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A Gazeta
dos

Municípios
            23º Ano

A Gazeta
de

Tremembé
           24º Ano

NATAL “DAS FITAS” 
E ANO NOVO EM SÃO 
LUIZ DO PARAITINGA

DE 7/12 A 29/12

Programaça7/12, sábado
16h – Apresentação 
do Projeto Guri – Polo 
São Luiz do Paraitinga
Local: Praça Dr. 
Oswaldo Cruz
8/12, domingo
15h – Arthur e Amarildo
Local: Praça Dr. 
Oswaldo Cruz
12/12, quinta
16h30 – Apresentação 
do Projeto Guri – Polo 
São Luiz do Paraitinga
Local: Centro Turís-
tico e Cultural Nel-
sinho Rodrigues
14/12, sábado
20h – FAMIG – Fanfarra 
Monsenhor Ignácio Gióia
21h30 – Vibrafone Bra-
sileiro com André Juarez 
e Grupo Le Petit Comitê
Local: Praça Dr. 
Oswaldo Cruz
15/12, domingo
15h – Corporação Musical 
São Luís de Tolosa Juvenil
Local: Praça Dr. 
Oswaldo Cruz
19/12, quinta
10h – Apresentação do Nú-
cleo de Música SESI–SP 
de São Luiz do Paraitinga
Local: Centro Turís-
tico e Cultural Nel-
sinho Rodrigues
20/12, sexta
20h – VIÉS – Vozes In-
fantis Elpídio dos Santos

Local: Capela das Mercês
21/12, sábado
20h – Desfile de Car-
ro de boi com Papai 
Noel e músicas natalinas
Local: Pelas ruas 
do Centro Histórico
22h – VIÉS – Vozes In-
fantis Elpídio dos Santos
Local: Nas janelas do casa-
rão da Prefeitura Municipal 
(Praça Dr. Oswaldo Cruz)
22/12, domingo
14h – Sopro Caipira
16h – Show de lançamen-
to do CD “A dança do Pa-
raitinga” – João Gaspar
Convidados: Renata 
Marques e Lia Marques 
(Coro), Esther Fietz (Vio-
loncelo), Dudu Portes 
(Percussão), Negão dos 
Santos, Gabriel Sater e 
Rafael Schimidt (Violões)
Local: Praça Dr. 
Oswaldo Cruz
24/12, terça
19h – Quarteto Dessus
Local: Praça Dr. 
Oswaldo Cruz 
25/12, quarta
20h30 – Retreta de Na-
tal – Corporação Musi-
cal São Luís de Tolosa
Local: Praça Dr. 
Oswaldo Cruz
28/12, sábado
20h – Pras Ban-
das do Raizeiro
21h30 – Banda Space Rock

Local: Praça Dr. 
Oswaldo Cruz
29/12, domingo
14h – Dupla Vicen-
tinho Rocha e Nel-
sinho Mato Dentro
16h – Dupla Val-
dir e Valdecir
Local: Praça Dr. 
Oswaldo Cruz
Realização: Prefeitura Mu-
nicipal da Estância Turísti-
ca de São Luiz do Paraitin-
ga, ACI SLP – Associação 
Comercial e Industrial de 
São Luiz do Paraitinga
Apoio: ProAC – Secreta-
ria de Estado da Cultura – 
Governo do Estado de São 
Paulo e Comércio local 
 ANO NOVO (31/12/2013)
Local: Praça Dr. 
Oswaldo Cruz
14h – Natal e Natalino
16h – Léo Tibúr-
cio e nosso quarteto
18h – Pithy Couto
20h – Oficina de Maracatu 
de Baque Virado com Co-
letivo Cultura na Kombi
21h30 – Baroni & 
a Kabereka Rock
23h30 – Maraca-
tu Baque do Vale
0h30 – Banda Sincopado
 De 26/12/2013 a 6/1/2014 
– Visita das Pastorinhas 
aos presépios da cidade
Dia 4/1/2014 – Encon-
tro de Folia de Reis

São Bento do Sapucaí tem 
noite animada com

inauguração da Árvore de 
Natal de garrafas PET

A Secretaria de Promoção 
Social, juntamente com a 
Melhor Idade, reuniu na 
segunda-feira, Vice Pre-
feito e munícipes para 

a inauguração da Árvo-
re de Natal de garrafas 
PET no centro da cidade.
A árvore, que foi ilumi-
nada com “pisca pisca”, 

trouxe alegria e encanto à 
Praça Padre Pedro, dese-
jando um Natal de paz e 
um Ano Novo de muitas 
realizações e conquistas. 

