
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

A GAzetA dos Municípios
ANO XXIII  03 DE OUTUBRO DE 2013  Nº 1070 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A Gazeta
dos

Municípios
        23º Ano

A Gazeta
de

Tremembé
        24º Ano

A Prefeitura de Taubaté 
iniciou as inscrições para 
os festivais de dança e 
música que acontecerão 
no mês de novembro na 
cidade. Para o Festival 
Internacional de Dança, 
as inscrições podem ser 
feitas até o dia 15 de ou-
tubro. Já para o Festival 
de Música Brasileira, os 
interessados podem se 
inscrever até o dia 18 de 
outubro. Os regulamentos 
e as fichas de inscrição 
estão disponíveis no site
www.taubate.sp.gov.br. 
A ficha, a documentação 
e o material necessário 
para inscrição devem ser 
entregues no Teatro Me-
trópole ou enviados para 
o endereço: Rua Duque 
de Caxias, 312, Centro, 
Taubaté-SP, CEP 12040-
050. Dança - O Festival 
de Internacional de Dança 
vai acontecer de 18 a 24 
de novembro. O evento 
terá como convidada espe-
cial a renomada Compa-

nhia de Dança de Almada, 
Portugal, parceira do Balé 
da Cidade de Taubaté.  
Ambas as companhias rea-
lizarão atividades artísticas 
e educacionais nas cidades 
de Almada e Taubaté. O 
objetivo do festival é pro-
mover o intercambio de 
conhecimentos e formação 
de público para a dança.
O festival acontecerá com 
coreografias inscritas nas 
seguintes modalidades: 
Ballet Clássico de Re-
pertório, Ballet Clássico 
Livre, Dança Contempo-
rânea, Jazz, Sapateado, 
Estilo Livre, Danças Ur-
banas e Danças Populares.
O evento é competitivo 
e a premiação total será 
de R$ 50 mil. Música - O 
Festival de Música Bra-
sileira vai acontecer de 
08 a 10 de novembro.  
Cada participante pode-
rá inscrever no máximo 
três músicas. As compo-
sições deverão ser iné-
ditas e originais, tanto a 

melodia quanto a letra. 
Músicas já classificadas 
em outros festivais po-
dem concorrer novamente.
O evento é competiti-
vo e a premiação to-
tal será de R$ 50 mil.  
Das músicas inscritas a 
organização escolherá 30 
para serem apresentadas 
em duas eliminatórias do 
Festival. Dentro dos cri-
térios de julgamento se-
rão avaliados os quesitos: 
Música (melodia, harmo-
nia e ritmo); Letra (tema 
e conteúdo); Interprete 
(postura de palco, ex-
pressão e comunicação) e  
Arranjo (criativida-
de e originalidade).
O festival tem por finali-
dade aprimorar e desen-
volver a cultura musical, 
incentivar a música brasi-
leira, valorizar os profis-
sionais, descobrir novos 
talentos e aumentar o inter-
câmbio artístico-cultural.
Mais informações pelo 
telefone (12) 3624-8695.

Prefeitura de Taubaté 
abre inscrição para  
festivais de dança e 

música

Vaqueli conquista mais duas 
creches para Tremembé.
E uma unidade será no

Jardim Santana
O prefeito Marcelo Va-
queli continua trabalhando 
pesado para estruturar a 
cidade. A novidade des-
ta vez fica por conta de 
mais duas novas creches, 
que serão construídas na 
cidade. Em parceria com 
a Secretária de Educação 
Cristiana Mercadante Es-
per Berthoud e através do 
FNDE (Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da 
Educação) a vinda des-
sas unidades foi possível. 
Uma das creches será 
construída no bairro Jar-
dim Santana, em frente à 
quadra da escola Amália 
Garcia Ribeiro Patto e de-
verá atender cerca de 150 
crianças. A outra creche 
ainda não tem destino de-

finido, mas a prefeitura já 
está em estudo de áreas que 
possam receber a unidade. 
Com mais essas duas 
unidades, Vaqueli já 
conquistou a vinda de 
quatro creches para o mu-
nicípio, somente em 2013. 
Os bairros Vera Cruz e 
Flor do Vale são os desti-
nos das outras unidades.
As quatro novas creches 
solicitadas pelo prefeito 
Vaqueli, irão atender apro-
ximadamente 600 crianças. 
Esse número, segundo os 
responsáveis pela educa-
ção pública do município, 
ajudará a reduzir a deman-
da por vagas que algumas 
famílias enfrentam há tem-
pos na cidade. A ideia se-
gundo a secretária de edu-

cação Cristiana Berthoud 
é justamente aumentar o 
número de instituições 
nos bairros, ajudando a 
expandir o número de 
vagas, e principalmente 
aproximar as famílias das 
creches e escolas, dimi-
nuindo o deslocamento até 
as instituições de ensino. 
“Nosso governo vai 
oferecer a todos os jo-
vens tremembeenses 
um ensino de qualidade,  
trazendo também para 
perto das famílias as ins-
tituições de ensino. É um 
compromisso do governo 
oferecer sempre uma boa 
educação, pois só assim 
construiremos grandes 
homens para o futuro”, fi-
nalizou o prefeito Vaqueli

