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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
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622
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.

Aviso Não Existe Falta de Jornais para demanda diariamente
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poderão ser retiradas.
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Curiosidades
Poucas pessoas acertam na hora de dar conselhos sobre como tratar as queimaduras. Em
contato prolongado com a pele, o gelo também queima. Além disso, ele pode grudar e deslocar
a pele que protege o local atingido. Pasta de dentes, manteiga e qualquer outro produto caseiro
também devem ser evitados. Em queimaduras leves, a melhor indicação é usar água fria para
resfriar o local queimado e evitar a formação de bolhas. Pode ser água corrente, numa bacia ou
em compressas.

Conheça os objetos e símbolos que trazem sorte:

Buda: é o símbolo da riqueza, do amor, da paz e felicidade.
Elefante: pata atrair sorte, riqueza e prosperidade.
Estrela de Davi: estrela de seis pontas para atrair proteção.
Ferradura: para atrair sorte e quebrar as negatividades.
Figa: para prevenir olho gordo e inveja.
Fita do Senhor do Bonfim: para atrair sorte.
Olho de cabra: para afastar a inveja e atrair sorte.
Pombo: eterno símbolo da paz e espiritualidade.
Trevo de quatro folhas: é o símbolo da fortuna e da sorte eterna.
É claro que existem muitos outros símbolos. Use aquele que você realmente acredita que irá
atrair sorte e proteção para a sua vida.

A parte do México conhecida como Yucatán vem da época da conquista, quando um espanhol
perguntou a um indígena como eles chamavam esse lugar e o índio respondeu “Yucatán”. Mas
o espanhol não sabia que ele estava informando “não sou daqui”.

Humor

Não se sabe como, mas um turco conseguiu pegar dinheiro emprestado de outro turco. Acontece
que o turco nunca pagava nenhuma de suas dívidas e o outro turco nunca deixava de receber
o que lhe deviam. O tempo passa, o primeiro turco enrolando e o outro turco atrás dele. Até que
um dia eles se cruzaram no bar de um português e começaram uma discussão. O turco
encurralado não encontrou outra saída, pegou um revólver, encostou na própria cabeça e disse:
- Eu posso ir para o inferno, mas não pago esta dívida!
E puxou o gatilho, caindo morto no chão.
O outro turco não quis deixar por menos, pegou o revólver do chão, encostou na sua cabeça e
disse:
- Eu vou receber esta dívida nem que seja no inferno!
E puxou o gatilho, caindo morto no chão.
O português, que observava tudo, pegou o revólver do chão, encostou na sua cabeça e disse:
- Pois eu não perco essa briga por nada!
E atirou...
Mensagens

Somente após ter visualizado o que nos reserva o futuro disporemos de força e determinação
suficientes para investigar o passado de maneira honesta e imparcial.

Qualquer grande homem possui força retroativa, força a reconsideração da totalidade da história,
milhares de segredos do passado saem de seus esconderijos para se iluminarem à sua luz.
Ninguém pode prever o que acontecerá a história. Essencialmente, o passado talvez ainda
continue por ser explorado. Necessitamos ainda tantas forças retroativas.

Nós devemos banir das nossas fileiras toda a ideologia feita de fraqueza e impotência. São
errados todos os pontos de vista que valorizam a força do inimigo e subestimam a força do
povo.

Nada tem em si o homem que deveria dominar tanto quanto a sua força de fantasia, a mais
nobre e, ao mesmo tempo, a mais perigosa das faculdades humanas.

Existe uma vitalidade, uma força de vida, uma energia, um despertar, que é traduzido em ação
através de você, e por que só existe um de você em todos os tempos, essa expressão é única.

Nenhuma pessoa, mesmo riquíssima, tem um futuro melhor que o seu. Deus teceu para você
uma felicidade que está a caminho e ninguém tem permissão de ocupá-la em seu lugar. Aceite
isso como verdadeiro, acredite existir um grande tesouro à sua espera e faça por merecê-lo.
Oriente seu pensamento, ame mais, cale as críticas, lamentações e ofensas e estarás atraindo
a felicidade a cada ação, a cada minuto. Siga seu próprio modelo. Solte a alegria, o sorriso, o
bom pensamento e jamais desanime da boa intenção. Há ricos que quanto mais riqueza tem,
mais insatisfeitos são.