Programação oficial do 
Natal Iluminado em

Tremembé 2013

O Natal Iluminado em 
Tremembé 2013 acon-
tece entre os dias 24 de 
novembro de 2013 a 
06 de janeiro de 2014 e 
está cheio de novidades!
Todos os anos o Natal Ilu-
minado de Tremembé atrai 
famílias de todo o Vale do 
Paraíba para visitar a deco-
ração natalina nas praças 
Padre Luiz Balmes e Ge-
raldo Costa, que se tornam 
palco de um grande show 
de Natal com a invasão 
de luzes, enfeites temá-
ticos e a visitada casa do 
Papai Noel.
Com uma programação 
diferenciada e voltada a 
família, a Secretaria de 
Turismo, Cultura e Espor-
tes preparou para o ano 
de 2013 várias novidades: 
A antiga Estação vai se 
transformar em palco para 
shows regionais todos os 
finais de semana, decora-
ção com mais de 70 mil 
lâmpadas, construção de 
uma casa para que o “bom 
velhinho” possa receber as 
crianças, espaço de arte-
sanato com a participação 
do Programa Mais Educa-
ção organizado pela APM 
(Associação de Pais e 

Mestres), praça de ali-
mentação para acomo-
dar os visitantes e um 
parque de diversões.
A casinha do Papai Noel 
ficará aberta para visita-
ção durante todo período 
do evento, das 20h às 23h.
P r o g r a m a ç ã o :
Dia 24/11 (Domingo)
- 20h, Abertura do Natal 
Iluminado 2013 com a 
chegada da procissão vin-
da do Carmelo Santa Face 
e Pio XII que abre a cam-
panha “Obra do Berço” .
- 20h15, Banda Taes
Dia 25/11 (Segunda feira – 
Véspera de feriado e 
em comemoração ao 
aniversário da cidade)
- 21h, BANDA PALACE 
com Maysa Ohashi e Ce-
cília Militão do Programa 
The Voice da Rede Globo
Dia 26/11 
(Terça feira)
- 20h, Sessão solene em 
comemoração ao 117º de 
Aniversário da Emancipa-
ção Político-Administrati-
va do Município na Câma-
ra Municipal de Tremembé
Dia 30/11 (Sábado)
- 20h, Olecram
- 22h, Banda Vinti
Dia 01/12 (Domingo)

- 19h, FAMUTRE (Fanfar-
ra Municipal de Tremembé)
- 21h, Orquestra de vio-
las e violões Itaboaté
Dia 05/12 (Quinta feira) 
- 20h, Grande Parada de 
Natal com a CHEGA-
DA DO PAPAI NOEL, 
carros alegóricos e te-
máticos, distribuição de 
brindes e muito mais.
Dia 07/12 (Sábado)
- 20h, Banda Mais Q Amigos
Dia 08/12 (Domingo)
- 19h, Coral Oxitom
- 21h, Clube do Choro
Dia 13/12 (Sexta feira)
- 19h, Exposição de ar-
tes plásticas do Projeto 
Fazendo Arte
- 20h, Ballet do Proje-
to Fazendo Arte com o 
espetáculo “O Circo”
Dia 14/12 (Sábado)
- 18h, Culminância das 
Eletivas – Cabral Fest
Dia 15/12 (Domingo)
- 19h, Camerata de Vio-
lões e Banda do Pro-
jeto Fazendo Arte
- 21h, Ban-
da Oito Ponto Zero
Dia 21/12 (Sábado)
- 20h, Orquestra Jovem 
Municipal de Tremem-
bé “Cantata de Natal” 
do Projeto Fazendo Arte

A História do Mercado
Municipal de Taubaté vira livro

Hélio Monteiro dos Reis, 
que é coordenador de 
trabalhos da Associação 
“O Mercadão”, fez o lan-
çamento de seu livro “Tan-
que da Aguada - A História 
do Mercado Municipal”, 
quarta-feira, no Espaço 

Cultural Georgina de Al-
buquerque, na Câmara 
M u n i c i p a l . 
Esta obra relata a his-
tória deste gigante e 
importante patrimô-
nio público desde o 
início de sua constru-

ção até os dias de hoje. 
O livro apresenta à história 
de alguns permissionários, 
que na década de 80, ini-
ciaram um movimen-
to de luta em busca de 
melhorias que continua 
até os dias de hoje.
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Patrocinadores da Coluna Humor do
Pedrão para Dezembro e Janeiro de 2014:
1.Comis & Bebis Restaurante (0XX12) 
3674-4441

2.Metralha Júnior (Vereador): e-mail: 
carlosamora77@hotmail.com – Tel.: 
(0xx12) 99239-4235 

3.Escondidinho Lanches (0xx12) 3674-
3674

4.Suzana Lanches e Pastéis (0xx12) 
9-9158- 8992 

5.Curso de Inglês Particular “Professora 
Renata Amaral” - (0xx12) 3674-1505 e 
(0xx12)  9-9763-2800 email: englishcou-
rse@uol.com.br 

6.Bar do  Danilo  

7. Ricci Modas Masculinas (0xx12) 
3674-2085 

8.Focomunicação (Manuela Manfredi-
ni) SITE: www.focomunicacao.com.br 
– (0xx12) 3026-1027 (0xx12)   99188-
9307 – e-mail: contato@focomunicacao.
com.br 

