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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.
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 A Passagem de ano em São
Bento do Sapucaí foi repleta
de entretenimento e levou
alegria e descontração para
os sambentistas e visitantesO
Ano Novo começou às 22h
com o show da banda
Armazém, que na Avenida
Conselheiro Rodrigues Alves
– centro, fez com que todos
dançassem ao som das
músicas mais tocadas do

momento. Às 00h a queima de
fogos foi à atração da noite,
trazendo brilho, charme e
beleza para o município.E vem
aí:Carnaval “Tem Folia na
Montanha 2013” apresenta:-
Dia 05/01 - Bloco Zé Pereira.
O Bloco vem animar as
crianças e os pais, anunciando
as festividades carnavalescas
que estão por vir. Das 19h às
22h, de segunda a segunda

até a terça-feira de carnaval;-
Dia 26/01 - Pré Carnaval. Na
Praça Padre Pedro, a partir
das 21h. A festa será
comandada pela Lira da Folia,
tocando o melhor das
marchinhas. Além disso,
acontecerá a coroação da
Rainha do Carnaval e do Rei
Momo. O Bloco Zóio Gordo
participa também com muita
animação.

Reveillon Sambentista
dá as boas vindas ao

novo ano com alegria e
entretenimento

A quantidade de pessoas que
procuraram crédito em 2012
teve queda de 3,1% em
relação a 2011, segundo a
empresa de consultoria
Serasa Experian. É o pior
resultado anual da série
histórica do indicador,
iniciada em 2007. Antes, o

único ano em que havia sido
observada a redução na
demanda do consumidor por
crédito foi 2009, quando
houve uma queda de 1,2%.
Na época, a economia
brasileira passava por um
período recessivo devido à
crise financeira internacional

de setembro de 2008.
Segundo economistas da
Serasa, a queda de 2012
ocorreu em razão da
escalada da inadimplência e
dos elevados graus de
endividamento e
comprometimento da renda
do consumidor.

Demanda por crédito cai
3,1% em 2012 e tem pior
resultado anual desde

2007

O Prefeito Marcelo
Vaqueli e seu vice
Clemente visitaram hoje
(11/01/13) os moradores
do CDHU Vera Cruz e
ouviram diversas

reclamações sobre o
estado em que as casas
foram entregues. Algumas
providências já estão
sendo tomadas. Vaqueli
pediu prioridade aos

responsáveis pela obra do
conjunto habitacional para
que se resolva os
p r o b l e m a s
 da população o mais
rápido possível.

Tremembé: VAQUELI E
CLEMENTE VISITAM

MORADORES

O 1º EREP – Encontro da
Rede de Educação
Pública – aconteceu nos dias
10 e 11 de janeiro na
Secretaria de Educação e
contou com a participação de
todos os diretores e
coordenadores das Unidades
Escolares da Rede
Municipal.A nova Secretária
de Educação, Cristiana
Mercadante Esper Berthoud,
decidiu realizar o EREP para
ter a oportunidade de
conhecer e dialogar com sua
equipe direta de trabalho e,
em especial, apresentar suas
novas propostas para a
gestão 2013/2016.Ao longo
de dois dias de trabalho
foram discutidas as
características das escolas, o
perfil das comunidades e da
clientela atendida e novas

propostas teóricas e
educacionais a serem
implantadas. Utilizando nova
metodologia de avaliação da
Rede de Ensino (Análise
SWOT que avalia forças,
fraquezas, oportunidades e
ameaças), as equipes
debateram a situação atual e
iniciaram o planejamento de
estratégias para
reestruturação.O Encontro
foi extremamente proveitoso,
foi avaliado
como ”excelente” por mais
de 90% dos participantes e
foi o primeiro de uma série
de outros encontros a serem
organizados para que todos
os elementos das
comunidades escolares –
alunos, famílias, professores
e funcionários – possam
avaliar a atual estrutura e

sugerir mudanças.O Ilmo. Sr.
Prefeito Municipal, Marcelo
Vaqueli, encerrou os
trabalhos na tarde do dia 11
dando as boas vindas a todos
nesta nova gestão que se
inicia. Diretores e
coordenadores sentiram-se
bastante honrados e
homenageados com sua
participação e o encontro
encerrou-se em clima de
otimismo com os novos
desafios a serem
enfrentados.”Por uma
Educação Pública de
Excelência em
T r e m e m b é ”
é o novo lema da Secretaria
de Educação de nossa
cidade, que buscará
mobilização e parceria com
todos os segmentos de nossa
sociedade.

