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A área de educação tem
sido um dos pilares do
desenvolvimento de
Taubaté nos últimos oito
anos. Graças a uma série
de avanços promovidos
pela administração do
prefeito Roberto Peixoto,
a cidade possui hoje um
dos melhores sistemas de
ensino do País.A começar
pelos salários dos quase
1.700 professores
municipais, que passaram
neste período por
sucessivas melhorias.
Atualmente, um professor
da rede municipal de
ensino de Taubaté recebe
um salário inicial de R$
3.594,24 por 40 horas/
aula semanais – valor
alcançado pelo reajuste de
8% concedido em agosto
do ano passado.Esse
salário, inclusive, deve
saltar para R$ 3.773,52
em março deste ano, para
quando está previsto um
novo reajuste para a
categoria, de 5%.O
prefeito Roberto Peixoto
destacou que a sua
administração já
proporcionou uma série
de avanços para a classe,

entre os quais a criação do
Estatuto do
Magistério.Outro avanço
apontado pelo prefeito foi
a readequação dos
salários dos professores
P1 (1o ao 5o anos) e de
educação infantil, que
passaram a receber
adicional de nível
universitário.Foi montada
uma comissão, composta
por representantes de
diversos segmentos da
educação, para elaborar
um anteprojeto do Plano
de Carreira. “São avanços
muito significativos, que
promovem a valorização
dos nossos professores”,
completou PeixotoO
prefeito frisou que além
dos benefícios
concedidos aos
professores, inúmeros
outros avanços foram
realizados, como a
implantação do sistema
apostilado de ensino, “que
colocou nossos alunos
em igualdade de
concorrência com alunos
da rede
part icular”.”Também
investimos na construção
de novas escolas e na

ampliação das já
existentes, dentro de um
novo modelo, mais
moderno e eficiente”,
disse Peixoto. Entre as
novas unidades, Peixoto
destacou a escola do
Santa Teresa e do Parque
do Itaim (ampliada em
2011), além do Sedes –
Sistema Educacional de
D e s e n v o l v i m e n t o
Social.O Sedes é o maior
complexo social e
educacional da região,
contando com escola,
creche, auditório, quadras
poliesportivas, piscina
semiolímpica, quadras de
tênis, além de lago e
ampla área verde. Ao
todo, são mais de 15.100
metros quadrados de área
c o n s t r u í d a .
Construído numa área de
130 mil metros
quadrados, o SEDES está
localizado entre as
avenidas Amador Bueno
da Veiga e Benedito Elias
de Souza, nas imediações
de bairros como Jardim
Santa Clara, Vila São
José, Jardim Ana Rosa,
Vila São Geraldo, Jaraguá

e Água Quente.

Educação é destaque no
desenvolvimento de

Taubaté
A taxa de brasileiros que
estão otimistas quanto à
situação econômica do
país ficou em 67,2% em
dezembro, 3,5 pontos
percentuais a mais do que
em novembro e maior do
que o apurado no mesmo
período de 2010
(64,6%). Segundo o
Índice de Expectativa das
Famílias (IEF) divulgado
ontem, dia 5, pelo
Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada
(Ipea), 78,2% das
famílias indicaram estar
melhor financeiramente
atualmente do que há um
ano, número maior do que
o analisado no mês
anterior (74,7%).A
pesquisa revelou ainda
que 86,6% das famílias
têm expectativas positivas
para a situação familiar
este ano. Outras 57,4%
acreditam que o momento
é ideal para adquirir bens
de consumo, enquanto
39,2% consideram que
não é o momento de ir às
compras.De acordo com
o presidente do Ipea,
Márcio Pochmann, o
otimismo das famílias
brasileiras deve-se à
confiança de que o país
continua crescendo

mesmo que em um ritmo
menor e que, ainda assim,
o crescimento registrado
permitiu a ampliação dos
postos de trabalho, além
da elevação da renda,
principalmente nos
segmentos que
constituem a base da
pirâmide social.”Ao
mesmo tempo, dezembro
é um mês em que se
recebe o décimo terceiro
salário e em que se
ampliam as vagas de
trabalho temporárias,
dando a perspectiva de
que esse tipo
de situação possa ter
c o n t i n u i d a d e
ao longo do ano de
2 0 1 2 " . P o c h m a n n
ressaltou que as pessoas
com maior grau de
escolaridade são as mais
otimistas enquanto as de
menor grau de
escolaridade são as mais
pessimistas. Os dados
indicam que, entre os
otimistas, 73% possuem
grau superior, acima dos
63,2% registrados no
mês de novembro. Entre
os pessimistas, estão
57,7% que não têm
escolaridade, menos do
que no mês anterior
(59%). A classe sem