9.Tonhão Tintas Tremembé (0xx12) 
3674-2486 Fax: (0XX12) 3672-2886 

10.Tressê Kids (José Márcio Guima-
rães) – Tel.: (12) 3672-2920 e-mail: tres-
sekids@facebook.com 

11. Pizzaria Jardim (0xx12) 3674-2004 – 
99117-3864 – 99210-9194

12 . Rodrigo Lanches (0xx12) 3672-5382 
- 99821-2271

13.Drª Ana Lúcia Ribeiro S. Cruz 
(0XX12) 3674-1664 – Tremembé
(0xx12) 3624-7361 - Taubaté e-mail: 
analurscruz@ig.com.br

14. F.J.P. Assesoria Contábil (0xx12) 
3674-2469 - FAX: (0XX12) 3674-1715 

15. Alves Car Manutenção Automotiva - 
AV. Audrá, nº 269 Centro Tremembé - SP 
- (0XX12) 3672-3249 99198-1088 

16. Spaço Maria Dulce - (0xx12) 3672-
1956 

17. Casa de Ração “O Pequeno Fazendei-
ro” (Cid Ferreira) - (0xx12) 3674-2343

18. +1 k-Britos Lanches (0xx12) 98330-
3482

19. Paolla Calçados (0xx12) 3674-3896

20.  CLASSI-GAZETA: J-BONI Anun-
cia: Numerogia 2014 Psciconomástica 
(seu nome atrás) -               (0XX12) 
98239-4985 (0XX12) 3674-3422 (fixo) 

21. CLASSI-GAZETA: Celso Tarté 
Anuncia Filiação Partidária - PARTIDO 
PHS 

22. Laércio Vargas (0xx12) 3672-1108 

23. Academia Ginga Brasil Capoeira 
Cordão de Ouro, formando gente boa, 
venha aprender a cultura brasileira. (12) 
99144-5273.

24. Femme infinitamente mulher - 
(0xx12) 3674-2565 - email: pontofem-
me@uol.com.br    

25. Vereador Adriano Santos - email: 
adrianoxra@gmail.com (0xx12) 99177-
9896 - (0xx12)                 3674-3140 
(0xx12) 3672-3426 

26. Lanchonete Bell (Juninho da Pop) - 
(0xx12) 3674-3922

27. Professor Sebastião - (0xx12) 3674-
1251

28. Primus Borracharia (Carlos “JAPO-
NÊS” e Alexandra Lima) - (0xx12) 3672-
3249 (0XX12) 9918-1088.

29 - AQUAVITAL  Mario Goreti da Silva 
- (0xx12) 3672-1603  - pago em 12/13/13 
- R$15,00

30. O Butico (Ailton) (0xx12) 3674-2343

31. Dona Tina Espetos (Dú Espeto) - 
(0xx12)3672-6148

DOAÇÃO PARTIDÁRIA CPF: 144-658-628-65   Tel.: (12) 99233-7359
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Novo texto do Código
Penal Brasileiro endurece 

pena para homicídio
A reforma do Código Penal 
Brasileiro pode ocorrer na 
próxima semana. Foi apre-
sentado nesta terça-feira 
relatório do senador Pedro 
Taques (PDT-MT) que en-
durece a pena para homicí-
dio e rejeita sugestões po-
lêmicas. No entanto, tendo 
em vista a complexidade 
da matéria em discussão, 
o texto da PLS 236/12 
teve um pedido coletivo 
de adiamento por parte da 
Comissão Especial de Re-
forma do Código Penal. A 
votação ficou programada 
para a próxima terça-feira.
Mais dura, a pena para 
homicídio simples (sem 
intenção de matar) pode 

passar a ser de oito anos. 
Caso aprovado o texto 
do Código Penal, o con-
denado deverá cumprir 
um quarto da pena em 
regime fechado. Depen-
dendo da sua conduta,  
poderá ou não progredir 
para o regime semiaber-
to.Sugestões polêmicas
Sugestões polêmicas fei-
tas por uma comissão de 
11 juristas, presidida pelo 
ministro do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) 
Gilson Dipp, também 
não foram acatadas pelo 
relator. Uma, por exem-
plo, é a possibilidade de 
aborto até a 12ª semana 
de gestação nos casos em 

que a mulher apresentar 
incapacidade psicológica 
de arcar com a gravidez.
“Entendo que a Consti-
tuição defenda o direi-
to à vida. Hoje, o nosso 
Código Penal já prevê a 
possibilidade de aborto 
quando há gravidez fruto 
de violação da dignidade 
sexual (estupro). Isso será 
mantido, mas não vamos 
flexibilizar mais. Vamos 
manter a legislação atu-
al”, justifica o senador, 
que também incluiu na 
proposta a possibilidade 
de aborto no caso de fe-
tos anencéfalos, conforme 
entendimento do Supremo 
Tribunal Federal (STF).