Tremembé:
1º ENCONTRO DA REDE

DE EDUCAÇÃO
PÚBLICA

Os estudantes, militares e
pessoas com vínculo
empregatício em
Pindamonhangaba, que
utilizam a estrada do Atanázio
ou a SP-62, e não possuem
carro com placa da cidade,
devem fazer o
recadastramento para obter
o benefício da isenção na
tarifa do pedágio da estrada
do Atanazio (que dá acesso
ao bairro Feital) e SP-62
(localizado próximo bairro
Morumbi). O prazo termina
no dia 31 de janeiro.Após
esta data, as liberações serão
canceladas. A solicitação
deve ser feita no setor de
Protocolo da Prefeitura ou na
Subprefeitura, em Moreira

César, de segunda a sexta-
feira, das 8 às 17 horas.As
pessoas com vínculo
empregatício devem
apresentar cópia do
documento do veículo,
carteira nacional de
habilitação, comprovante de
endereço, da carteira de
trabalho e declaração do
R.H. da empresa. No caso
de estudantes, são
necessárias as cópias do
documento do veículo,
carteira nacional de
habilitação, comprovante de
endereço, declaração da
unidade escolar e, em caso
do veículo estar no nome dos
pais, deve ser apresentada
uma declaração reconhecida

em cartório, autorizando a
utilização do veículo.Os
militares que trabalham em
Pindamonhangaba precisam
apresentar as seguintes
cópias: documento do
veículo, carteira nacional de
habilitação, comprovante de
endereço, cópia da funcional
e declaração da companhia
ou batalhão.A isenção da
tarifa também vale para
pessoas jurídicas. Este
benefício é concedido ao
veículo. Os proprietários das
empresas devem proceder da
mesma forma.Os pedágios
da estrada do Atanázio e da
SP-62 são liberados para os
veículos com placas de
Pindamonhangaba.

A China enfrenta as
temperaturas mais baixas das
três últimas décadas, que
atingem todo o país. Mais de
250 mil chineses precisam de
algum tipo de ajuda
emergencial. Nas regiões do

Sul do país, onde não é
comum o registro de baixas
temperaturas, o governo criou
abrigos para os sem-teto e os
idosos. No Norte, mais de
150 bois morreram em
decorrência da onda de frio,

que também arruinou
plantações, principalmente
devido à neve. Há ainda
informações sobre barcos
encalhados em águas
congeladas. A previsão é de
que a onda de frio continue.

China enfrenta o inverno mais
frio em 30 anos

Pindamonhangaba:
Isenção de pedágio será

concedida mediante
recadastramento

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Subprefeitura de Moreira
César, realizou serviços de
poda de árvores na praça do
Cisas (Centro Integrado de
Saúde e Assistência Social)
e no canteiro central da
avenida Nova Pinda, entre o
Ipê I e o Ipê II.De acordo
com o Subprefeito de
Moreira César, Manoel

Pereira dos Santos, o Mané,
as ações foram importantes
para que as árvores ficassem
uniformes, principalmente na
avenida Nova Pinda. “A
copa de algumas plantas
estava muito grande e isso
prejudicava a visibilidade das
pessoas, principalmente dos
motoristas. Com a poda,
todos podem trafegar pela
avenida com mais segurança,

assim como andar na praça
do Cisas”, explicou.Mané
afirmou que a Subprefeitura
vai continuar percorrendo
áreas públicas do distrito
para efetuar podas em
árvores. “Há dois aspectos.
O primeiro deles é a
segurança da população; o
outro é a
harmonia que este serviço
gera”.

Subprefeitura faz poda de
árvores no Cisas e avenida

Nova Pinda
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Leia e Anuncie
Contato: 12-3672-2257