Pensamentos

Prefiro ser um bêbado conhecido a um alcoólatra anônimo.
As ciências têm raízes amargas, porém seus frutos são doces.
O homem casa para ser marido e a mulher para ser mãe.
A zombaria nasce da pobreza de humor.
Falar de sexo é falar de vida.
Seja leal com seus filhos, são eles que vão escolher o seu asilo.
Quem sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário.
Entre amigos as frequentes censuras afastam as amizades.
Não basta conquistar a sabedoria, é preciso saber usá-la.
Apressa-te a viver bem e pense que cada dia, por si só é uma vida.
O desapontamento é a babá da sabedoria.
A experiência aumenta a nossa sabedoria, mas não as loucuras.
A verdadeira sabedoria é não parecer sábio.
A ironia é uma tristeza que não podendo chorar, ri.
É preciso nunca fazer as coisas pela metade.
Onde existe vontade, existem os meios.
Nas horas de crise, o difícil é não cumprir o dever.
Gotas de chuva gostam de se aliar as tempestades.
Bom em tudo, bom em nada.
O que vemos depende principalmente do que queremos.
Este único passo, escolher uma meta e manifestar, muda tudo.
Não faça aos outros aquilo que queres que te façam.
Um homem prudente vale mais do que dois valentes.
Felizes são aqueles que concordam com a opinião em geral.
Quem não vive para servir, não serve para viver.
O tempo destrói tudo aquilo que ele nãoajudou a construir.
Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para fogueira.
Pois a coragem cresce com a ocasião.
O pensamento é escravo da vida e a vida é o bobo do tempo.
A dor é inevitável, mas o sofrer é uma opção.
Uma má consciência é que faz de todos nós covardes.
Ser grande é abraçar uma grande causa.
Todo mundo é capaz e dominar uma dor, exceto quem a sente.
Há razões para duvidar e uma só para crer.
Os miseráveis não têm outro remédio a não ser ter esperança.
O tempo é um oceano, mas termina na costa.

Miscelânea

Prefeitura de São Bento do

Sapucaí promove o plantio de

árvores frutíferas e nativas no

município 
Sexta-feira 08/03, além de
comemorar o Dia Mundial da
Mulher, a Prefeitura de São
Bento do Sapucaí, através da
Secretaria de Agricultura e
Meio Ambiente, promoveu o
plantio de mudas no
município. Uma quantia de
1.808 mudas frutíferas e
nativas, cedidas pela
COMDEC – Coordenação
Municipal de Defesa Civil,
arrecadadas através de
recompensação ambiental de
retiradas de árvores nativas
ou exóticas em área de APP
(Área de Preservação

Permanente), foram doadas
à Secretaria, que por sua vez
convidou alunos da E.M.E.I.
Jardim Encantado e alunos
do E.E. Dr. Genésio
Cândido Pereira para a
realização do plantio. Os
alunos do CEPROCOM e da
E.M.E.F. Coronel Ribeiro da
Luz participarão do plantio
nas próximas semanas.A
ação visa promover a
expansão da área verde no
município. Visa também
suscitar a educação ambiental
e a importância da
preservação desde cedo na

vida dos alunos.O Prefeito
Ildefonso Mendes Neto
esteve presente e alegrou-se
ao ver as crianças plantando.
“É o futuro de São Bento do
Sapucaí semeando um futuro
melhor”, concluiu.As mudas
foram dispostas no Centro de
Lazer do Trabalhador
(Quadra Municipal) e
próximas à ponte do Bairro
do Campo Monteiro.Outra
a ç ã o ,
desta vez de recuperação de
mata ciliar, será promovida
em breve no Bairro Baú do
Centro.

 A Jucesp (Junta Comercial
do Estado de São Paulo)
começou a emitir nesta
segunda-feira, 11 de março,
o Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ),
disponibilizado com o
Número de Inscrição no
Registro de Empresas, o
NIRE. A iniciativa, que já está
disponível na sede da Jucesp
e também nos 24 escritórios
regionais e nos 73 postos de
serviços, é resultado de um
convênio com a Receita
Federal do Brasil, firmado
pelo governador Geraldo
Alckmin. A medida foi criada
para que o empreendedor
interessado em abrir seu
próprio negócio não
dependesse mais do
deferimento do NIRE na
Jucesp para somente então
solicitar seu CNPJ em um
posto da Receita Federal.
Agora, os documentos serão
avaliados simultaneamente
pelos servidores da Jucesp.
Isto significa que, na prática,
o empreendedor paulista
passa a obter o NIRE, o
CNPJ e a Inscrição Estadual
(IE), da Secretaria da
Fazenda, num único
processo.A expectativa é que
essa integração reduza de 17
para 7 dias o tempo médio
de atendimento, resultante da
soma dos processos isolados.
Na perspectiva do
empreendedor, tal medida
significa economia no tempo
e gastos com deslocamentos,
reconhecimento de firmas e
autenticação dos
documentos. Já para o setor
público, a medida acarreta na
redução do custo da
máquina, já que somente uma