Taubaté recebe Sebrae 
Móvel e palestras do 

Sebrae-SP 

Atividades gratuitas se-
rão na ACIT, abordan-
do temas como preço de 
venda, divulgação de em-
presas, controle de esto-
que, marcas e patentes.
O Sebrae-SP promove uma 
série de atividades gratui-
tas sobre gestão de negó-
cios neste mês em Taubaté.  
A programação começa na 
quinta-feira (3/10), com 
a realização da Carava-
na do Empreendedoris-
mo - que trará o Sebrae 
Móvel à Praça Dom Epa-
minondas - e a palestra  
“Como Formar o Preço de 
Venda?”, às 16h, na ACIT.
No Sebrae Móvel, os em-
presários e interessados 
em abrir um negócio rece-
bem orientações sobre ges-
tão de negócios e podem 
esclarecer dúvidas sobre 
temas como administra-
ção, marketing, finanças e 
formalização de empresas.   
No dia 15, a ACIT re-
cebe a palestra “Di-

vulgue sua Empresa”  
e, no dia 16, serão duas ati-
vidades: a palestra “Mar-
cas e Patentes” e o início do 
curso “Aprender a Empre-
ender – Serviços”, que vai 
até o dia 18, das 9h às 18h.
 A programação será 
retomada no dia 
23, com a palestra  
“Empreendedor Indivi-
dual” e termina no dia 
29, com o tema “Con-
trole seu Estoque e 
Não Perca Dinheiro”.
Os empresários e inte-
ressados em abrir um 
negócio ainda contam 
com atendimento diário 
gratuito no PAE (Posto 
de Atendimento ao Em-
preendedor) de Taubaté 
(Rua Armando Salles de 
Oliveira, 457, Centro),  
que é mantido pelo Se-
brae-SP em parceria com 
a Prefeitura, ACIT, Uni-
tau, Sinhores, Sindicato 
Rural e Ciesp Taubaté. 
Programação do Se-

brae-SP em Taubaté
Dia 3/10 – Sebrae Móvel 
(9h às 17h) – Praça Dom 
Epaminondas, Centro 
Dia 3/10 – 16h às 18h. 
Palestra “Como For-
mar o Preço de Venda?”
Dia 15/10 – 16h às 
18h. Palestra “Divul-
gue sua Empresa”
Dia 16/10 – 16h às 18h. Ofi-
cina “Marcas e Patentes”
Dia 16 a 18/10 – 9h às 
18h. Curso “Aprender a 
Empreender - Serviços”
Dia 23/10 – 14h às 
16h. Palestra “Empre-
endedor Individual”
Dia 29/10 – 10h às 12h. Pa-
lestra “Controle seu Esto-
que e Não Perca Dinheiro”
Local: ACIT (Pra-
ça Monsenhor Sil-
va Barros, 57, Centro)
Eventos gratuitos, com va-
gas limitadas. Inscrições 
e mais informações pelos 
telefones (12) 3621-5223/ 
0800 570 0800. Email: 
pae.taubate@gmail.com

Ipea diz que mais de 1 milhão de
pessoas saíram da extrema

pobreza em 2012
A desigualdade de ren-
da registrou queda em 
2012, apesar de o desem-
penho da economia ter 
sido considerado fraco.  
O Produto Interno Bru-
to (PIB) aumentou 0,9% 
no ano passado, en-
quanto a renda per ca-
pita das famílias cres-
ceu, em média, 7,9%.  
As famílias mais pobres, 

em especial, consegui-
ram evolução na renda 
maior do que a média, 
14%, entre os 10% mais 
pobres da população.  
Os dados são do Insti-
tuto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea),  
no estudo Duas Décadas de 
Desigualdade e Pobreza no 
Brasil Medidas pela Pes-
quisa Nacional por Amos-

tra de Domicílios (Pnad), 
divulgado hoje (1º).  
A população extremamen-
te pobre (que vive com 
menos de US$ 1 dólar por 
dia) caiu de 7,6 milhões de 
pessoas para 6,5 milhões. 
A população pobre (que 
vive com entre US$ 1 e 
US$ 2 dólares por dia), 
de 19,1 milhões de pes-
soas para 15,7 milhões.



03 de Outubro de 2013 página 2A GAzetA dos Municípios

EXPEDIENTE
Jornal Diário
A Gazeta dos Municípios

Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - 
 Tremembé- SP
Tel. (0xx12) 3672-2257 - Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: editoraflordovale@terra.com.br.
Registro no INPI 81717790
Impresso em 03/10/2013.
Diretor responsável pela publicação:
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e
Impressão: Pré Impressão Gráfica  -
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos Jornais do 
Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas.
não representam necessariamente a opinião deste 
jornal.
Atenção: 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.
Aviso: Não Existe Falta de Jornais para demanda 
diariamente. Edições atuais e de arquivos estão 
sempre a disposição no endereço: Rua dos Lírios 
n° 171 , Bairro: Flor do Vale,Tremembé-SP, onde 
poderão ser retiradas.

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 Gal-
vao 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 Se-
nhora 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.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça.
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08TRE-
MEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá.