escolaridade teve
crescimento das
expectativas negativas,
para os próximos 12
meses, de 26,4%,
registrados em novembro,
para 30,3%, em
dezembro.O presidente
do Ipea disse também que
o segundo semestre do
ano passado foi um
momento em que as
famílias decidiram fazer
ajustes quanto ao seu
endividamento. Os dados
mostraram que, em
dezembro, 56,1% das
famílias afirmaram não
ter dívidas, mais do que o
registrado no mês
anterior (55,6%). “A
elevação da taxa de juros
no ano passado, de certa
maneira, serviu como
processo educativo para as
famílias não
 tomarem tanto crédito
quanto vinham
tomando”, observou
P o c h m a n n .
De acordo com os
números, 92,3% das
famílias não planejam
tomar empréstimo ou
financiamento para
adquirir algum bem nos
próximos três meses. Em
novembro, esse índice era
de 89,8%.

Taxa de brasileiros
otimistas com economia
cresceu em dezembro

O Hospital Universitário
da Unitau estará com as
inscrições abertas, a partir
de hoje, dia 6, para a
seleção para o curso de
aperfeiçoamento em
oftalmologia para o ano
de 2012. A taxa de
inscrição para o processo
seletivo é de R$ 280,00.O
curso de aperfeiçoamento
em oftalmologia é
composto por 3 níveis
(oftalmologia clínica,
oftalmologia cirúrgica
básica e oftalmologia
cirúrgica avançada),
sendo que cada nível
corresponde a um ano de
duração, com 290 horas/
aula cada período. Apesar
de não substituir uma
residência médica ou uma
pós-graduação, ao final do
curso o aluno receberá
um certificado de

conclusão do curso de
a p e r f e i ç o a m e n t o ,
expedido pela Pró-
Reitoria de Extensão e
Relações Comunitárias
(PREX).Serão duas vagas
disponíveis para o
primeiro ano, que serão
destinadas aos candidatos
aprovados na seleção, que
é obrigatória apenas para
o primeiro nível. Os
demais níveis priorizarão
os alunos dos níveis
anteriores.A avaliação
será composta por duas
etapas, sendo, a primeira,
teórica, com questões
relacionadas à
oftalmologia, e realizada
no dia 8 de fevereiro, e a
segunda, com a análise do
Currículo Vitae.As
inscrições poderão ser
feitas no Centro de
Estudos da Fust

(Fundação Universitária
de Saúde de Taubaté), por
procuração, com as
i n f o r m a ç õ e s
especificadas no edital ou
até mesmo por Sedex,
desde que postado até a
data limite da inscrição e
mediante o envio de todos
os documentos
s o l i c i t a d o s . M a i s
informações podem ser
obtidas pelo edital: http:/
/ s i t e . u n i t a u . b r / /
c o n c u r s o s - e - e d i t a i s
SERVIÇOS: Período de
inscrições: de 6 de
janeiro a 6 de fevereiro
Data da prova: 8 de
fevereiro de 2012 Local
para inscrição e para
envio de Sedex: Centro de
Estudos da Fust - Av.
Granadeiro Guimarães,
270 - Centro – Taubaté,
CEP 12020-130.

HU abre inscrições para curso
de aperfeiçoamento em

oftalmologia
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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.

Culinária

Pirão de peixe

Ingredientes:
500 gramas de filé de peixe
3 colheres de sopa de óleo
1 cebola média ralada
3 dentes de alho amassados
1 pimentão vermelho picado
1 tomate sem pele e sem sementes picado
1 xícara de chá de salsa e cebolinha picadas
1 litro de água
1 xícara de chá de farinha de mandioca
Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparar:
Frite a cebola e o alho no óleo, acrescente o tomate, o pimentão, a pimenta do reino, o sal, o
peixe e a água. Depois de cozido, passar o cozimento numa peneira. Voltar ao fogo o caldo e
deixar ferver. Depois aos poucos coloque a farinha, sem parar de mexer para não embolar,
não deixar engrossar demais. Desligue o fogo. Adicionar a salsa e a cebolinha. Servir
quente.
Dica: Caipirinha é uma boa dica para beber saboreando o pirão de peixe.