estrutura do serviço estará
sendo usada – a da Jucesp.O
governador Geraldo Alckmin
acredita que este é mais um
passo para que, em breve, a
abertura e fechamento de
empresas no Estado de São
Paulo sejam realizadas em,
no máximo, cinco dias. “Essa
iniciativa é uma das metas
que fixamos para o governo,
dentro da Política de Estímulo
ao Empreendedorismo e da
Micro e Pequena Empresa”,
afirma.Segundo o secretario
de Desenvolvimento
Econômico, Ciência e
Tecnologia em Exercício, Luiz
Carlos Quadrelli, o processo
mostra os primeiros
resultados da transformação
da Jucesp em autarquia e sua
nova missão de
desburocratização. “A Junta
começa a exercer seu
importante papel de
integração dos municípios,
fiscos e órgãos de
licenciamento de atividades,
permitindo um processo
único de abertura e
encerramento de empresas”,
acrescenta.Já para o
responsável pela
Subsecretaria de
Empreendedorismo e da
Micro e Pequena Empresa,
Carlos Leony Fonseca da
Cunha, a medida representa
o terceiro passo para o
alcance da meta estipulada
pelo governador. “O
Cadastro Sincronizado foi o
primeiro passo. O segundo
foi o Sistema Integrado de
Licenciamento. Mais adiante
será o registro e legalização
sem papel e totalmente pela
internet, com a adoção dos
contratos sociais eletrônicos

assinados com certificado
digital”, ressalta.De acordo
com o presidente da Jucesp,
José Constantino de Bastos
Junior, o novo serviço
representa a união da
facilitação da vida do
empreendedor com o
desenvolvimento econômico
do Estado. “Em princípio
estamos aumentando a carga
de trabalho da nova
autarquia, afinal, agora, são
dois processos que vamos
analisar e deferir. Mas a
médio prazo dominaremos a
cultura da integração e isso
será fundamental para
implantação da Redesim e
dos novos processos digitais
de trabalho”, afirma.A nova
ferramenta funciona da
seguinte maneira:
primeiramente, o usuário
acessa o site da Jucesp e da
Receita Federal, preenche e
imprime os respectivos
formulários; após o
pagamento das taxas, o
interessado encaminha à
Jucesp os dois formulários,
acompanhados do contrato
social ou do requerimento de
empresário, cópia do RG/
CPF dos sócios ou do titular
e demais documentos, sem
que haja a necessidade de
reconhecimento de firmas e
autenticações de cópias;
então, a Jucesp analisa e
defere o NIRE e o CNPJ,
acessa o sistema da Receita
Federal e comunica o
deferimento, liberando o
CNPJ – que será publicado
no site da Receita.
A partir daí,
o usuário poderá retirar seus
documentos registrados na
Jucesp.

Jucesp inicia emissão de
CNPJ em todo o Estado de

São Paulo

O Sesc Taubaté realizou, no
último dia 8, a Cerimônia de
Abertura dos Jogos Paulista,
da Federação Paulista de
Desportos Para Cegos -
FPDC. O evento, que reúne
instituições do interior de São
Paulo, Capital e Litoral,
filiadas à Federação Paulista
de Desportos para Cegos.
Os jogos e clínicas nas
modalidades: futebol de 5,
natação, atletismo, xadrez,
goalball e judô, com presença
de atletas e autoridades,
aconteceram durante o final
de semana, de 9 e 10 de
março.O objetivo da FPDC
é difundir a prática esportiva,
por meio de ações de
integração entre pessoas com
deficiência visual e sem
deficiência, exercitando a
inclusão social e promovendo
o intercâmbio de
conhecimentos. Por meio de
apresentações esportivas e
vivências, o público
conheceu várias modalidades
do desporto paraolímpico
em que o Brasil cada vez mais
se destaca no cenário
esportivo mundial.Na
cerimônia de abertura esteve
presente o prefeito municipal
de Taubaté, José Bernardo
Ortiz Júnior; o presidente da
Federação Paulista de
Desportos para Cegos, Luiz
Antonio Pedroza; o
presidente da Confederação

Brasileira de Desporto para
Deficientes Visuais, Sandro
Laina; e o assessor da
Secretaria dos Direitos da
Pessoa com Deficiência do
Estado de São Paulo, Davi
Farias Costa.O evento
contou com a participação de
Odair dos Santos, medalhista
olímpico, para-atleta da
Seleção Brasileira de
Atletismo; Antônio Tenório
da Silva, tetra campeão
olímpico; Jaime R. Bragança,
coordenador da Seleção
Brasileira de Judô
Paraolímpico; as atletas
Michele Ferreira e Lúcia
Teixeira da Silva; Fábio
Breda, técnico da Seleção
Brasileira de Atletismo para
Deficientes Visuais, entre
outros atletas e
especialistas.Também esteve
presente as comissões
técnicas e as instituições
inscritas, como a Associação
dos Deficientes Visuais de
Taubaté e Vale do Paraíba -
ADV Vale; Instituto Athlon,
de São José dos Campos;
Associação dos Deficientes
Visuais de Ribeirão Preto e
região – Adevirp; Associação
dos Pais e Amigos Deficientes
Visuais – APADV, de São
Bernardo do Campo; Centro
de Treinamento de Limeira
Paralímpico – CTLP; Santos
Futebol Clube; Serviço
Social da Indústria – Sesi, de