Curiosidades 
Antigamente, no Brasil, para se ter melado, os escravos colocavam o caldo de cana de açúcar em um tacho e o levavam ao fogo. 
Não podiam parar de mexer até que uma consistência cremosa surgisse. Porém, um dia, cansados de tanto mexer e com serviços 
ainda por terminar, os escravos simplesmente pararam e o melado desandou. O que fazer agora? A saída que encontraram foi 
guardar o melado longe das vistas do feitor. No dia seguinte, encontraram o melado azedo e fermentado. Não pensaram duas 
vezes e misturaram o tal melado azedo com o no e levaram os dois ao fogo. Resultado: o “azedo” do melado antigo era álcool, 
que aos poucos foi evaporando e formou no teto do engenho umas gotas que pingavam constantemente. Era a cachaça já formada, 
que pingava. Daí o nome “pinga”. Quando a pinga batia nas suas costas marcadas com as chibatadas ardia muito, por isso deram 
o nome de “água ardente”. Caindo em seus rostos escorrendo até a boca, os escravos perceberem que, com a tal goteira, ficavam 

alegres e com vontade de dançar. E sempre que queriam ficar alegres repetiam o processo.

Caniço suíço 

Sabendo que o exército do seu país importava canivetes alemães, Karl Elsener abriu uma fábrica em 1884. Os seus primeiros 
canivetes Victorinos foram entregues aos soldados suíços em outubro de 1891. Colocou o brasão do país para diferenciá-los dos 
alemães e os batizou homenageando seus pais. Victor e Victória. Para ampliar o negócio e atrair utilizadores mais refinados, El-
sener aperfeiçoou os canivetes e assim, surgiram os modelos com ferramentas abre latas, chave de fendas, punção e saca rolhas, 
serrote, alicate, abre garrafas, palito de dentes, pinça, gancho de pesca, lente de aumento e até uma pequena bússola. O primeiro 
popularizou-se depois da Segunda Grande Guerra Mundial, com as unidades militares americanas. Atualmente, a linha para 
oficiais tem 100 diferentes combinações. Diferente do que se imagina, o mau humor crônico não é um traço de personalidade e 
sim uma variação moderada de depressão, conhecida como distimia que poder ser desencadeada tanto na infância como na vida 
adulta por fatores genéticos ou adventos traumáticos. Apesar de não ter cura, o distúrbio pode ser controlado quando tratado 
com antidepressivos. Comemora-se a 23 de novembro o Dia do Livro. Durante muito tempo os tipos (letras) e as ilustrações dos 
livros eram talhadas em madeira. Esta era molhada em tinta e comprimida contra uma folha de papel. Um livro de 100 páginas 
necessitaria de 100 tábuas talhadas manualmente. Mas em 1454, o alemão Johannes Gutenberg revolucionou esse processo, 
criando os tipos móveis. Com eles era possível escrever uma página palavra após palavra, através de rodízio das letras. Com isso, 
foi possível popularizar o livro e difundir conhecimentos como nunca antes se havia feito. Em 1814, outro alemão, Frederich 
Koening inventou a imprensa movida a vapor que conseguia rodar mais de mil cópias por hora. Em 1846, o americano Richard 
Roe inventou a primeira máquina rotativa que aumentou a velocidade da imprensa para cinco mil cópias por hora porque permitia 
a reposição mecânica do papel. Em 1884, com a invenção do linotipo, que multiplicava por seis a velocidade da imprensa, por 
compor os caracteres mecanicamente, chegou ao fim a era dos tipos móveis alimentados manualmente. No século passado, foi 
inventado a fotocomposição, em que os textos e as fotos são produzidos na redação e montados manualmente em papel especial 
e depois fotografados para a reprodução do fotolito. Atualmente as redações da maioria dos jornais e revistas usam a editoração 
eletrônica em textos e fotos compostos em uma página do computador.

Humor 
O bêbado inveterado vai ai médico, acompanhado de sua esposa e o médico pergunta:
- Qual é o problema?
- É que eu sinto náuseas, dores no corpo, estou sempre cansado...
- O senhor fuma?
- Três maços por dia!
- Aí está o problema, meu amigo! Pare de fumar imediatamente e logo voltará a ter uma saúde de ferro.
Feliz com o diagnóstico despediu-se do medido e assim que saíram, a esposa perguntou-lhe:
- Que história é essa de fumar três maços por dia? Você nunca colocou um cigarro na boca!
- Eu sei, meu bem! Mas se eu dissesse que não fumava ele iria perguntar se eu bebia... aí me tocava parar de beber!

Três amigos estão no velório de um companheiro de trabalho e um deles, olhando para o defunto, diz:
- Eu queria que quando eu morresse, todos me olhassem e dissessem algo grande que fiz de bom na vida.
- É verdade, diz o outro. Eu também queria que olhassem e dissessem, foi um grande homem e o melhor amigo.
O terceiro escutava atentamente seus amigos , sem fazer comentários e os outros perguntaram:
- E você o que gostaria que dissessem?
- Eu gostaria que todos me olhassem e dissessem: Olha, olha? Parece que está se mexendo?

A tia vira-se para a sobrinha e pergunta:
- Mariazinha, o que você vai fazer quando for grandona assim como a titia?
A menina pensou um pouquinho e respondeu:
- Regime titia!

O policial faz sinal para a mulher parar, aproxima-se do carro e diz:
- A senhora estava a 130 quilômetros por hora. Vou ter que multá-la!
E a motorista, loiríssima, diz:
- Quebra o galho, Seo guarda... É a primeira vez que dirijo e eu ainda não tenho a carteira de habilitação!