Curiosidades

Crendices

Agosto é mês de desgosto.
Assobiar à noite chama cobra.
A pessoa que é pulada não cresce mais.
Apontar estrela com o dedo faz nascer verruga.
Comer manga com leite faz mal.
Colocar bolsa no chão faz o dinheiro acabar.
Cortar cabelo na Sexta-feira Santa não cresce mais.
Cruzar com gato preto na rua dá azar.
Chinelo ou sapato com a sola pra cima, o pai ou a mãe morrem.
Jogar sabão para Santa Clara faz parar de chover.
Jogar sal no fogo espanta o azar.
O número 7 é o número da mentira.
Passar debaixo de escada dá má sorte.
Quebrar um espelho dá sete anos de azar.
Quem passa debaixo do arco-íris vira mula-sem-cabeça.
Quem come banana à noite, passa mal.
Quem canta na quaresma vira mula-de-padre.
Quem comer muito à noite terá pesadelos.
Sol e chuva, casamento de viúva.
Sexta-feira 13 é dia de azar.
Vassoura atrás da porta espanta visitas.

A maioria dos animais enxerga em branco e preto. A visão de cores ocorre
esporadicamente. A única maneira de saber se um animal percebe as cores é através de
experimentos. Ao se estudar a visão das cores pelos animais, surgem duas questões: se os
animais são sensíveis aos diferentes comprimentos de ondas (cores) e se são capazes de
distingui-las. Nos mamíferos, apenas os humanos e os macacos podem discriminar cores. O
que nos leva a concluir que o pano agitado pelo toureiro poderia ser de qualquer outra cor.

Humor

O Manoel leva o carro numa oficina:
- Qual é o problema? Pergunta o mecânico.
- Queria colocar uma buzina bem forte, mas bem forte mesmo!
- Tudo bem, podemos colocar uma buzina de caminhão!
- Não dá pra ser mais forte ainda?
- Mas por que você quer uma buzina tão forte?
- É que os freios estão falhando...

Um francês, um inglês e um brasileiro estão no Louvre, diante de um quadro de Adão e Eva
no Paraíso.
Diz o francês:
- Olhem como os dois são bonitos! Ela alta e magra, ele másculo e bem cuidado. Devem ser
franceses!
 E o inglês:
- Que nada! Veja os olhos deles, frios, reservados, só podem ser ingleses!
E o brasileiro:
- Discordo totalmente! Olhem bem, não têm roupa, não tem casa, só têm uma maçã pra
comer e ainda pensam que estão no Paraíso. Só podem ser brasileiros!

Dois portugueses assaltaram um carro forte e cada um levou um malote fechado. Meses
depois eles se encontraram:
- Oh! Manoel tinha muito dinheiro no seu malote?
- Que nada! 800 reais e alguns cheques pré-datados! E o seu?
- Nem te conto! Tava assim de Notas Promissórias, acabei de pagar a última ontem!

O cara estava no cinema, assistindo um filme com o cachorro do lado. E, acredite, o
cachorro não parava de rir.
Um homem que estava na fileira de trás comentou:
- Ô, cara! Você viu isso? O seu cachorro não para de rir do filme!
E o dono do cachorro:
- Pois é, também estranhei. Ele odiou o livro...

Mensagens

Numa escola pública, estava ocorrendo uma situação inusitada: meninas que usavam batom,
todos os dias, beijavam o espelho para remover o excesso de batom. O diretor andava
bastante aborrecido, porque o zelador tinha um trabalho enorme para limpar o espelho ao
final do dia. Mas, como sempre, na tarde seguinte, lá estavam as mesmas marcas de
batom... Um dia, o diretor juntou o bando de meninas no banheiro e explicou pacientemente
que era muito complicado limpar o espelho com todas aquelas marcas que elas faziam. Fez
uma palestra de uma hora. No dia seguinte as marcas de batom no banheiro reapareceram.
No outro dia, o diretor junto o bando de meninas e o zelador no banheiro, e pediu ao zelador
para demonstrar a dificuldade do trabalho. O zelador imediatamente pegou um pano, molhou
no vaso sanitário e passou no espelho. Depois disso, nunca mais apareceram marcas no
espelho. Moral da história: Comunicar é sempre um desafio! Às vezes, precisamos usar
métodos diferentes para alcançar resultados. Por quê? Porque a bondade que nunca
repreende não é bondade. Porque a paciência que nunca esgota não é paciência, é
subserviência. Porque a serenidade que nunca se desmancha não é serenidade, é
indiferença. Porque a tolerância que nunca replica não é tolerância, é imbecilidade. O
conhecimento a gente adquire com os mestres e os livros. A sabedoria com a vida e com os
humildes.

