a grande procura
por este serviço de maneira

homogênea, ao longo de
todo o horário de
funcionamento.O cidadão
que for à Unidade sem
realizar o agendamento
prévio pode fazê-lo com os
funcionários no próprio local
para os horários e datas que
estiverem disponíveis,
 além de poder utilizar os
computadores do programa
Acessa São Paulo e do e-
p o u p a t e m p o .
ServiçoO site para o
agendamento via internet é o
www.eagendamento.poupatempo.sp.gov.br

Poupatempo Taubaté agora
tem agendamento para CNH

via internet

A feira conta com exposição
de mangás e gibis de todas
as épocasAté o dia 27 de
outubro, das 9h às 17h,
acontece a Quarta Semana
Cultural dos Quadrinhos,
realizada pelo colecionador
de gibis, Jorge Hata, no
Centro Cultural de Taubaté.”

A ideia é promover e divulgar
conhecimento sobre esse tipo
de arte que encanta tantos
jovens como adultos”,
comenta Hata.A feira conta
com exposição de mangás e
gibis de todas as épocas,
cosplayers, exposição de
cartoons e quadros,

lançamento de livro, concurso
de poesias, exposição de
filmes ,
lojinhas e muito mais.A
entrada é franca e o Centro
Cultural de Taubaté fica na
fica na Praça Coronel
V i t o r i a n o ,
1- centro.

Semana Cultural dos
Quadrinhos em Taubaté

Para deixar ainda mais
natalino o clima nas
montanhas, a Fundação Lia
Maria Aguiar promove a
partir de 19 de dezembro a
4ª edição do Natal dos
Sonhos, que acontecerá no
Campos do Jordão
Convention Center.Neste
a n o ,
 o espetáculo musical que
encantará a todos em
Campos do Jordão é
adaptação de Rafael de
Castro para  “A Princesinha”
de Frances Hodgson Burnett,
que traz  a história deSara
Crewe uma jovem indiana
que junto com seu pai e irmã
mais velha Amélia trocam o
cenário colorido e quente da

Índia pela Inglaterra, para
que as jovens possam estudar
num grande colégio dirigido
pela temida Senhorita
Minchin, enquanto o capitão
Crewe trabalhava nas minas
de diamantes.
Porém é nesse cenário de
adversidade, que Sara irá
mostrar coragem,
imaginação e bondade,
provando que milagres de
Natal podem acontecer.O
elenco contará com nomes
como Fafy Siqueira, Júlio
Rocha, Rafael Almeida,
Mara Carvalho e Tânia
Mara, além de 130 atores,
cantores e bailarinos, entre
eles as crianças assistidas
pela Fundação Lia Maria

Aguiar.O espetáculo contará
com a presença de 10
músicos e cenários que
levarão o público à Índia e a
I n g l a t e r r a ,
 assinados por Duda Arruk,
figurinos elaborados por
Carol Lobato que trará
peças e LED e maquiagem de
Anderson Bueno.
A iluminação é assinada por
Paulo César Medeiros, além
de uma equipe técnica de 70
profissionais que irão garantir
verdadeiras surpresas em
efeitos especiais para contar
essa história que tem a
produção cultural de
Leonardo Faé e direção de
Thiago Gimenes e Keila
Fuke.

Campos do Jordão:Natal
dos Sonhos traz o

espetáculo
 “A Princesinha”

MOVIMENTO
ESCOTEIRO COM

INSCRIÇÕES ABERTAS!