São Paulo; SFICT, de
Franca; Associação dos
Deficientes Visuais de
Guarulhos, Adevig; Pró
visão, de São José dos
Campos; Centro de
Pesquisa e Reabilitação
Visual de Itapetininga,
Ceprevi; Peama, de
Jundiaí.Dentre outros
convidados à cerimônia,
compareceram: a presidente
do Fundo Social de
Solidariedade, Mariah Ortiz;
o vice-presidente do Comitê
para Desporto do Estado de
São Paulo, Carlos Eugênio
Bakos; a presidente do
Conselho Municipal dos
Direitos da Pessoa com
Deficiência de Taubaté,
Luciana Magalhães; o diretor
do Grupo de Ação e
Cidadania, Aguinaldo
D a l t o l a ;
o assistente técnico da
Gerência de
Desenvolvimento Físico
Esportivo do Sesc São
Paulo, Paulo Henrique
Verardi; o secretário de
Esportes da Prefeitura
Municipal de Taubaté,
Cláudio Brazão;
o secretário de Turismo e
Cultura da Prefeitura
Municipal de Taubaté, José
Antonio Saud Junior; o
assessor da vereadora Maria
Gorete Roleto, Milton
Fujihara.

Sesc recebe jogos paulista da Federação

Paulista de Desportos para Cegos

A Região Metropolitana
do Vale do Paraíba e
Litoral Norte foi criada
pela lei complementar
estadual 1166, de 9 de
janeiro de 2012 é uma das
quatro regiões
...metropolitanas do
estado brasileiro de São
Paulo. É formada pela
união de 39 municípios
agrupados em cinco sub-
regiões. Compreende os
mesmos municípios da
Mesorregião do Vale do
Paraíba Paulista.Grande
centro urbano estadual,
dispõe de um amplo polo
i n d u s t r i a l ,
automobilístico e
mecânico. Entre as
principais instituições e
empresas ali sediadas,

destacam-se o DCTA,
Inpe, Embraer, Ambev,
General Motors, Ford,
Yakult, Petrobras,
Volkswagen, Panasonic,
LG, Johnson & Johnson.É
ainda é um Centro
Regional de Comércio e
Serviços; com a presença
de grandes universidades
como ITA, USP,
UNIFESP, FATEA,
UNESP, UNIP, UNIVAP,
UNITAU, FATEC e
UNISAL.”Fonte: http://
pt.wikipedia.org/Site da
Secretaria Metropolitana
do Vale e Litoral
N o r t e : h t t p : / /
www.sdmetropolitano.sp.gov.br/
Candidato apoiado pelo
governador Geraldo
Alckmin (PSDB), o

prefeito de São Bento do
Sapucaí, Ildefonso
Mendes (PSDB), é o novo
presidente do conselho da
RMVale.Não houve
consenso para a definição
do cargo e PT e PSDB
disputaram voto a voto o
comando da RM na manhã
desta quinta-
feira.Ildefonso bateu o
prefeito de Jacareí,
Hamilton Ribeiro Mota
(PT), por 21 votos a 17.
O vice-presidente do
conselho será Toninho
Colucci (PPS), prefeito
de Ilhabela.Isso traz mais
beneficios para nós
s a m b e n t i s t a s . A g o r a
temos certeza que São
Bento irá avançar ainda
mais.

Prefeito Ildefonso Mendes
Neto é eleito Presidente da

Região Metropolitana

Remédios poderão ter os
preços reajustados a partir
do dia 30 de março, segundo
autorização da Câmara de
Regulação do Mercado de
Medicamentos (Cmed),
formada por uma equipe
interministerial liderada pelo
Ministério da Saúde. A
autorização com os critérios

de composição dos ajustes
dos preços foi publicada
ontem, dia 12, no Diário
Oficial da União. Para esses
reajustes, serão consideradas
as expectativas de inflação,
de ganhos de produtividade
das empresas de
medicamentos e o preço dos
insumos usados na produção

dos remédios. Para a inflação,
deverá ser usado o Índice
Nacional de Preços ao
C o n s u m i d o r
Amplo (IPCA), acumulado
entre março de 2011 e
fevereiro de 2012, calculado
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE).