Miscelânea

Buscando oferecer uma
alternativa de
entreterimento e lazer
para as crianças nessas
férias de começo de ano,
o Sítio do Pica-pau
Amarelo executará uma
série de atividades, jogos
e brincadeiras durante
todo o mês de
janeiro.Além das
atividades e brincadeiras
com a Turma do Sítio, a
programação conta
também com oficinas e
peças de
teatro.Programação:Dias
7 e 8 de janeiro de 2012
(sábado e domingo) 9h às
12h e 14h às 17h –
Presença da Turma do
Sítio do Picapau Amarelo
9h às 11h e 14h às 16h –
Brincadeiras no Quintal
9h às 12h e 14h às 16h –
Oficina de Cata-vento 11h
e 16h – Teatro Infantil, “A
Cigarra e a Formiga”,
com a Turma do Sítio do
Picapau Amarelo De 10 a
13 de janeiro de 2012 09h
às 17h – Presença da
Turma do Sítio do Picapau
Amarelo 09h às 13h e 14h
às 16h – Brincadeiras no
Quintal 09h às 12h e 13h
às 16h – Oficina de
Peteca 11h e 16h – Teatro
Infantil, “A Cigarra e a
Formiga”, com a Turma do

Sítio do Picapau Amarelo
14 e 15 de janeiro de
2012 09h às 12h e 14h às
17h – Presença da Turma
do Sítio do Picapau
Amarelo 09h às 11h e 14h
às 16h – Brincadeiras no
Quintal 09h às 12h –
Oficina de Peteca 14h às
16h – Oficina de
Instrumentos Musicais
(14/01/2012) 14h às 16h
– Oficina de Dona
Carochinha de Papelão
(15/01/2012) 11h e 16h
– Teatro Infantil, “A
Cigarra e a Formiga”,
com a Turma do Sítio do
Picapau Amarelo De 17 a
20 de janeiro de 2012 09h
às 17h – Presença da
Turma do Sítio do Picapau
Amarelo 09h às 13h e 14h
às 16h – Brincadeiras no
Quintal 09h às 12h e 13h
às 16h – Oficina de Porta
Lápis 11h e
 16h – Teatro Infantil, “A
Cigarra e a
Formiga”, com a Turma do
Sítio do Picapau Amarelo
21 e 22 de janeiro de
2012 09h às 12h e 14h às
17h – Presença da Turma
do Sítio do Picapau
Amarelo 09h às 11h e 14h
às 16h – Brincadeiras no
Quintal 09h às 12h –
Oficina de Porta Lápis
14h30min às 16h30min -

Oficina de Brinquedos –
Reciclagem (21/01/
2012) 14h30minh às
16h30min - Oficina de
Dobradura (22/01/2012)
11h e 16h – Teatro
Infantil, “A Cigarra e a
Formiga”, com a Turma do
Sítio do Picapau Amarelo
De 24 a 27 de janeiro de
2012 09h às 17h –
Presença da Turma do
Sítio do Picapau Amarelo
09h às 13h e 14h às 16h –
Brincadeiras no Quintal
09h às 12h e 13h às 16h –
Oficina de Bonequinho de
Garrafa Pet 11h e 16h –
Teatro Infantil, “A Cigarra
e a Formiga”, com a
Turma do Sítio do Picapau
Amarelo 28 e 29 de
janeiro de 2012 09h às
12h e 14h às 17h –
Presença da Turma do
Sítio do Picapau Amarelo
09h às 11h e 14h às 16h –
Brincadeiras no Quintal
09h às 12h –
Oficina de
 Bonequinho de Garrafa
Pet 14h às 16h – Oficina
de Brinquedos e
Dobraduras (28/01/2012)
14h às 16h – Oficina de
“Escondidinho” (29/01/
2012) 11h e 16h – Teatro
Infantil, “A Cigarra e a
Formiga”, com a Turma do