Festival de Marchinhas
abre o Carnaval 2013 em

Pinda
As festividades de Momo
terão início em
Pindamonhangaba no dia 23
de janeiro, com o VI Festival
de Marchinhas “Zé
Sambinha”. O evento será
realizado entre os dias 23 e
27 de janeiro, na Praça
Padre João Faria de Fialho,
largo do Quartel.Nos dias 23
e 24, os candidatos irão
ensaiar. As apresentações
ocorrem nos dias 25 e 26, a
partir das 20 horas.O Festival
de Marchinhas premiará os
destaques com troféu e

premiação em dinheiro. Os
vencedores serão escolhidos
por uma comissão julgadora
formada por sete membros,
entre júri técnico e júri
artístico.De acordo com
informações do
Departamento de Cultura da
Prefeitura, que está
organizando o evento, o
candidato que conquistar o 1º
lugar será agraciado com o
troféu “Alarico Corrêa
Leite”, o 2º receberá o troféu
“Zé Sambinha” – José de
Assis Alvarenga, o 3º com

levará o troféu Celso
Guimarães e o 4º ganhará o
trófeu Maestro Arthur dos
Santos.As obras
selecionadas para este
evento são de compositores
de Pindamonhangaba,
Taubaté e Ubatuba. Quem
passar pela praça poderá
conferir canções como
“Rainha Nhá Nhá”, “Jogo de
Azar”, “Marcha da Escada”,
“Marcha do Zé Sambinha”,
“Cabeça Virada”, entre
outras, e brincar de carnaval
até o “Fim do Mundo”.

ANS suspende venda de
225 planos de saúde

A partir da próxima
segunda-feira, dia 14,
225 planos de saúde
administrados por 28
operadoras estarão
proibidos de ser
comercializados em todo

o Brasil. De acordo com
a Agência Nacional de
Saúde Suplementar
(ANS), a decisão foi
tomada em razão do
descumprimento dos
prazos máximos fixados

para marcação de
consulta, exames e
cirurgias. A venda dos
planos ficará suspensa
até março, podendo ser
prorrogada em caso de
reincidência.

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Subprefeitura de Moreira
César, realizou serviços de
poda de árvores na praça do
Cisas (Centro Integrado de
Saúde e Assistência Social)
e no canteiro central da
avenida Nova Pinda, entre o
Ipê I e o Ipê II.De acordo
com o Subprefeito de
Moreira César, Manoel

Pereira dos Santos, o Mané,
as ações foram importantes
para que as árvores ficassem
uniformes, principalmente na
avenida Nova Pinda. “A
copa de algumas plantas
estava muito grande e isso
prejudicava a visibilidade das
pessoas, principalmente dos
motoristas. Com a poda,
todos podem trafegar pela
avenida com mais segurança,

assim como andar na praça
do Cisas”, explicou.Mané
afirmou que a Subprefeitura
vai continuar percorrendo
áreas públicas do distrito
para efetuar podas em
á r v o r e s .
 “Há dois aspectos. O
primeiro deles é a segurança
da população; o outro é a
harmonia que este serviço
gera”.

Subprefeitura faz poda
de árvores no Cisas e
avenida Nova Pinda

Tremembé:
CONVOCAÇÃO AOS

BLOCOS DE CARNAVAL
DE TREMEMBÉ

A Secretaria de Cultura,
Turismo e Esportes de
Tremembé convoca a
todos os blocos da

cidade para comparecer a
prefeitura, afim de
oficializar as datas
e horários dos desfiles de

2013. O ofício para
recolhimento de verba
será recebido até o dia 16/
01/13. 

Tremembé está cheio de
novidades para o carnaval
de 2013, além dos
inúmeros blocos de nossa
cidade também irão
desfilar os famosos
blocos de São Luiz do
Paraitinga. O Bloco do
Barbosa saíra no dia 10/

02 (domingo), outro
bloco que também estará
por aqui é o Bloco da
Maricota que desfilará no
dia 11/02 (segunda feira)
e para fechar o carnaval
com chave de ouro, o
Bloco Juca Teles terá sua
apresentação marcada

para o dia 12/02 (terça
feira). Os desfiles terão
início a partir das 15 horas
e percorrerão um
percurso pelas principais
ruas da cidade. Aguardem,
logo teremos mais
novidades sobre o Novo
Carnaval de Tremembé.