Pacientes podem usar a internet
para imprimir resultados de

exames em Pindamonhangaba
A internet é uma gran-
de parceira das pessoas 
que vivem na correria do 
dia a dia e por este mo-
tivo a Prefeitura de Pin-
damonhangaba oferece 
mais um serviço à popu-
lação. Os pacientes que 
realizam exames labora-
toriais podem imprimir 
os resultados via on line. 
Quando o paciente che-

ga ao laboratório ele 
passa pela triagem e an-
tes de fazer a coleta é 
entregue ao cidadão o 
protocolo de resultados. 
Neste material disponi-
bilizado há a senha de 
internet e no prazo esti-
pulado é possível aces-
sar o site www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br, clicar 
no banner Laboratório 

– Resultados de Exames.
Este serviço está dispo-
nível desde o dia 29 de 
outubro e para utilizá-lo 
basta digitar os números 
do código de barras que 
está no protocolo, com dez 
dígitos, no espaço solicita-
ção, e a senha de internet. 
Ao imprimir o resul-
tado, a ação ficará re-
gistrada no sistema.

Ciclismo de Taubaté 
encerra 2013 com mais 

conquistas
A Equipe de Ciclismo de 
Taubaté - ECT encerrou 
as atividades de 2013 ao 
participar da última Eta-
pa do Campeonato Va-
leparaibano de Ciclismo 
2013. A competição é re-
alizada pela Líder (Liga 
de Rendimento de Base da 
Capital e Litoral Norte).
Os ciclistas taubatea-
nos se destacaram em 
todas as categorias, 
ao obter vitórias expres-
sivas e muitos pódios. O 
resultado foi muito co-
memorado pelos ciclis-
tas e também pelo dire-
tor da equipe,  Marcos 
Alexandre Rodrigues. 
“Com muito esforço, de-
terminação e seriedade, 
obtivemos ótimos resul-
tados e conseguimos fi-
nalizar o ano com mais 
essas conquistas.”, disse.
Os diretores da Equipe 
de Ciclismo de Taubaté 
comemoram a tempora-
da de 2013 que rendeu 
166 medalhas conquis-

tas pela ECT, sendo 36% 
na primeira colocação, 
22% na segunda colo-
cação, o que represen-
ta que mais de 50% das 
conquistas foram de pri-
meiro e segundo lugar 
no pódio de premiação. 
“Visualizamos dessa forma 
que o trabalho foi positivo, 
mas sabemos e monitora-
mos os pontos que preci-
samos melhorar em 2014. 
Isso se traduz em um ci-
clo de melhorias contínuas 
onde iremos trabalhar ainda 
mais (com planejamento, 
desempenho, controle) 
em busca de uma me-
lhoria constante e deste 
modo alcançarmos mais 
conquistas, mais visibi-
lidade e retorno para os 
nossos parceiros e para 
Taubaté”, disse o diretor.
A ECT tem o apoio da 
Prefeitura Municipal de 
Taubaté por intermédio 
da Secretaria de Esporte.
Confira os resultados 
da etapa de Caçapava:

Campeão na Eli-
te Masculino: Rena-
to Leme de Oliveira
Vice Campeão na Elite 
Masculino: Márcio Vicente
Campeã na Elite Femini-
no: Adriana Azuma Lobo
Campeão na Máster 
A: Ricardo Venturelli
Campeão na Junior Mas-
culino: Mateus Azere-
do Saenz de Zumarán
Campeã na Junior Fe-
minino: Carolina Al-
varenga de Oliveira
Campeão na Infan-
til Masculino: Malcom 
Vinicius R. dos Santos
Vice Campeão na In-
fantil Masculino: Nico-
las Henrique de Oliveira
Vice Campeão na In-
fanto Juvenil Femi-
nino: Beatriz Borga
Campeã na Dente de 
Leite Feminino: Gio-
vanna Rodrigues
Campeão na Fraldinha 
Feminino: Laura Borga
3° Colocado na Máster B: 
Renato Martins Franco

Alunos e Pais fazem 
protestos por melhores 
condições de educação 

em frente à Câmara
Municipal de Tremembé

Pais e alunos da Escola 
Estadual Professora Amá-
lia Garcia Ribeiro Patto 
localizada no bairro Jar-
dim Santana, foram até 
à Câmara Municipal no 
Centro de Tremembé para 
reivindicar melhores con-
dições para a educação na 
Escola. Os alunos protes-
tam contra a transferência 
do período do 2º e 3º ano 
do ensino fundamental do 
período matutino para o 
noturno (em razão da fal-
ta de segurança à noite), 
decidida pela Secretaria 
de Educação do Governo 

do Estado de São Paulo, 
exigem mais rapidez da 
Prefeitura Municipal de 
Tremembé para procurar 
uma boa localidade para o 
colégio e mais estruturas 
físicas e salas mais amplas 
para estudos. O vereador 
Adriano Santos recebeu os 
alunos no local, ligou para 
a secretaria de educação 
da prefeitura para rece-
bê-los em seu gabinete. A 
passeata seguiu até a pre-
feitura e 10 integrantes da 
manifestação pacífica foi 
recebida pela secretária de 
educação e o prefeito Mar-

celo Vaqueli. No Gabine-
te houve conversas sobre 
as reivindicações exigi-
das por eles. O prefeito 
ligou para a Secretaria de 
Educação para cancelar a 
transferência de horário de 
estudos dos períodos 2º e 
3ºano para o período no-
turno e que agilizasse um 
local adequado ao colégio 
Amália Patto com salas 
mais amplas, uma quadra 
coberta e mais seguran-
ça no ambiente escolar. 
Tudo foi resolvido, os ma-
nifestantes saíram felizes 
e contentes do resultado. 