Sítio do Picapau Amarelo

Em Taubaté Sítio do
Picapau Amarelo

promove programação
de férias no mês de

janeiro

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de
Esportes, preparou
inúmeras atividades para
que as crianças, jovens e
adultos possam divertir-
se nas férias de janeiro. O
Festival de Férias será
desenvolvido de 11 de
janeiro a 12 de fevereiro,
em diversos locais da
cidade, garantindo o lazer
a toda à população. Todas
as atividades são
gratuitas.Este tipo de
trabalho é desenvolvido
desde 2006 com o
objetivo de propiciar a
participação da população
visando a sociabilização e
integração da família no
período de férias
escolares. É composto
por uma programação de

recreação diversificada,
com brinquedos infláveis,
oficinas de arte, jogos,
brinquedos cantados,
entre outros, que são
desenvolvidos por
monitores e professores
nos espaços das escolas
municipais e algumas
ações no Bosque da
Princesa. As atividades
são planejadas
 para todas as
idades.A população
também terá a
oportunidade de
refrescar-se durante os
finais de semana com o
Projeto Verão nas
Piscinas. Este será
realizado de 14
de janeiro a 12 de
fevereiro. O atendimento
nas piscinas será para
todas as idades. Neste

período serão abertas as
piscinas dos Centros
Esportivos “Zito”, “João
do Pulo” e
“ A r a r e t a m a ” . P a r a
aproveitar o lazer nas
piscinas basta ir até um
dos locais, apresentar o
RG ou certidão de
nascimento. Os menores
de 7 anos só poderão
frequentar o local com
um responsável maior de
18 anos. Os maiores de
18 anos deverão
apresentar um documento
para realizar a inscrição.
Todos os inscritos
passarão por uma
inspeção de pele. É
obrigatório o uso de
trajes para banho, os
bebês deverão estar com
fralda específica para
piscina.

Atividades de férias em
Pinda terão início dia 11

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de
Saúde e Assistência
Social, convoca os
prestadores de serviços,
trabalhadores de saúde e
usuários do Sistema
Único de Saúde, SUS,
para participarem da
eleição do Conselho
Municipal de Saúde
(Comus). As inscrições
estão abertas até o dia 22
de janeiro, de 2012.Cada
entidade poderá indicar
até três membros e deverá
realizar suas inscrições na
sala do Comus, com sede
na Secretaria de Saúde,
localizada na rua Major
José dos Santos Moreira,
570, centro, das   8 às
17horas, de segunda a
sexta-feira.Para efetivar a
inscrição os interessados
deverão apresentar um

ofício, em papel timbrado
da entidade/empresa,
assinado por pessoa
habilitada e uma via da
ficha de inscrição
preenchida para cada
representante.O Comus
terá a formação paritária,
sendo composto por dois
representantes do
governo municipal, sendo
um deles o secretário de
Saúde; dois
representantes dos
prestadores de serviços
c o n v e n i a d o s ,
ou sem fins lucrativos;
quatro representantes
dos trabalhadores de
saúde; e oito
representantes dos
usuários, indicados por
entidades legalmente
constituídas e
reconhecidas .    Cada
membro titular terá dois
suplentes.As eleições

para os seguimentos
serão realizados da
seguinte forma:segmento
usuários e prestadores de
saúde no dia 25 de janeiro
e segmento trabalhadores
da saúde entre os dias 23
e 27 de janeiro,
realizada  nas unidades
que compõem a
Secretaria de Saúde, de
forma itinerante.No dia
31 de janeiro, após a
apuração de cada
segmento, a Comissão
Eleitoral do Comus
apresentará a nova
formação do Conselho,
para elaboração de
p o r t a r i a .
Dúvidas e
esclarecimentos deverão
ser encaminhados à
Comissão Eleitoral,
através dos telefones
3644-5969 ou
3 6 4 4 - 5 9 6 4 .

Inscrições para o
Comus podem ser

realizadas até dia 22

Problemas da Vila
Nogueira foram tema de
requerimentos aprovados
na Câmara Municipal e
enviados pelo vereador
Jeferson Campos (PV) ao
prefeito de Taubaté. Entre
os pedidos estão o
recapeamento e a
sinalização de trânsito da
avenida Dr. César Costa,
na Vila
N o g u e i r a . J e f e r s o n

solicitou a instalação de
bocas de lobo e a
manutenção das já
existentes no bairro. “Os
moradores se queixam
que, na época de chuvas,
suas residências são
constantemente invadidas
pela água, causando
prejuízos e transtornos”,
justificou.O parlamentar
pediu esclarecimentos
sobre o funcionamento

de um bar localizado na
rua Alfredo Pena.
Segundo relatos dos
moradores, há
perturbação do sossego e
poluição sonora no
estabelecimento.Para o
Parque São Cristóvão,
Jeferson Campos
reivindicou iluminação na
rua José Boanerges
Moreira, em prol da
segurança no local.

Jeferson Campos
aponta necessidades da

Vila Nogueira