Medicamentos serão
reajustados a partir

de 30 de março

O prefeito de Taubaté Ortiz
Junior (PSDB) esteve reunido
com a direção da Escola Fêgo
Camargo, juntamente com a
secretária de Educação, Edna
Chamon, e o vereador João
Vidal (PSB) para dar início
ao projeto que levará o
ensino de artes para bairros
carentes do
município.Primeiramente
apelidado de “Feguinho”, o
curso atuará dentro das
escolas municipais em bairros
específicos de acordo com a
gravidade da situação social.
O prefeito sugeriu que o

nome da nova escola fosse
uma homenagem à filha do
maestro Fêgo Camargo, a
apresentadora Hebe
Camargo.Semana passada o
vereador Vidal esteve na
instituição para estudar o
funcionamento da escola e
verificar o acesso de jovens
carentes a instituição, e
percebeu na iniciativa da
Fêgo nos bairros, agora
chamada de Escola de Artes
Hebe Camargo, uma forma
de popularizar o ensino de
artes na cidade. “Precisamos
de diversas frentes para

incentivar os jovens a terem
uma profissão digna longe do
tráfico de drogas e a
atividade artística é uma das
mais importantes”, afirmou o
vereador.Ortiz Junior ainda
destacou que já durante a
campanha estudava um
caminho de sensibilizar a
criança por meio da arte
como uma
forma de afastá-la do tráfico
e da violência, e já marcou
para o final de março o
próximo encontro com o
grupo para acertar os últimos
detalhes do projeto.

As AMIs (Academias da
Melhor Idade) instaladas
no Distrito de Moreira
César estão sendo
r e n o v a d a s .
 Além de reforçar a
fixação dos
equipamentos, a

Subprefeitura está
efetuando a pintura de
diversas academias.As
cores escolhidas são
diversificadas, deixando o
local mais atrativo para
milhares de pessoas.De
acordo com a

Subprefeitura, quando
uma AMI recebe pintura,
a área é isolada até a
secagem do produto para
que as pessoas não sujem
as mãos e as roupas ao
utilizarem os
equipamentos.

Academias da Melhor Idade
são pintadas

em Moreira César

Pode-se dizer que a
previdência privada nada mais
é do que um sistema que
acumula recursos que
garantam uma renda mensal
no futuro, especialmente no
período em que se deseja
parar de trabalhar. Quanto
mais tempo se espera para
contribuir, menor será a renda
a ser alcançada na
aposentadoria. Por isso, a
importância de se começar a

investir ainda jovem. A
previdência complementar
arrecadou em 2012, R$ 70,4
bilhões – 31,5% a mais do que
em 2011. Segundo a Fenaprevi
(Federação Nacional de
Previdência Privada e Vida),
esse foi o maior crescimento
de recursos desde 2004. Os
dados também apontam um
crescimento na procura por
parte do público feminino –
42% dos contratos de

previdência complementar
são assinados por
mulheres. Tempo é dinheiro
quando se trata de previdência
privada. O economista Luiz
Carlos Laureano Rosa, do
Núcleo de Pesquisas
Econômico Sociais (Nupes),
fez uma simulação de renda
de aposentadoria em planos
de previdência privada, com
base em uma contribuição
mensal de R$ 200,00.

Previdência privada é
atraente para jovens,
dizem economistas

Taubaté vai ganhar a Escola
de Artes Hebe Camargo
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Escolas do município de
Redenção da Serra e
Taubaté recebem durante
o mês de março a Unidade
Itinerante do Núcleo de
Educação Ambiental
(NEA - Móvel) da Fibria.
Estão programadas
atividades para alunos do
ensino fundamental e
ensino médio. A Unidade
é composta por um
caminhão equipado com
sala para palestras e
oficinas, e percorre os
municípios por onde a
empresa possui
florestas.O objetivo é
levar à comunidade
programas educativos
desenvolvidos na área
ambiental e de

sustentabilidade para
facilitar o relacionamento
entre a Fibria e as
comunidades vizinhas.
Por meio do NEA - Móvel
é possível difundir as
informações da empresa
que influenciam
diretamente a
comunidade, relacionadas
aos aspectos sociais,
ambientais e
econômicos.O caminhão
também possui um baú de
aproximadamente 15 m²
onde são disponibilizados
aparelhos audiovisuais
para realização de
palestras, biblioteca
composta por exemplares
didáticos e paradidáticos
sobre meio ambiente,

animais taxidermizados
comuns na Mata Atlântica,
showroom institucional
do processo de
fabricação de celulose e
exemplares de sementes
da flora
regional.Programação
NEA Móvel13/03 -
EMEIEF Profª Edna
Regina Oliveira e Silva -
Av. 9 de Julho, nº 60 -
Centro - Redenção da
Serra14/03 - EE Coronel
Queirós - Av. 7 de
Setembro, nº 281 -
Centro - Redenção da
Serra19/03- EMEIEF Vila
Caetano (Rural) - Estrada
José Félix Monteiro, s/nº
(Visconde de Mossoró) -
Taubaté