Valor da cesta básica 
sobe no Vale

Tomate e batata
puxam a alta

O Núcleo de Pesquisas 
Econômicas-Sociais (Nu-
pes) da Universidade de 
Taubaté (UNITAU) divul-
gou na segunda-feira o re-
lato sobre o preço da cesta 
básica no Vale do Paraíba 
em novembro de 2013.
O valor da cesta básica su-
biu 0,28% em novembro, 
sendo a terceira alta con-
secutiva, passando para 
R$ 1.119,91 em média. 

De acordo com a pesqui-
sa, a alta se deve ao preço 
do tomate e da batata, que 
subiram em torno de 17%.
O tomate teve uma alta 
de 17,94% em novembro 
e a batata 21,41%. A alta 
dos produtos pode ser ex-
plicada por conta das chu-
vas nas regiões em que 
os produtos são cultivos, 
de acordo com a Nupes.
A cesta básica subiu em 

torno de R$ 3,12. São José 
tem a cesta mais cara, em 
torno de R$ 1.115,25, e 
Caçapava a mais barata, 
em torno de R$ 1.107,87.
A pesquisa foi feita em 
supermercados de Caça-
pava, Campos do Jordão, 
Taubaté e São José dos 
Campos. Foram levan-
dos em conta os custos 
com alimentação e produ-
tos de higiene e limpeza 

Inaugurado em Taubaté 
o novo Juizado

Especial Federal
Taubaté recebeu ontem 
um belo presente pelos 
seus 368 anos: foi inaugu-
rado esta semana, o Juiza-
do Especial Federal ( na 
Avenida Tiradentes, no 
Jardim das Nações). Se-
gundo o Desembargador 
Federal, Newton Luca, 
(agora, Hóspede Oficial 
da Cidade, pela Prefeitura 
Municipal de Taubaté), a 
escolha da cidade ocorreu 
graças, a sua importân-
cia econômica e , princi-

palmente, jurisdicional. 
Lembrou ainda,que a ins-
talação desse novo Fó-
rum acata critérios não 
mais políticos e sim, téc-
nicos de acordo com as 
necessidades crescentes 
da Comarca já que, Jus-
tiça e Cidadania devem 
andar de mãos dadas.
Embora a filosofia do Ju-
diciário seja a de prestar 
bons serviços sempre, ele 
reconheceu que a sua atu-
ação ainda é lenta, embora 

os esforços estão ajudando 
a melhorar todo o atendi-
mento, mesmo sem um 
infraestrutura adequada. 
“ As portas estão abertas 
para a população, Sabe-
mos que a nossa tarefa é 
infinda. Por mais que fa-
çamos, nunca acabará, a 
busca de fazer cumprir 
a Constituição Federal. 
A dignidade humana, não 
tem preço e sem a Jus-
tiça, ela, simplesmente 
não existe”, completou.
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Aviso 
 Não Existe Falta de Jornais para demanda diaria-
mente. Edições atuais e de arquivos estão sempre a 
disposição no endereço: 
Rua dos Lírios n° 171 , Bairro: Flor do Vale,Tre-
membé-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  -  3632-18-08  
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá
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MISCELÂNEA
Curiosidades

O quiabo é o fruto da “Abelmoschus esculentus”, uma planta da família malva 
(Malváceas). O quiabo é uma hortaliça de clima quente e originaria da África, sendo 
trazida para o Brasil pelos escravos. Desde então, a hortaliça passou a fazer parte da 
culinária brasileira: um exemplo é o frango com quiabo, um símbolo da cozinha de 
Minas Gerais. Na verdade, o quiabo é uma cápsula fibrosa cheia de sementes que é 
colhida antes de chegar à fase de maturação. Geralmente, a hortaliça é verde, possui 
uma forma de cápsula, é seca e apresenta um líquido viscoso em seu interior. O fruto 
possui uma quantidade significativa de vitamina C, entretanto, a mesma se perde 
durante o cozimento. Mesmo assim, o quiabo é alimento nutritivo, é rico em 
vitamina A, importante para o bom estado de visão, vitamina do complexo B, 
fundamentais para o processo de crescimento, além de cálcio, ferro, fósforo e cobre, 
importantes para a formação dos ossos, dentes e sangue. Em razão de ser um fruto de 
fácil digestão, o quiabo também é indicado no caso de infecções do intestino, bexiga 
e rins. O quiabo é consumido frio, refogado ou cozido, no preparo de pratos e saladas 
frias. Na hora da compra é aconselhável optar por frutos firmes, sem manchas e com 
comprimento menor que 12 centímetros. Alem disso, deve-se consumir o fruto 
rapidamente, pois o mesmo pode ficar murcho e escurecer em seguida. Uma solução 
para evitar a goma viscosa do quiabo, pouco apreciada, é pingar algumas gotas de 
limão enquanto estiver cozinhando. Os maiores produtores mundiais do fruto são: 
Índia, Paquistão, Gana e Egito.