Na escola Manuelzinho escuta esta piada:
- Quantos pastéis comes em jejum?
- Como dois.
- Burro! Só comes um. Quando comes o segundo já não é mais jejum.
- É verdade. Faz sentido.
Manuelzinho quando chega em casa conta a piada ao pai:
- Pai, quantos pastéis comes em jejum?
- Como três.
- Que pena! Se comesses dois eu teria uma piada ótima pra te contar.

Um amigo chega para o outro e diz:
- Acabou meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacional de memorização. Não esqueço mais nada.
- Ah é? E como é o nome do curso? Pergunta o amigo.
O outro colocou o dedo indicador dobrado sobre os lábios como quem está pensando e falou:
- Como é o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Respondeu o amigo.
Aí o cara virou para a esposa, que estava próxima, e falou:

- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou fazendo?

 
Mensagens

Vigiar não é desconfiar. É acender a própria luz, ajudando os que se encontram nas sombras. Defender não é gritar. É prestar 
mais intenso serviço às causas e às pessoas. Ajudar não é impor. É amparar, substancialmente, sem pruridos de personalismo, 
para que o beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar não é ferir. É orientar o próximo, amorosamente, 
para o reino da compreensão e da paz. Renovar não é destruir. É respeitar os fundamentos, restaurando as obras para o bem geral. 
Esclarecer não é discutir. É auxiliar, através do espírito de serviço e da boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Atuar 
não é desejar. É compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do 
verdadeiro amor resplandeça. Não converta seus ouvidos num paiol de boatos. A intriga é uma víbora que se aninhará em sua 
alma. Não transforme seus olhos em óculos da maledicência. As imagens que você corromper viverão corruptas na tela de sua 
mente. Não faça de suas mãos lanças para lutar sem proveito. Use-as na semeadura do bem. Não menospreze suas faculdades 
criadoras, centralizando-as nos prazeres fáceis. Você responderá pelo que fizer delas. Não condene sua imaginação às excitações 
permanentes. Suas criações inferiores atormentarão seu mundo íntimo. Não conduza seus sentimentos à volúpia do sofrer. Ensi-
ne-os a gozar o prazer de servir. Não procure o caminho do paraíso, indicando aos outros a estrada para o inferno. A senda para 
o Céu será construída dentro de você mesmo. Falará você na bondade a todo instante, mas, se não for bom, isso será inútil para 
a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas, atendendo a inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza 
delas em seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não 
aplicar o que você leu, será tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras, em matéria de fé, entretanto, se 
essas convicções não servirem à sua renovação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas religiosas. Sua 
capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidade, contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará 
com o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. Você conhecerá perfeitamente as lições para o cami-
nho e passará, entre os olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, mas, se não praticar os bons ensinamentos que 
conhece, perante as Leis Divinas recomeçará sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus, Mestre e 
Senhor, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras soarão sem qualquer sentido. A paciência não é um vitral 
gracioso para as suas horas de lazer. É amparo destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias dourados. É 
suprimento de paz para as decepções do seu caminho. A calma não é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis. É 
valor substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem. 
É porta valiosa para que você demonstre boa vontade, ante os companheiros menos envolvidos. A boa cooperação não é processo 
fácil de receber concurso alheio. É o meio de você ajudar ao companheiro que necessita. A confiança não é um néctar para as 
suas noites de prata. É refúgio certo para as ocasiões de tormenta. O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus 
crepúsculos de anil. É manancial de forças para os seus dias de luta. A resistência não é adorno verbalista. É sustento de sua fé. 
A esperança não é genuflexório de simples contemplação. É energia para as realizações elevadas que competem ao seu espírito. 
Virtude não é flor ornamental. É fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno.

Pensamentos
Todo progresso da ciência é resultado de audácia  

e imaginação.
Não rezo pelos políticos, apenas observo-os e rezo pelo meu 

país.
Briga o mar com a praia e quem sofre é o caramujo.

Quem tem telhado de vidro não atira pedra no vizinho.
Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.

Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem 

verter.
A amizade é um amor que nunca morre.

O caminho do progresso não é rápido e nem fácil.
Queres que falem bem de ti? Então morra.

A recompensa de uma coisa bem feita é tela feito.
Todos os amores são eternos, o que muda são as pessoas.

O curso do verdadeiro amor jamais flui suavemente.
É chato ser bonito, mas o mais chato é ser feio.

Nasci pelado, careca e sem dentes, por isso o que vier é lucro.
A natureza não criou a indecência, o homem é quem a 

inventou.
Criatividade é tornar simples o que é complicado.

As reuniões são indispensáveis quando não se quer decidir 
nada.

A decisão é freqüentemente a arte de ser cruel a tempo.
Se não fosse pelo último minuto, muita coisa ficaria  

sem fazer-se.
A decisão é uma forma de reagir.

Se não houvesse esperança, não estaríamos lutando.
Quando Deus fecha uma porta, Ele pode estar abrindo uma 

janela.
Sou uma das poucas pessoas honestas que encontrei pela vida.

O casamento começa no motel e termina na pensão.
Se não pode ser o que és, seja com sinceridade o que podes ser.

A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento.
Quando o ar te faltar, respire mais devagar.

Um bom começo já é a metade.
Não se nasce mulher, torna-se mulher.

Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável.
Querer a verdade é confessar-se incapaz de criá-la.

Aquele que sabe mandar sempre encontra quem deve obedecer.
Diga a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la.

Humor não é um estado de espírito, mas é uma visão do 
mundo.