Núcleo de Educação
Ambiental Móvel

realiza atividades em
Redenção da Serra e

Taubaté

Em parceria com os serviços
de aprendizagem Senai e
Senac, a Prefeitura de
Taubaté está oferecendo uma
série de cursos
profissionalizantes. As
inscrições acontecem entre
os dias 18 e 27 de março e
serão oferecidas mais de 300
vagas.O projeto da parceria
ficou estabelecido a partir de
reuniões com representantes
das entidades e diretores das
e s c o l a s
sedes.Serãodisponibilizados
cursos de Inspetor de
Qualidade, Informática,
Almoxarife, Auxiliar
Administrativo e de Recursos
Humanos, Assistente de
Controle de Qualidade e
Ferramenta da Qualidade e
Assistente de Departamento
Pessoal.Para se inscrever o

candidato deve preencher
alguns requisitos básicos
como ter o ensino
fundamental completo e
idade mínima de 16 anos. As
inscrições poderão ser feitas
nas escolas sedes dos cursos
de segunda à sexta, das 8h
às 17h, e é preciso
apresentar cópias do RG,
CPF e comprovantes de
endereço e escolaridade.As
aulas acontecerão no período
noturno, com duração de três
horas diárias e turmas de até
32 alunos.Para mais
informações, o telefone da
Escola do Trabalho é o (12)
3625-5068.Confira abaixo
as sedes dos cursos:Escolas
do Trabalho Unidade
Jabuticabeira (Av. Marechal
Arthur da Costa e Silva,
1555) Unidade Estiva (Rua

Edmundo Morewood,
551)Unidade Cecap (Rua
Firmo Mendes Castilho,
7 5 0 ) E s c o l a s
M u n i c i p a i s E M E I E F
Benedito José dos Santos
(Estrada Municipal Alfredo
dos Santos, nº. 2305 -
Paiol)EMIEF Marta Maria
Miranda Del Ruy (Avenida
Mario Banhara, nº. 100 -
Novo Horizonte)EMEF
ProfDocilina Silva Campos -
EMEF Professora Docelina
Silva de Campos Coelho
(Rua Antônio da Silva Lobo,
nº. 1300 - Santa
Tereza)EMEF Profº Walther
de Oliveira (Rua Brasilina
Moreira dos Santos, n°.
1351 - Parque Três
Marias)EMEF Don José do
Couto (Avenida Tomé Portes
Del Rei, s/n° - Vila São José)

Prefeitura vai investir em
cursos profissionalizantes

475 pessoas se
inscreveram para bolsas
de estudo para o ensino

Superior
Com a aprovação do Projeto
de Lei nº 23/2013 e do
Decreto nº 4947, de 5 de
março de 2013 – que dispõe
sobre a concessão de 150
bolsas de estudo para o
ensino superior - , 475
pessoas se inscreveram para
o processo seletivo, no último
fim de semana.Segundo
informações do
Departamento de Assistência
Social da Prefeitura de
P i n d a m o n h a n g a b a ,
responsável pelo processo de
inscrições, mais de 600
pessoas compareceram ao

Ginásio de Esportes Juca
Moreira.  Entretanto, a
equipe fez um trabalho de
verificação de todos os
documentos antes da
inscrição, confirmando se os
interessados portavam os
documentos exigidos e
evitando uma possível perda
de tempo, como a falta da
comprovação de matrícula
ou ainda o comprovante de
moradia em
Pindamonhangaba por pelo 4
anos.Para agilizar as
inscrições, a Prefeitura
disponibilizou 18 funcionários

durante os dois dias, para
atender a todos os
interessados. Após o
processo de inscrições, tem
início uma nova etapa do
p r o c e s s o ,
 agora com a confirmação de
todos os documentos e a
verificação dos critérios
exigidos para a seleção dos
inscritos.O Departamento de
Assistência Social informou
que a listagem de
contemplados com as bolsas
de estudo
 será divulgada nos próximos
dias.

A taxa de mortalidade por
câncer no estado apresentou
queda de 9% na última
década, de acordo com
levantamento da Secretaria

da Saúde do governo de São
Paulo divulgado ontem, dia
11. Entre os anos de 1999 e
2000, a taxa era 104,6
mortes para cada 100 mil

habitantes, índice que passou,
entre 2009 e 2010, para 95,2
por 100 mil. A redução no
hábito de fumar é a principal
explicação.