NOVO CARNAVAL DE
TREMEMBÉ 2013

A EDP Bandeirante orienta
seus consumidores para
sempre fazer suas instalações
elétricas com materiais
adequados e com
profissionais devidamente
treinados para isto. Boas
instalações permitem que os
equipamentos sejam usados
com segurança e que não
tenham gastos excessivos
com a conta de energia
elétrica.Durante temporais e
períodos longos de chuva, a
atenção dos consumidores
deve ser redobrada, evitando
assim choques elétricos ou
danificação do equipamento.
Se ocorrer variação da
tensão (a luz ficar piscando,
por exemplo), durante
tempestades com muitos
raios ou se pelo barulho do
trovão perceber que os raios
estão caindo próximo à
residência, é recomendável
retirar da tomada
equipamentos eletrônicos
mais sensíveis (computador,
TV etc.) e também
geladeiras, evitando assim
possíveis danos aos
mesmos.Em períodos
prolongados de chuva, caso
as paredes dos cômodos da
casa fiquem muito úmidas,
deve-se evitar ficar
encostado nelas e ligar
equipamentos elétricos em

tomadas instaladas nestas
paredes. Excesso de
umidade e eletricidade não
combina, pois pode ser fonte
de choques e mau
funcionamento de
equipamentos.Cuidados
importantes durante
temporais e ocorrência de
raios:Em casa:- Manter
instalações elétricas em boas
condições;- Não fazer uso de
benjamins (preferir os filtros
de linha);- Evitar goteiras
perto de instalações elétricas
(água conduz energia).Na
rua:- Não ficar em áreas
descampadas debaixo de
chuva;- Não ficar debaixo de
árvores e estruturas metálicas
durante temporais com
raios;- Procurar ficar
protegido da água e não
andar em áreas alagadas onde
existem bueiros;- Em caso de
cabos elétricos no chão, a
orientação é manter distância
e entrar em contato com a
EDP Bandeirante.Cuidados
importantes durante
alagamentos:Em casa:- Ao
primeiro sinal de chuva forte,
deixe móveis e
eletrodomésticos fora do
alcance da água;- Desligue
equipamentos elétricos e
eletrônicos, feche o registro
do gás e da água;- Guarde
os produtos de limpeza e

alimentos fora do alcance das
águas e não os utilize caso
tenham sido atingidos;-
Mantenha um membro da
família atento e vigilante ao
nível de subida das águas,
mesmo à noite;- Tenha
sempre lanternas e pilhas em
condições de uso. Não use
velas, lamparinas a álcool ou
similares;- Acompanhe o
noticiário local pelo rádio e
fique atento às mensagens de
esclarecimento ou alarmes;-
Se houver muita infiltração na
casa e acontecer rachaduras
nas paredes ou se escutar
algum barulho estranho,
abandone sua residência;-
Transmita alarme aos vizinhos
em caso de súbita elevação
da água;- Não use telefone
convencional;- Não fique
próximo a tomadas, canos,
janelas e portas metálicas;-
Não toque em equipamentos
elétricos que estejam ligados
à rede elétrica;- Desligue o
disjuntor, caso a água atinja
níveis que possam alcançar
as tomadas elétricas;- Não
deixe extensões ou cabos
elétricos em contato com a
á g u a ; -
 Não toque nos
equipamentos elétricos ou
f a ç a
manutenções com os pés
molhados ou dentro da água.

EDP Bandeirante alerta
para os riscos com
energia elétrica no

período das chuvas Estão abertas as inscrições
para concorrer ao cargo de
Rei Momo, Rainha e
Princesas do Carnaval 2013
de Taubaté. As inscrições são
gratuitas e deverão ser
realizadas na Secretaria de
Turismo e Cultura até o dia
18, das 9h às 17h.A inscrição
deve ser feita pessoalmente
e o candidato deve levar
cópias da certidão de
nascimento, RG e CPF
autenticadas, uma foto 3x4,
cópia do comprovante de
endereço e uma declaração
cedendo o direito à
exploração de imagem e de
som tanto durante o Baile de

Eleição como no período de
Carnaval.Também consta no
edital que o candidato e as
candidatas devem
comparecer a todos os
ensaios, na hora e no local
designados, sujeitos a
desclassificação automática
com a ausência.É importante
que, no ato da inscrição, os
candidatos leiam atentamente
os regulamentos, com as
condições básicas e
indispensáveis para a
participação, como ter
espírito carnavalesco, possuir
desembaraço no samba, ser
simpático (a) e se comunicar
bem com o público.O

concurso para a escolha da
Rainha, Princesas e do Rei
Momo do Carnaval 2013
será realizado dia 26 de
janeiro de 2013, às 21h, em
local que ainda será
definido.A Corte de Momo
receberá toda a vestimenta e
adereços e também prêmio
de R$ 3.000 para a rainha e
rei momo, de R$ 2.500 para
a primeira princesa e R$
2.000 para a segunda
princesa. Serviço: Secretaria
de Turismo e Cultura Rua
Benedito Silveira de Moraes,
s/n – Jardim Ana Emília
(dentro da Rodoviária Nova)
Horário: das 09h às 17hrs.