Se não sabes escutar, não deves falar.

Os profissionais liberais 
– advogados, médicos, 
dentistas, veterinários, ar-
quitetos, psicólogos, por 
exemplo – pela natureza 
de suas atividades, comu-
mente trabalham de for-
ma solitária. Eles são uma 
espécie de “empresa de 
uma pessoa só”. Enquanto 
numa corporação cada área 
conta com o seu respon-
sável ou responsáveis, o 
profissional liberal tem de 
assumir todas as funções, 
ou quase todas, ao mesmo 
tempo. É ele quem cuida 
das finanças, da contra-
tação de funcionários, da 
organização e manutenção 
do local, do marketing, etc.
Isso significa que para so-
breviver no mercado não 
basta ser bom tecnica-
mente na área escolhida, 
ele também tem de ser um 
administrador eficiente.
Claro que falamos de um 
assunto muito extenso e 
não há pretensão de esgo-
tá-lo aqui. Mas podemos 

Empresas de
uma pessoa só

citar alguns pontos básicos 
que valem para qualquer 
gestor, contudo frequen-
temente negligenciados.
Como não poderia deixar 
de ser, o profissional libe-
ral tem de fazer um bom 
planejamento. É o caso de 
analisar setor, local onde 
pretende atuar, concor-
rência, público-alvo, co-
nhecer seus pontos fracos 
e fortes, saber calcular o 
preço do serviço, custos, 
potencial de faturamen-
to, entre uma série de ou-
tros fatores. Esse trabalho 
ajuda a reduzir riscos. 
Ele também deve evi-
tar o erro básico, porém 
comum entre empreen-
dedores de todos os se-
tores: misturar contas 
profissionais com pesso-
ais. O caixa da empresa 
jamais pode se confundir 
com a carteira do médi-
co, dentista ou advogado. 
Mas ele não precisa es-
tar sozinho permanente-
mente. Um contabilista 

é de grande valia já que 
qualquer descuido nes-
se aspecto pode sair caro.  
Além disso, o profissio-
nal liberal fica com mais 
tempo para outras ati-
vidades como estudar e 
atualizar-se no seu ramo 
ou, dedicar-se à vida pes-
soal, o que é saudável.
Com relação à construção 
da imagem, é sempre bom 
criar uma identidade visu-
al. Escolha do estilo das 
instalações, padronização 
de material impresso ou 
digital distribuído para 
clientes, placa e cores (in-
forme-se sobre a teoria das 
cores) merecem atenção.   
O profissional liberal que 
se enxerga como uma em-
presa está um passo adian-
te de seus concorrentes.  
Mas para ser bem sucedido 
nesse sentido é preciso ca-
pacitar-se. Busque orien-
tação e bons negócios.   
Bruno Caetano é di-
retor superinten-
dente do Sebrae-SP

Prefeitura de Taubaté 
viabiliza negociação da 

divida da Unitau
Desde o inicio do ano, a 
Prefeitura de Taubaté tem 
se preocupado com a di-
vida entre o Executivo e 
a Unitau junto ao IPMT 
(Instituto de Previdência 
do Município de Tauba-
té). Diante da situação, 
uma ação foi impetrada na 
Justiça Federal para des-
vincular o saldo devedor 
da Prefeitura e da Unitau. 
A ação foi acatada e, no 
mês de abril, a Prefeitura 
sanou a divida junto ao Ins-
tituto, o que possibilitou a 
regularização das certi-
dões por parte do municí-
pio. Após essa negociação, 

a atual administração ins-
tituiu uma comissão, for-
mada por integrantes das 
Secretárias de Negócios 
Jurídicos e de Finanças, 
além de representantes da 
Unitau, IPMT e Câmara 
para que pudessem ser es-
tudadas ações de viabilida-
de do pagamento da divida 
por parte da Universidade.  
Diante da situação, foi 
solicitado ao Ministério 
da Previdência a autori-
zação do pagamento da 
divida em até 240 parce-
las. Foi feita uma minuta 
de dois projetos de lei que 
serão enviados à Câmara 

para aprovação, que se-
gue junto com um termo 
de intenção de parcela-
mento da divida, assinado 
pelas partes envolvidas. 
Assim que aprovada 
essa lei, a minuta deve-
rá ser encaminhada ao 
Ministério da Previdên-
cia para formalizar esse 
termo, possibilitando à 
Universidade o pagamen-
to do débito. A Prefeitura 
de Taubaté fez questão 
de mediar e participar 
da negociação para que 
a parcela da população 
que utiliza o Instituto não 
sofra maiores prejuízos.
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Idosos vivem melhor 
dez anos depois de

promulgação de
estatuto

A aposentada goiana Ilda 
Maria do Carmo é da-
quelas que acreditam que 
o avanço da idade não 
está necessariamente as-
sociado à diminuição da 
disposição, por exemplo,  
para atividades fí-
sicas e culturais.  
Aos 68 anos, ela aproveita 
o tempo livre para ir à aca-

demia, onde, três vezes por 
semana, caminha na estei-
ra e faz musculação. Para 
manter o cérebro ativo,  
Ilda lê revistas semanais, 
livros de temas variados e 
costuma ir a feiras de arte-
sanato, cinemas e espetá-
culos musicais. Para fazer 
todos esses gastos caberem 
no orçamento doméstico,  

ela usa alguns dos be-
nefícios previstos no 
Estatuto do Idoso, que 
completou dez anos on-
tem, dia 1º, como a meia
-entrada em teatros,  
cinemas e eventos 
culturais. Para Ilda,  
a facilidade estimula essa 
parcela da população a ter 
uma vida mais prazerosa.