Mortalidade por câncer
cai 9% em dez anos no

estado de SP

As aulas do Formare/
Delphi, turma 2013, terão
início na próxima
segunda-feira, 18, às
08h00. Desta vez, quinze
jovens de Paraibuna
participarão do projeto.
Os alunos foram
aprovados no processo
seletivo.O Formare é um
projeto da Fundação
Iochpe que oferece
cursos de ensino

profissionalizante para
jovens de 16 a 18 anos, de
famílias de baixa renda. O
projeto é desenvolvido
em empresas de grande e
médio porte, o objetivo é
promover a educação e
inserir os alunos no
mercado de trabalho.O
curso tem duração de dez
meses e é ministrado por
funcionários voluntários
capacitados na sede da

Delphi (empresa parceira
do projeto).
Ao final, os participantes
recebem certificado
reconhecido pelo
MEC.Como incentivo, os
jovens têm uma bolsa
auxílio; e o Governo
Municipal, por meio do
Departamento de Bem
Estar Social,
oferece o transporte
gratuito.

Jovens paraibunenses
participam do Projeto

Formare

Com objetivo de reconhecer
a iniciativa das escolas na
questão ambiental, a Câmara
de Taubaté deu início às
inscrições dos projetos
ambientais desenvolvidos por
instituições de ensino no ano
de 2012.As inscrições
podem ser feitas até 30 de
abril. Para isso, basta

apresentar na Secretaria da
Câmara a descrição do
projeto desenvolvido. O
Cerimonial da Casa,
responsável pela organização
do evento, poderá orientar as
escolas quanto a outras
questões sobre a inscrição,
pelo telefone 3625-9501 ou
e - m a i l

cerimonial@camarataubate.sp.gov.br.A
solenidade para entrega dos
certificados está prevista
para o dia 5 de junho, Dia do
Meio Ambiente. O
certificado de honra ao mérito
às instituições de ensino foi
instituído em 2007, por
iniciativa do então vereador
Orestes Vanone.

Câmara recebe
inscrições de projetos

ambientais

O vereador Jose Bilili de
Angelis (PSDB), se
reuniu com o Gerente da
Agencia de Correios de
Taubaté/SPI, Geraldino
Ferreira, e com o prefeito
municipal Ortiz Junior,

onde foi feito os acertos
finais para o
funcionamento da Caixa
Postal Comunitária que
será instalada no Centro
Social Rural dos Amigos
do Bairro do Registro.O

novo posto beneficiará
mais de 5 mil pessoas
residentes em 17 bairros
vizinhos.O vereador Bilili
comemorou a conquista e
exclamou: - “Acabou o
tititi”.

Taubaté: Novo posto
do Correios será

inaugurado

A pesquisa mensal realizada
pelo Nupes (Núcleo de
Pesquisa Econômico-
Sociais) apontou em
fevereiro, um aumento de
1,78% no valor da Cesta
Básica Familiar, se
comparado ao mês
janeiro.As cidades
consultadas foram Taubaté,
São José dos Campos,
Caçapava e Campos do
Jordão.São José dos
Campos continua sendo a
cidade do Vale do Paraíba

com o menor valor da Cesta
Básica, com o valor de R$
1.081,49, e Campos do
Jordão, com a de maior valor
de R$ 1.095,64. Taubaté o
custo ficou com o valor de R$
1.085,64. A diferença de
variação entre as cidades
(maior e menor custo)
diminuiu de 1,39% no mês de
Janeiro de 2013 para 1,31%
no mês de Fevereiro de
2013.Os produtos
responsáveis pela alta no
preço da cesta foram os do

item alimentação – dos
1,78% de variação do preço
da cesta, 1,58%
correspondem à
alimentação.Entre os
produtos pesquisados, os que
apresentaram maiores altas
foram: cebola (26,7%),
tomate (17,83%) e batata
(13,83%). Os produtos que
apresentaram as maiores
quedas foram: farinha de
mandioca (-7,8%), mamão
formosa (-7,05%) e banana
(-6,87%).

Cesta básica familiar sobe
1,78% em fevereiro

Uma recepção calorosa e
uma tarde cheia de
diversão marcou a
homenagem feita pela
Irmandade de
Misericórdia de Taubaté
ao Dia Internacional da
Mulher, no último dia 8.A
entidade organizou uma
programação especial
para celebrar a data, já que
a maioria de seus alunos
é formada por mulheres.
Cerca de 200 alunas da
turma da melhor idade se
reuniu para participar do
bingo promovido pela
Irmandade e se animou

bastante com a
brincadeira. “Este ano
pensamos em algo
diferente, onde elas
pudessem se divertir
mesmo e interagir. Foi
uma brincadeira muito
positiva. Elas merecem
toda a nossa
homenagem”, comentou
o provedor José Roberto
dos Santos.As vencedoras
de cada rodada foram
premiadas com cestas de
café da manhã, roupas,
utensílios domésticos,
produtos de beleza, entre
outros brindes. Após o

bingo, as mulheres
desfrutaram de um
agradável chá da tarde
oferecido pela entidade
durante o encerramento
da programação. Todas as
atividades foram
direcionadas às alunas do
g r u p o .
Os interessados em
conhecer mais sobre o
trabalho da Irmandade de
Taubaté devem procurar a
secretaria da entidade, que
fica à Rua Portugal, 169,
Jardim das Nações.
Informações pelo
telefone (12) 3632 4423.