Humor

Numa entrevista de emprego:
- O senhor é casado? Pergunta o Chefe do Pessoal ao candidato.
- Não Senhor, mas apesar disso faço tudo o que me mandarem fazer.

Numa livraria, o cliente pede ao balconista:
- Por favor, queria comprar aquele livro “Como ficar rico da noite para o dia”, você 
tem?
- Claro, só um minutinho que eu vou buscá-lo. Respondeu o vendedor.
Ele volta com dois livros e começa a embrulhá-los para o cliente.
- Moço, desculpe, mas eu só pedi um livro. Argumenta o cliente.
- Eu sei, eu sei” O outro é o “Código Penal”! Nós vendemos sempre os dois juntos.

Um Caipira lá de Minas, durante uma caminhada pelo sítio, encontrou uma lâmpada 
mágica. O gênio então concedeu a ele três pedidos. Depois de muito pensar, ele pede:
- Me dá um queijo.
Pensou mais um pouco e fez o segundo pedido:
- Me dá outro queijo.
Pensou mais um pouco e fez o terceiro pedido:
- Me dá também uma muié.
- Por que você pediu dois queijos e só uma mulher? Quis saber o gênio.
- Ah, seu moço, é que eu fiquei com vergonha de pedir três queijos.

Mensagem

Harmonia

A visão da vida vem sendo um drama, uma grande peça que nos ajuda a viver em 
harmonia. Significa que somos atores com nossos próprios papéis e que há apenas 
um diretor, Deus, que quer o melhor para cada um de nós. Ao atuarmos da melhor 
maneira possível em nossas atribuições, ao mesmo tempo sentindo bons votos e 
cooperando com o progresso de outros, nós próprios crescemos como indivíduos. 
No entanto, se um ator se considera o próprio “diretor geral” e quer controlar a peça 
da vida, bem como outros autores. Muitos danos podem ser causados.

Os dez mandamentos do sorriso

1º.) Sorria para as pessoas e lembre-se que acionamos 72 músculos para franzir a 
testa e apenas 14 músculos para sorrir.
2 º.) Fale com as pessoas sempre sorrindo. Não há nada mais agradável e animador 
quanto uma palavra de saudação.
3 º.) Chame as pessoas pelo nome. A música mais suave para muitos, ainda é ouvir o 
próprio nome.
4 º.) Seja amigo e prestativo. Se quiser ter amigos, seja amigo.
5 º.) Seja cordial e sincero. Tudo que fizer, faça com amor.
6 º.) Interessa-te sinceramente pelos outros. Lembre-se que você sabe o que sabe, 
podem você não sabe o que os outros sabem.
7 º.) Seja generoso em elogiar e cauteloso em criticar. Um amigo elogia, sabe 
encorajar, dar confiança e elevar os outros.
8 º.) Considere os sentimentos dos outros. Existem três lados numa controvérsia: o 
seu, o do outro e o lado de quem esta certo.
9 º.) Um verdadeiro amigo deve sorrir, ouvir, aprender e elogiar sempre.
10 º.) O que vale realmente na vida é o que fazemos pelos outros, portanto ao fazer 
alguma coisa pelo próximo, faça sorrindo.

Pensamentos

Quem inventou a distância não sabia a dor da saudade.
Nada melhor do que um dia após o outro com muito sucesso.
Bom serviço é a qualidade das pessoas que pensam como nós.
A ambição é como a fome, sua única lei é seu apetite.
Se casamento fosse bom não precisaria de testemunhas.
O Sol nasce para todos e a sombra é só para quem merece.
Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos.
A felicidade nasce quando damos felicidade.
Um homem que não chora tem mil razões para chorar.
A saudade é a nossa alma dizendo onde queremos estar.

Apenas 98 cursos de 
graduação tiveram nota 

máxima do MEC
Dos 8.184 cursos de gra-
duação nas áreas de ci-
ências sociais, humanas 
e tecnológicas avaliados 
pelo Ministério da Edu-
cação em 2012, apenas 
98 receberam a nota má-
xima no Conceito Preli-
minar de Curso (CPC),  
em uma escala que vai 
de 1 a 5. Mais da metade 
dos cursos que recebe-
ram a nota máxima ficam 
em instituições privadas. 
São Paulo concentra o 
maior número de cur-
sos com a maior nota.
O CPC avalia o rendimento 
dos estudantes, a infraes-
trutura da instituição, a or-
ganização didático-peda-
gógica e o corpo docente.  
São considerados satisfa-
tórios os cursos com con-
ceito 3 ou mais. Foram 
avaliados 8.184 cursos e, 