Já estão abertas as
inscrições para escolha

da Corte de Carnaval

Ontem 14, segunda-feira, foi
abertas as inscrições para o
7º Concurso de Marchinhas
de Quiririm, que neste ano
será realizado nos dias 7 e 8
de fevereiro, às 20h, no palco
de eventos do distrito.As
inscrições podem ser feitas
até o dia 1º de fevereiro, das
9h às 12h e das 14h às 17h,
na Secretaria de Turismo e
Cultura que fica na
Rodoviária Nova.A pessoa
responsável pela inscrição
deverá ser o autor ou um dos
autores da música, que
deverá levar, além da cópia
autenticada dos documentos,

a letra da música em seis
cópias, com título, nome dos
autores e a letra da canção
na íntegra, idêntica ao
material gravado no CD, que
também deve ser levado e
identificado somente com o
nome da música.No
regulamento, entre outras
diretrizes, está especificado
que qualquer irregularidade
ou mesmo má qualidade do
CD poderá acarretar na
desclassificação da música.A
ordem de apresentação para
a classificação e final será
realizada por meio de
sorteio.A música deverá ser

inédita, e a identificação de
plágio desclassificará a
composição no ato da
seleção via CD.A premiação
será de R$ 2.000 para o
primeiro lugar, R$ 1.500 para
o segundo lugar e R$ 1.000
para o terceiro lugar, além de
troféu para os primeiros dez
colocados.Serviço:Secretaria
de Turismo e CulturaRua
Benedito Silveira de Moraes,
s/n –
 Jardim Ana Emília (dentro da
Rodoviária Nova) De 14 de
janeiro a 1º de
fevereiroHorário: das 09h às
12h e das 14h às 17h

Concurso de Marchinhas
de Quiririm acontece em

fevereiro

Decreto faz parte de nova
etapa do processo de
integração do Hospital
Universitário com o
Hospital RegionalO
governador Geraldo
Alckmin acaba de
decretar autorização que
permite que ao Estado
receber a permissão de
uso de parte do terreno
onde hoje está encontra-
se instalado o Hospital
Universitário de Taubaté.
O decreto, publicado no
Diário Oficial do Estado
em 9 de janeiro, faz parte
do do processo de
integração do HU com o

Hospital Regional do Vale
do Paraíba, que vem
sendo conduzido pela
Secretaria de Estado da
Saúde de São Paulo.No
total, o terreno, cedido ao
Estado pela Universidade
de Taubaté possui área de
20,7 mil m², sendo 13,9
mil m² de área
c o n s t r u í d a . P a r a
modernização e
recuperação da área física
e compra de
equipamentos, o Hospital
Universitário de Taubaté
r e c e b e r á
 R$ 20 milhões em
investimentos. A verba, já

está autorizada, deverá ser
liberada após conclusão
do processo de
integração da unidade
com o HR.A integração
irá permitir a formação de
um grande complexo
hospitalar, beneficiando
os pacientes
 da rede pública de 39
municípios da região.Os
investimentos realizados
pela Secretaria ainda
p o s s i b i l i t a r ã o
 a ampliação gradativa da
oferta de leitos em
49,6%, passando dos
a t u a i s
147 para 220.

Governador decreta
permissão de uso do

terreno do HU Taubaté
pelo Estado

A ACIT, em parceria com o
NUPES – Núcleo de
Pesquisas Econômico-Sociais,
realizou a pesquisa mensal –
que acontece desde 1996 –,
para avaliar a variação do
preço da Cesta Básica
Familiar, composta de
produtos que preenchem as
necessidades básicas de
limpeza, higiene e alimentação
de uma família-padrão
brasileira (5 membros, com
poder de compra de 5 salários
mínimos vigentes). As cidades

pesquisadas foram São José
dos Campos, Taubaté,
Caçapava e Campos do
Jordão e analisados os preços
de 32 produtos de
alimentação, 5 produtos de
higiene pessoal e 7 produtos
de limpeza doméstica.Em
Dezembro de 2012,o preço da
Cesta foi 8,74% maior do que
a do mesmo período, em 2011
– percentual maior que a
inflação oficial brasileira anual
(5,84% - IPCA do IBGE). A
Cesta mais cara – Campos do

Jordão – apresentou um preço
1,58% maior do que a mais
barata – São José dos
Campos. Todas as cidades
apresentaram um aumento no
preço de suas Cestas. A maior
variação ocorreu em Campos
do Jordão (11,27%) e a menor
variação em Taubaté (7,2%).
A batata e o alho foram os
principais responsáveis pelo
aumento do preço na cesta –
apresentando um aumento de
59,15% e 46,21%,
respectivamente.