Bingo agita Dia da Mulher na
Irmandade de Taubaté

Nesta última semana o
prefeito Vito Ardito
esteve reunido com o
Padre Geraldo, da
Paróquia São Vicente de
Paulo, do Distrito de
Moreira César, onde
acompanhado do vereador

José Carlos Gomes (Cal),
estiveram verificando
v á r i o s
apontamentos.Entre os
assuntos abordados, o
Padre Geraldo apontou
algumas das necessidades
das comunidades de

Moreira César, bem como
falou das festividades
religiosas do Distrito,
destacando as
providências que já foram
tomadas nestes primeiros
90 dias da atual
administração.

Padre Geraldo visita
Prefeitura e apoia a filosofia

da nova administração

Taubaté recebe durante
esta semana uma unidade
móvel do Sebrae. A
iniciativa visa dar
orientação àqueles que
desejam abrir sua própria
empresa, além de avaliar
os que já possuem seu
próprio negócio.A
unidade móvel do Sebrae
chegou à cidade na

segunda-feira, 11, e
passou pelos bairros
Parque Aeroporto,
Distrito do Una e estará
no centro de Taubaté, no
Mercado Municipal, na
quinta-feira, 14. Por dia
são realizados cerca de 40
atendimentos, entre às 9h
e 17h.O projeto acontece
em parceria com a

Prefeitura Municipal e a
Associação Comercial e
Industrial de Taubaté
(ACIT). “Esse iniciativa
vai dar base para esses
c o m e r c i a n t e s
aprimorarem seus
negócios e aumentarem
suas vendas”, afirma
Sandra Teixeira,
presidente da ACIT. 

Sebrae traz unidade móvel
para Taubaté

O governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin, disse
ontem, dia 11, que o estado
entrará com ação de
inconstitucionalidade no
Supremo Tribunal Federal
(STF) contra a derrubada

dos vetos da presidenta
Dilma Rousseff sobre a
redistribuição dos royalties do
petróleo no Congresso
Nacional. Alckmin disse,
durante evento do anúncio de
criação do Conselho Paulista

de Competitividade, no
Palácio dos Bandeirantes,
que o estado entrará com
ação no STF assim que for
publicada no Diário Oficial
da União a derrubada dos
vetos da presidenta.

O número de vagas abertas
pela construção civil no país
cresceu 1,07% em janeiro,
em relação a dezembro, com
a oferta de 36,2 mil postos
de trabalho. O dado faz parte

de pesquisa feita pelo
Sindicato da Indústria da
Construção Civil do Estado
de São Paulo (SindusCon-
SP) em parceria com a
Fundação Getulio Vargas

(FGV). No acumulado de 12
meses, na comparação com
o período anterior, houve alta
de 2,44%, com a
contratação de 82 mil
trabalhadores.

São Paulo vai entrar com
ação contra

redistribuição de
royalties do petróleo

Emprego na construção civil
cresce 1,07% de dezembro

para janeiro

O Rotaract Club é o
aniversariante deste dia 13 de
março. As comemorações se
estendem a partir de hoje, até
o próximo sábado (16), em
âmbito mundial.O clube é uma
entidade de fins filantrópicos,
onde todo lucro é revertido
para doações e ajuda aos mais
necessitados. O Rotaract
Club, de acordo com seus
membros, nasceu de uma ideia
do Rotary Club que apostou
em jovens entre 18 e 30 anos
em prol da paz mundial e
beneficio do próximo. Seus
integrantes tem também
como função trabalhar e

desenvolver a liderança e
confiança de cada jovem para
ajudar a construir cada vez
mais um mundo melhor. Isso
começa pela comunidade
onde vive, por meio do
trabalho em equipe com seus
componentes e parceiros.”Em
Pindamonhangaba tivemos o
Rotaract Club
Pindamonhangaba reativado
em Setembro do ano passado
e desde de então vem
ajudando muita gente na
cidade, com projetos como o
Dia das Crianças e o Natal, o
clube esta em
desenvolvimento e crescendo

cada vez mais.”, disse João
Guilherme Pereira dos Santos,
presidente do Rotaract Club
Pindamonhangaba.Á frente
da entidade durante a gestão
2012/2013 - Distrito 4600,
João Guilherme
convida: ”Você que quer
fazer parte desta história,
informamos que a reunião é
aberta ao público e acontece
todo domingo às 10h30 na
sede da Casa da Amizade,
bairro Parque das Nações, em
Pindamonhangaba.”A página
do clube no Facebook é
Rotaract Club
Pindamonhangaba. 

Rotaract Clube comemora
mais um ano neste dia 13 de

março