desses, cerca de 1.800 não 
tiveram essa nota atribuída 
na avaliação, que foi divul-
gada pelo Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) na edição 
dessa ultima sexta-feira do 
Diário Oficial da União.
Segundo o Inep, os con-
ceitos 4 e 5 foram apre-
sentados na maioria por 
instituições públicas, 
33,7% do total. As parti-
culares somaram 21,5%. 
O Inep aponta que, na com-
paração com os resultados 
gerais da última avaliação, 
de 2009, houve melhora 
em todas as faixas. Os con-
ceitos satisfatórios (3, 4 e 
5), que totalizavam 51,5% 
em 2009, somaram 71,6% 
em 2012. Os conceitos in-
satisfatórios (1 e 2) caíram 
de 27% para 12%. Os cur-

sos sem conceito, que não 
atenderam aos critérios 
mínimos de participação 
no Exame Nacional de 
Desempenho dos Estu-
dantes (Enade), diminuí-
ram de 21,6% para 16,3%.
Os cursos avaliados são 
de 1.762 instituições. 
Neste ciclo, foram ava-
liados os cursos de hu-
manidades: administra-
ção, ciências contábeis, 
ciências econômicas, de-
sign, comunicação social,  
direito, psicologia, rela-
ções internacionais, secre-
tariado executivo e turis-
mo. Os cursos superiores 
de tecnologia das áreas de 
gestão comercial, gestão 
de recursos humanos, ges-
tão financeira, logística,  
marketing e proces-
sos gerenciais tam-
bém foram avaliados.

Professor da Anhanguera de 
Taubaté tem artigo publicado 
em revista internacional na 

área da Engenharia
Revista científica france-
sa reúne artigos que tra-
zem inovações nas áreas 
de ciência e tecnologia e 
é uma das mais antigas e 
conceituadas do mundo
O professor Everaldo 
Barros, dos cursos de 
Engenharias e Admi-
nistração da Faculdade 
Anhanguera de Taubaté 
(unidades 1 e 2), teve seu 
artigo publicado na revis-
ta científica da Academia 
Francesa de Ciências, 
publicada desde 1666.  
A pesquisa, intitulada 
‘Uma ferramenta compu-
tacional para o controle 
de calibração de acelerô-
metros’, teve o objetivo de 
apresentar um instrumento 
computacional desenvol-

vido para o controle das 
informações fornecidas 
em um processo de cali-
bração de acelerômetros, 
que são os transduto-
res mais utilizados para 
medição de vibrações 
em materiais diversos.
“O estudo experimental de 
vibrações representa um 
tópico decisivo em um pro-
jeto, no desenvolvimento 
e na vida útil de estrutu-
ras”, explica o professor.  
“É gratificante para um 
pesquisador ter os resul-
tados de suas pesquisas 
publicados em um pe-
riódico tão renomado e 
de alto impacto, cujos 
critérios de aprovação 
incluem rigor científi-
co e temas de interesse 

internacional”, finaliza.
“A publicação de uma 
pesquisa em uma revis-
ta internacional deste ní-
vel mostra a qualidade 
dos nossos professores 
e isso reflete diretamen-
te nos profissionais que 
formamos em nossos 
cursos”, avalia a profes-
sora Fernanda Jardim, 
diretora da Anhanguera 
de Taubaté (unidade 1).
O professor Everaldo Bar-
ros ministra as disciplinas 
de Pesquisa Operacional, 
no curso de Administra-
ção, Estática das Estrutu-
ras, no curso de Engenha-
ria Civil, e Modelagem, 
Análise e Simulação de 
Sistemas, no curso de En-
genharia Mecatrônica.
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Parceria entre OAB e 
MEC suspende 38
cursos de Direito

O ministro da Educa-
ção, Aloizio Mercadan-
te, anunciou, a suspen-
são de ingresso de novos 
alunos em 38 cursos de 
Direito do país. A me-
dida já vale para os atu-
ais processos seletivos.
Mercadante destacou 
que a medida faz parte 
da parceria firmada en-
tre o ministério e o Con-
selho Federal da OAB.
O presiden-
te nacional da OAB,  
Marcus Vinícius Furtado 
Coêlho, lembra que em 
março a OAB e o Minis-
tério da Educação (MEC) 
firmaram o protocolo que 

instituiu uma comissão 
paritária para estabelecer 
o novo marco regulatório 
do ensino jurídico no país. 
“Essa gestão tem o com-
promisso com a qualida-
de da educação jurídica. 
Queremos regras claras, 
deliberadas com a parti-
cipação da sociedade”.
“Vivemos um momento 
em que a mercantiliza-
ção do ensino e a criação 
indiscriminada de cursos 
sem qualquer estrutura, 
cria a falsa ideia de que 
haja um verdadeiro prepa-
ro dos alunos. Infelizmen-
te não é o que vemos”, 
destacou Marcus Vinicius.