66/SP Grupo Escoteiro
Amizade abre espaço para
novas inscrições em Taubaté.
S á b a d o ,
27 de outubro às 15h,
acontece na sede do Grupo
Escoteiro Amizade uma
palestra informativa (entrada
gratuita) para pais e jovens
que desejam conhecer o

Movimento Escoteiro mais
de perto.
Podem participar do
Movimento Escoteiro Jovens
a partir dos 6 anos e meio de
idade e adultos voluntários.
 O Grupo Escoteiro Amizade
fica na Rua Kenzo
Kajita, 272 – Pq. Mauá –
Taubaté (próximo ao Itu

Telhas). Maiores
informações: 66/SP Grupo
Escoteiro Amizade Atividade
Sábados 14h30 as 17h30
C o n t a t o
www.geamizade.org.br
E m a i l
contato@geamizade.org.br
Fone 12 9147-7636 / 3622-
7084

Numa jogada de última hora,
o governo de Roberto
Peixoto, através do
secretário de Turismo e
Cultura, Monteclaro César,
resolveu impedir a realização
do comício de Isaac do
Carmo com a presença do
ex-presidente Lula na
Avenida do Povo.O evento
já estava sendo divulgado
para este local, às 18 horas.
Com a proibição, o comício
teve que ser alterado para a
Praça Dom Epaminondas, às
17 horas. Monteclaro César

é apoiador da campanha do
tucano Ortiz Junior.”É triste
perceber que Taubaté ainda
convive com esse tipo de
política antiga de se tentar
criar obstáculos aos
adversários eleitorais usando
a estrutura governamental”,
declarou Salvador Khuriyeh,
um dos coordenadores da
campanha de Isaac. “Mas é
exatamente esse tipo de
política provinciana que vai
acabar na nossa cidade com
a eleição de Isaac prefeito”.
Salvador vai além: “no fim é

até bom que isso aconteça
nesse momento para deixar
claro que a eleição está
colocando de um lado os
velhos nomes da política,
incluindo o prefeito Roberto
P e i x o t o ,
 e de outro a mudança de
verdade, representado pelo
I s a a c ” .
Para Isaac,
 “esse tipo de artimanha não
vai tirar o brilho da festa que
faremos com aquele que foi
o maior presidente da história
do Brasil”.

NOTA DA COLIGAÇÃO
TAUBATÉ CRESCENDO

COM O BRASIL

A Secretaria de Estado da
Saúde de São Paulo decidiu
convocar a população
paulista para doar sangue
antes dos feriados
prolongados do mês de
novembro. O objetivo é
aumentar o fluxo de doações
espontâneas e, assim,
garantir os estoques nos
hospitais.Somente a
Fundação Pró-Sangue,
responsável pelo
abastecimento de mais de
100 hospitais da rede pública
da Região Metropolitana de
São Paulo, já sofreu uma
queda de 25% das doações
no último mês.Apesar de não
haver desabastecimento, a
instituição enfrenta situação
de alerta com relação às
bolsas de sangue dos fatores
A negativo e B positivo e

condição crítica dos fatores
A positivo, O negativo e O
positivo.”É fundamental que
a população faça as doações
antes dos feriados, para
evitar qualquer problema
futuro de desabastecimentos
dos hemonúcleos e
hemocentros”, afirma
Osvaldo Donini,
coordenador da Hemorrede
Estadual.O Estado de São
Paulo tem cerca de 100
postos de coleta de sangue,
dos quais 40 na capital
p a u l i s t a .
Para doar sangue é preciso
estar em boas condições de
saúde, alimentado, ter entre
16 e 67 anos, pesar mais de
50 kg e levar documento de
identidade original com
foto.É recomendável evitar
alimentos gordurosos nas

quatro horas que antecedem
a doação e não ter ingerido
bebidas alcoólicas 12 horas
a n t e s .
 Se a pessoa estiver com
gripe ou resfriado, não deve
doar temporariamente.
Mesmo que tenha se
recuperado, deve aguardar
uma semana para que esteja
novamente apto à doação.
No site
www.saude.sp.gov.br/
doesangue estão disponíveis
os endereços de postos de
coleta de sangue no Estado
de São Paulo.
 Para informações sobre
horários de funcionamento
das unidades integradas à
Fundação Pró-Sangue,
basta acessar
www.prosangue.sp.gov.br
ou ligar para 0800 55 0300.