Marina Silva pede à
presidenta do TSE

concessão de registro
para a Rede

A ex-ministra do Meio 
Ambiente e ex-senado-
ra Marina Silva pediu 
ontem, dia 1º, à presi-
denta do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), 
ministra Cármen Lúcia, 
que defenda a conces-
são do registro ao partido 
Rede Sustentabilidade. 
O pedido de registro 
do partido fundado por 
Marina deve ser julgado 

pelo tribunal nesta sema-
na. Para participar das 
eleições do ano que vem, o 
partido tem que ser regis-
trado até o dia 5 de outubro, 
um ano antes do primeiro 
turno. Durante a audiência 
com a ministra, Marina 
reafirmou que o partido 
cumpriu todos os requisi-
tos para obter o registro e 
que conseguiu o número 
mínimo de assinaturas de 

apoiadores. A ex-senadora 
assegurou que a legenda 
vai disputar as eleições do 
ano que vem. “Nós tere-
mos o registro da Rede. 
Estou inteiramente con-
fiante. Sinalizar com outro 
partido seria a denúncia 
da própria desconfiança. 
A minha confiança me 
faz olhar neste momen-
to apenas para o Plano A, 
que é o plano viável.”
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Confiram a agenda  
cultural de outubro em 
São Bento do Sapucaí

Mais Médicos:
brasileiros começam a 

se apresentar aos
municípios

Um total de 416 profis-
sionais com diplomas do 
Brasil confirmaram par-
ticipação em 228 municí-
pios e 9 distritos indígenas
Os médicos brasileiros 
participantes da segunda 
etapa do programa Mais 
Médicos começam a se 
apresentar nesta terça-fei-
ra (1º) nos municípios em 
que trabalharão. Ao todo, 
416 profissionais atuarão 
em unidades básicas de 
saúde em 228 municípios 
e nove distritos de saú-
de indígena. Para receber 
a bolsa mensal de R$ 10 
mil, custeada pelo Minis-
tério da Saúde, os gesto-
res locais devem confir-
mar o início do trabalho 
desses profissionais até o 
dia 14. Quem não estiver 
trabalhando até lá, será 
excluído do programa.
Confira a lista dos médicos 
brasileiros selecionado na 
2ª etapa do Mais Médicos: 
“Esses médicos brasilei-
ros que começam hoje 
a chegar aos municípios 
mais carentes por aten-
dimento são essenciais 
para a população brasi-
leira. Eles vão atuar na 
atenção básica, onde 80% 
dos problemas de saúde 
podem ser resolvidos”, 
afirma o ministro da Saú-
de, Alexandre Padilha. 
Para confirmar o início do 
trabalho no programa, os 
médicos têm de apresentar 
seus documentos pessoais, 
além do diploma, registro 
profissional (CRM) válido 
no Brasil e termo de ade-
são assinado. Os médicos 
tiveram algum impedi-
mento e não se apresen-
taram nesta segunda-feira 
terão que enviar justifica-
tiva ao gestor e negociar 
com eles a compensação 
dos dias não trabalhados.
Os profissionais atuarão, 
por três anos, nas unidades 
básicas de saúde em cida-
des do interior e nas perife-
rias de grandes cidades. É 
responsabilidade do muni-
cípio o custeio da moradia 
e da alimentação dos médi-
cos do programa ao longo 

dos três anos de atuação. 
BALANÇO – Entre os 
416 profissionais com di-
plomas do Brasil, 245 vão 
para municípios do inte-
rior e regiões de alta vul-
nerabilidade social, 159 
seguirão para as periferias 
de capitais e regiões me-
tropolitanas e 12 atuarão 
em distritos indígenas. A 
região Nordeste receberá o 
maio número de médicos, 
168 profissionais, segui-
da do Sudeste (93), Cen-
tro-Oeste (68), Sul (44) e 
Norte (43). Apesar da pre-
dominância nordestina, a 
dianteira entre os estados 
ficou em Goiás (49), acom-
panhado de Ceará (45), 
Bahia (36), Minas Gerais 
(35) e Pernambuco (33). 
O desempenho da segun-
da etapa entre os brasi-
leiros cobre apenas 2,4% 
da demanda por médicos 
apresentada pelos 4.025 
municípios e os 35 dis-
tritos indígenas partici-
pantes, que apontaram 
a necessidade de terem 
16.625 médicos atuan-
do na Atenção Básica. 
A segunda seleção foi 
aberta em 19 de agosto 
para adesão de novos mu-
nicípios e médicos brasi-
leiros e estrangeiros, que 
puderam se cadastrar até 
o dia 30 de agosto. Como 
definido desde o lança-
mento do programa, os 
brasileiros tiveram prio-
ridade no preenchimen-
to dos postos apontados. 
ESTRANGEIROS – 
Nesta semana também 
chegam ao país os 149 
profissionais com diplo-
ma do exterior, que se 
inscreveram na chamada 
individual da segunda se-
leção do Programa Mais 
Médicos, e dois mil mé-
dicos cubanos que atuarão 
por meio de acordo entre 
o Ministério da Saúde e 
a Organização Pan-Ame-
ricana de Saúde (Opas). 
Todos os profissionais 
com diploma estrangeiro 
participarão do módulo 
de avaliação de 7 a 25 de 
outubro, em quatro capi-