Evolução dos preços da
Cesta Básica Familiar do

Vale do Paraíba

Entre os dias 02 e 07 de
janeiro todas as regiões de
Taubaté foram atendidas com
serviços de capina e varrição,
pintura e limpeza geral, além
de manutenção da iluminação
pública.Além desses
serviços, que aconteceram
em bairros como Estiva,
Esplanada Santa Terezinha,

Jardim Resende, Cidade
Jardim entre outros, as
equipes ainda fizeram o
serviço de Cata Treco em
diversos bairros.A
fiscalização do comércio
ambulante, feiras e
fiscalização de terrenos
baldios também faz parte dos
serviços prestados pelo

DSU.A Secretaria faz uma
programação semanal para
atendimento dos bairros. Em
breve esse calendário deverá
ser divulgado
para que a população saiba
quais os locais serão
atendidos e também possa se
preparar quando o Cata
Treco passar.

Taubaté: DSU inicia
trabalhos de limpeza na

cidade

O prefeito Ortiz Junior
(PSDB) recebeu na ultima
quinta feira, dia 10, os 11
vereadores da base para
expor o cenário encontrado
na Prefeitura e a atual
situação das
Secretarias.Durante a
reunião, o Prefeito expos
relatórios e explanou sobre
as demissões para atender a
Lei de Responsabilidade
Fiscal, que rege que o gasto
com a folha de pagamento
não pode ultrapassar 54%
(hoje o gasto é de 65%) além
dos ajustes nos contratos
vigentes, que estão sendo
auditados para que haja
negociação e redução nos

valores. Com isso, a intenção
é que o caixa comece a ter
fluxo para investimentos, pois
a situação encontrada
restringe os investimentos
nesse primeiro
momento.Ainda na área de
investimentos, os vereadores
receberam as informações
sobre a Comissão de Saúde,
que está em contato com o
Governo Federal para
viabilização das UPAS e do
SAMU em Taubaté e para
iniciar o mais breve possível
os mutirões para sanar as
filas de atendimentos.O foco
principal desta reunião foi
alinhar os projetos da
Prefeitura e da Câmara, para

que ambas as instituições
possam trabalhar em
conjunto com a intenção de
melhorar a cidade e trazer
todos os benefícios para o
m u n i c í p i o .
Um dos primeiros projetos
propostos pelo Executivo
deverá ser a avaliação de um
plano de cargos e salários
para os servidores
m u n i c i p a i s .
A ideia é que o trabalho em
conjunto se estenda pelos
quatro anos, com reuniões de
alinhamento e atuação direta
dos representantes do
Legislativo e do
Executivo em projetos para
Taubaté.

Prefeito recebe
vereadores da base para
traçar metas de trabalho

A Prefeitura de Taubaté
vai receber duas novas
ambulâncias nas próximas
semanas, através de
emenda do Deputado

Estadual Padre Afonso
Lobato.A verba do
Governo do Estado será
de R$ 180 mil, e o
município ficará

responsável pela compra
dos veículos, no valor de
R$ 90 mil cada. Assim
que a verba for liberada as
compras serão realizadas.

Taubaté recebe duas
ambulâncias nas

próximas semanas

O reajuste do seguro-
desemprego em 2013 será
menor do que o do ano
passado, segundo o índice de
correção do benefício
publicado no dia 10, no
Diário Oficial da União. De
acordo com a portaria do
Conselho Deliberativo do

Fundo de Amparo ao
Trabalhador (Codefat), o
seguro-desemprego será
reajustado de acordo com o
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC), do
Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE), que fechou 2012 em

6,2%. No ano passado, o
índice de correção foi cerca
de 14,1%,
atrelado ao reajuste do salário
m í n i m o ,
 cujo cálculo do reajuste leva
em consideração o
Produto Interno
Bruto (PIB).

Governo altera fator de
correção e reajuste do

seguro-desemprego fica
menor