SP convoca paulistas
para doarem sangue
antes dos feriados de

novembro

De 22 a 26 de outubro a
Secretaria de Saúde de
Tremembé promove a
Campanha contra a Sífilis por
todo o município. A
Campanha que faz parte do
calendário do Ministério da
Saúde tem o objetivo de
proporcionar um diagnóstico
precoce da doença à
população Tremembeense. A
semana também busca
conscientizar os munícipes
sobre os riscos, formas de
contágio e prevenção da
sífilis.A Campanha acontece
em todas as Unidades de
Estratégia de Saúde da
Família (ESFs), no Cento de
Saúde Dr. Carlos Borges
Ancora da Luz e no sistema
penitenciário da região.
Durante os cinco dias de
mobilização, a população
poderá realizar,
gratuitamente, em todas as
unidades de saúde – das 07h
às 12h –  exames de sangue
para o diagnóstico da sífilis.

Um material educativo com
informações sobre Doenças
Sexualmente Transmissíveis
(DSTs) também será
disponibilizado nas unidades
de saúde.A expectativa da
Vigilância Epidemiológica de
Tremembé é realizar pelo
menos 800 exames no
município. Os resultados que
forem positivos para a
doença serão encaminhados
para tratamento no sistema de
saúde da cidade.Outras
informações podem ser
obtidas pelo telefone 3607-
1052 ou no Centro de
Saúde, localizado à Praça da
República, 361, Centro. O
que é a sífilis?A sífilis é uma
Doença Sexualmente
Transmissível que afeta tanto
homens quanto mulheres.
Quando não tratada, ela pode
acarretar graves prejuízos à
s a ú d e .
Geralmente os primeiros
sinais da doença se resumem
ao surgimento de uma

pequena ferida indolor, sem
secreção e bordas duras na
região do pênis,
 vagina, ânus ou boca. A
ferida costuma desaparecer
após alguns dias, mesmo sem
t r a t a m e n t o .
Entretanto, o microorganismo
causador da doença continua
ativo na corrente sanguínea.
A s s i m ,
após alguns meses, a sífilis
volta a se manifestar e a
doença continua avançando.
Quando não identificada e
tratada ela pode provocar
cegueira, paralisia,
doenças neurológicas e
problemas no coração.
A sífilis ainda é transmitida de
mãe para filho (sífilis
congênita) caso não seja
tratada durante a gestação.
A prevenção acontece com
o uso de preservativos em
todas as relações
sexuais.Com o diagnóstico e
o tratamento corretos,
a cura é 100% garantida.

Tremembé: Secretaria de
Saúde faz campanha contra a

sífilis

O Circuito Municipal de
Corridas de Rua 2012 chega
ao fim no domingo (28), pela
7ª Etapa, que será realizada
no Castolira, com saída na
escola municipal Julieta Reale
Vieira, às 8 horas. Ao todo
foram seis etapas desde abril,
sendo uma por mês e
premiando os três melhores
colocados com medalhas.  O
circuito é tradição em
Pindamonhangaba e acontece
há 40 anos, percorrendo os
bairros da cidade com a

participação de atletas de
outros municípios como:
Taubaté, Sapucaí Mirim,
Tremembé, Caçapava,
Natividade da Serra, entre
outros.São onze categorias
divididas por sexo e idade com
a participação de crianças
acima de nove anos de idade
e idosos. A quilometragem é
distribuída de acordo com as
categorias e varia de 200
metros a 6 km. Na 7ª Etapa,
no Castolira, os participantes
correrão 4 km A Prefeitura já

realizou as etapas no
Araretama, Vale das Acácias,
Cidade Nova, Vila Rica e
Mombaça com a participação
de cerca de 500 atletas.No
fim das sete etapas, os três
primeiros de cada categoria
receberão um troféu de
participação do Circuito de
Rua. Os pontos são somados
pelos pódios anteriores (1º
colocado: 50 pontos / 2º
colocado: 45 pontos / 3º
colocado: 40 pontos) e pelas
presenças nas etapas.

Pinda:
Prefeitura realiza última etapa

do Circuito de Rua
no  domingo