tais do país: Vitória (ES), 
Belo Horizonte (MG), 
Brasília (DF) e Fortaleza 
(CE). Com carga horária 
de 120 horas, a avalia-
ção abordará aspectos do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS), doenças preva-
lentes no Brasil, conheci-
mentos linguísticos e de 
comunicação, além de vi-
sitas técnicas aos serviços 
de saúde. Após o período 
de acolhimento, os profis-
sionais passarão por uma 
avaliação e, somente após 
aprovação, estarão aptos 
a atuar nos municípios. 
Conforme previsto na MP 
que criou o programa, os 
estrangeiros selecionados 
para atuar no Mais Médi-
cos trabalharão no Brasil 
por três anos. Neste perí-
odo, terão registro profis-
sional provisório, que lhes 
dará o direito de atuar ex-
clusivamente na Atenção 
Básica e apenas nas cida-
des a que forem designados 
pelo Ministério da Saúde, 
com acompanhamento 
de tutores e supervisores. 
PROGRAMA – Lançado 
pela Presidenta da Repú-
blica, Dilma Rousseff, 
no dia 8 de julho, o Mais 
Médicos faz parte de um 
amplo pacto de melhoria 
do atendimento aos usuá-
rios do SUS, com objeti-
vo de acelerar os investi-
mentos em infraestrutura 
nos hospitais e unidades 
de saúde e ampliar o nú-
mero de médicos nas re-
giões carentes do país. 
O Governo Federal está 
investindo, até 2014, R$ 
15 bilhões na expansão e 
na melhoria da rede públi-
ca de saúde de todo o Bra-
sil. Deste montante, R$ 
7,4 bilhões já estão con-
tratados para construção 
de 818 hospitais, 601 Uni-
dades de Pronto Atendi-
mento (UPAs 24h) e de 16 
mil unidades básicas. Ou-
tros R$ 5,5 bilhões serão 
usados na construção, re-
forma e ampliação desses 
estabelecimentos e saúde, 
além de R$ 2 bilhões para 
14 hospitais universitários.

Senac Taubaté promove 
evento Multimídia
sem Limites 2013

O Senac Taubaté reali-
za entre os dias 14 e 16 
de outubro a 5ª edição do 
evento Multimídia Sem 
Limites. O circuito de 
palestras abordará temas 
como novas tecnologias 
como aplicações mobi-
le, padrões e ferramentas 
web, publicações para ta-
blets e vídeo digital. As 
atividades são gratuitas.
O evento é voltado para 
alunos e profissionais 
da área e tem como ob-
jetivo proporcionar aos 
participantes uma am-
pla visão sobre o merca-
do multimídia incluin-

do as últimas novidades.  
"Sempre sintonizada com 
as necessidades do mer-
cado, que precisa cada 
vez mais de profissio-
nais capacitados para 
atender às demandas,  
o Senac tem um amplo 
portfólio atualizado, em 
consonância com os mais 
recentes projetos desen-
volvidos pelas grandes 
empresas do segmento, e 
o visitante do evento terá 
acesso a essa realidade", 
explica Richard Martelli, 
coordenador da área de 
tecnologia da informa-
ção do Senac São Paulo. 

Durante as palestras tam-
bém serão abordados te-
mas como novos softwa-
res para criação de sites, 
criação de publicações 
próprias para, o mercado 
de tecnologia e o partici-
pante poderá conhecer o 
cursos do Senac São Pau-
lo nas áreas de computa-
ção gráfica e internet. Para 
obter mais informações e 
se inscrever, basta aces-
sar o portal da instituição 
(www.sp.senac.br) ou pelo 
telefone (12) 2125-6099. 
O Senac Taubaté fica na Rua 
Nelson Freire Campello, 
nº 202 – Jardim Eulália.

Programação:
Palestra: Publicações Interativas com DPS
Palestrante: Ana Laura Gomes
Data: 14 de outubro
Horário: das 19h30 às 21 horas
 
Palestra: Web Design Responsivo
Palestrante: Ana Laura Gomes
Data: 15 de outubro
Horário: das 19h30 às 21 horas
 
Palestra: Adobe Muse
Palestrante: Leon Kulikowsky
Data: 16 de outubro
Horário: das 19h30 às 21 horas
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As inscrições estarão aber-
tas até 04 de outubro. En-
tre os dias 2 e 4 de outubro 
estarão abertas  as inscri-
ções para as oficinas para 
o projeto Nosso Bairro, 
que desta vez atenderá os 
munícipes do  Vila São 
José , Pasin e Mantiquei-
ra. Criado com o objetivo 
de levar oficinas profissio-
nalizantes aos munícipes, 
além de ações sociais e 
de saúde o Projeto Nosso 
Bairro, traz o resgate so-
cial e cultural dos muní-
cipes, principalmente para 
aqueles que buscam inser-
ção no mercado de traba-

lho. A exemplo das outras 
edições – no Araretama, 
no CDHU do bairro Cíce-
ro Prado e Cidade Nova -, 
o projeto terá em sua aber-
tura inúmeras atividades 
sociais com a participa-
ção das equipes do CRAS, 
CREAS, CAC e Bolsa Fa-
mília, além da equipe de 
recreação e lazer da Secre-
taria de Esportes e Lazer, 
verificação de pressão ar-
terial, shows musicais e de 
mágica, entre outras. Fará 
parte do momento de aber-
tura desta edição o lança-
mento da Campanha “Em 
Outubro, Pense Rosa”, 

que também integra a 
Campanha Municipal de 
Valorização da Mulher, 
que teve início em agosto.  
Durante a edição, está sen-
do programado um dia de 
atendimento às mulheres 
moradoras da região para 
participarem de um mu-
tirão de exames preven-
tivos e de mamografias.  
As instalações das tendas 
do Projeto estão localiza-
das a Avenida Alemanha, 
nº 28, no Pasin. Lembran-
do que as pessoas interes-
sadas em participar, de-
vem levar duas garrafas 
pets no ato da inscrição.

Pindamonhangaba Pasin e
Mantiqueira  recebem Projeto  

Nosso bairro

O laboratório de análises 
da Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba também está 
fazendo exames preventi-
vos. As mulheres interes-
sadas em cuidar da saúde 
podem se dirigir ao local, 
instalado na Rua Frede-
rico Machado, 192, em 
frente ao Centro de Es-
pecialidades Médicas, de 
segunda a sexta-feira, das 
12 às 16 horas, com o RG 
e cartão SUS. De acordo 
com as informações do 
INCA (Instituto Nacional 
de Câncer) o preventivo, 
conhecido como “Papani-

colaou” é  um exame re-
alizado para detectar alte-
rações nas células do colo 
do útero. É a principal 
estratégia para detectar le-
sões precocemente e fazer 
o diagnóstico da doença. 
 A sua realização peri-
ódica possibilita me-
lhor tratamento e reduz 
a mortalidade por cân-
cer do colo do útero. 
 O exame preventivo é 
indolor, simples e rápido. 
Para garantir um resulta-
do correto, a mulher não 
deve ter relações sexuais 
(mesmo com camisinha) 
nos dois dias anteriores 

ao exame, é preciso evi-
tar, também, o uso de du-
chas, pomadas vaginais 
nas 48 horas anteriores à 
realização do preventivo.  
As mulheres grávidas tam-
bém podem se submeter ao 
exame, sem prejuízo para 
sua saúde ou a do bebê. 
Toda mulher que tem ou já 
teve vida sexual deve sub-
meter-se ao exame preven-
tivo periódico, o exame 
deve ser feito anualmente. 
 As mulheres também po-
dem procurar a unidade 
de saúde mais próxima 
de casa para obter infor-
mações sobre o exame.

Pindamonhangaba 
Exames preventivos 

podem ser feitos  
no Laboratório

Entre os dias 21 e 25 de 
outubro, a Prefeitura Mu-
nicipal da Estância Turís-
tica de Tremembé, através 
da Secretaria de Saúde, 
realiza uma campanha de  
“Prevenção e Testagem 
de Sífilis e Sífilis Conge-
nita”, atendendo à pro-
posta do Ministério da 
Saúde que lançou a es-
tratégia Fique Sabendo.   

A mobilização vai ofe-
recer testes rápidos para 
sífilis, tendo como alvo 
a população geral na fai-
xa etária de 13 a 59 anos. 
 Para fazer os testes, bas-
ta comparecer ao Pos-
to ESF mais próximo 
de sua residência ou no 
Centro de Saúde central, 
o resultado sai na hora.  
De acordo com o Se-

cretário de Saúde,  
José Márcio, a campa-
nha serve como meio de 
incentivar o diagnóstico 
precoce e fornecer tra-
tamento oportuno. “Por 
isso, todos os casos po-
sitivos serão agendados 
logo após a testagem”,  
d e s t a c a .  
O atendimento será fei-
to das 8h00 às 16h00

Secretaria de Saúde  
Realiza Campanha de 

Prevenção a Sífilis

Pindamonhangaba
aumenta fiscalização para evitar 

descarte irregular de entulho
Áreas às margens da Via 
Dutra, em Pindamonhan-
gaba, estão sendo usadas 
como lixão clandestino, 
há pelo menos três meses. 
Caminhões têm jogado 
entulho de outras cidades 
da região, irregularmente, 
em locais como a estra-
da do Pinhão do Borba, 
Canta Galo e Anhanguera.
Na segunda-feira, a estrada 
do Pinhão do Borba, mais 
uma vez, amanheceu abar-
rotada de entulho irregu-
lar. De acordo com infor-

mações do Departamento 
de Serviços Municipais 
da Secretaria de Obras da 
Prefeitura de Pinda, o des-
carte continha documentos 
de São José dos Campos, 
inclusive da Ciretran, 
como formulários, cor-
respondência carimbada, 
cópias e vias originais de 
documentos de licencia-
mento veicular, senhas 
para atendimento Ciretran 
e entulho de construção 
civil. Foram necessárias 
oito viagens do caminhão 

da Prefeitura para a reti-
rada do material irregular.
Além deste descarte, 
nesses três meses, já fo-
ram recolhidas duas 
carretas da estrada da 
Anhanguera e uma car-
reta do Pinhão do Borba.
A Prefeitura informou 
que vai reforçar a fis-
calização, por meio 
da Guarda Municipal.  
O descarte irregular de 
lixo é crime ambiental 
e deve ser denunciado, 
pelo telefone 3644-5206.