Em recente audiência pú-
blica que debateu um novo 
marco regulatório para o 
ensino jurídico no país, o 
secretário de Regulação e 
Supervisão da Educação 
Superior do Ministério da 
Educação Jorge Rodrigo 
Araújo Messias ressaltou 
que “a OAB com a sua 
amplitude nacional pos-
sibilita que esse debate 
seja levado para todos os 
estados do país e em seu 
papel constitucional, tem 
auxiliado na promoção 
desse debate em outros 
setores do ensino jurídico,  
sendo fundamen-
tal ao ensino do país”

Câmara de Taubaté
cria Comissão de

Defesa Animal
Os vereadores de Tauba-
té aprovaram em primei-
ra votação, a proposta do 
vereador Douglas Car-
bonne (PCdoB) que cria 
a Comissão Permanente 
de Defesa dos Animais. 
O objetivo é promover 

estudos, pesquisas e a dis-
cussão das leis protetivas 
com o apoio dos grupos 
e organizações voltadas 
ao bem-estar dos animais.
Será responsável por re-
ceber representações que 
contenham denúncias de 

violação contra animais, 
apurar sua procedência 
e encaminhá-las às au-
toridades para providên-
cias. A Comissão deverá 
emitir parecer em proje-
tos atinentes às questões 
relativas aos animais.

Pinda poderá ter mais de 20 mil
casos notificados de dengue

Em 2014, de acordo com a 
projeção do Ministério da 
Saúde, Pindamonhangaba 
poderá ter mais de 20 mil 
notificações de dengue 
e deste número cerca de 
6.282 casos poderão ser 
confirmados. Para evitar 
a epidemia no municí-
pio foi realizado o lança-
mento da campanha de 
combate à doença na tar-
de do dia 4 de dezembro.
A solenidade ocor-
reu no Espaço Cul-
tural Teatro Galpão,  
a Prefeitura convidou re-
presentantes de todos os 
setores da sociedade, mar-
caram presença represen-
tantes da Polícia Militar, 
OAB, da empresa Viva 
Pinda, imobiliária Derri-
co Imóveis, presidentes 
das associações amigos de 
bairro do Maricá, Pasin, 
Vale das Acácias, Alva-
renga, e o vice-presidente 
do Parque das Palmeiras.

A secretária de Saúde da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba afirma que este 
é o momento de união, é 
preciso olhar dentro da 
própria casa para com-
bater o mosquito e evitar 
epidemia. Ela enfatiza 
que a equipe vai inten-
sificar as visitas e é pri-
mordial que os moradores 
abram as portas de casa 
para receberem orienta-
ções, porque sozinha a 
prefeitura não conseguirá 
evitar a dengue e a parti-
cipação da população é 
extremamente importante.
O prefeito de Pindamo-
nhangaba ressalta que a 
dengue é um problema 
sério e agradece todos 
os parceiros e profissio-
nais que compareceram 
ao lançamento da cam-
panha. O chefe do Exe-
cutivo frisa que a partici-
pação da comunidade é 
a chave do sucesso para 

vencer esta “guerra”.
O presidente da Unimed 
Pinda, José Renato Sch-
midt afirma que para a 
cidade não registrar uma 
epidemia de dengue é pre-
ciso prevenir e a preven-
ção começa dentro de casa.
Pindamonhangaba con-
ta, atualmente, com 157 
mil habitantes e de acor-
do com pesquisas ela-
boradas no município 
os principais criadouros 
do mosquito são pratos 
de plantas e ralos exter-
nos, seguido de pneus em 
borracharias e materiais 
recicláveis descobertos.
Dados atuais da den-
gue no município –
Informações do SINAN 
(Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação)
Autóctones - 592
Importados - 120
Descartados – 1.761
Total de Notifi-
cações – 2.473

Laboratório de
Pindamonhangaba

participa de Programa de 
Qualidade do Ministério

O Laboratório Munici-
pal de Análises clínicas 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba aderiu ao 
Programa de Qualidade 
do Ministério da Saúde 
(MS), o “QualiCito”. A 
portaria número 1.504, de 
23 de julho de 2013, do 
MS, institui a qualifica-
ção nacional em citopa-
tologia na prevenção do 
câncer do colo do útero na 
Rede de Atenção à Saúde.
De acordo com o docu-
mento ministerial “Quali-
Cito” consiste na definição 
de padrões de qualidade 
e na avaliação da quali-
dade do exame citopato-
lógico do colo do útero 
por meio do acompanha-
mento do desempenho 
dos laboratórios públicos 

e privados prestadores 
de serviços para o SUS.
O objetivo é promover 
a melhoria contínua da 
qualidade dos exames 
ofertados à população, 
incentivar o aumento da 
cobertura de realização 
do exame citopatológico 
do colo do útero na popu-
lação feminina de 25 a 64 
anos; estabelecer critérios 
e parâmetros de qualidade 
para o contrato e o distrato 
de laboratórios prestado-
res de serviços para o SUS,  
entre outros.
O laboratório será creden-
ciado e ele vai ser avalia-
do durante doze meses 
com relação aos resul-
tados dos laudos libera-
dos e índices de coerên-
cia, entre outros fatores.

Preventivo pode ser 
feito no laboratório
As mulheres que ainda 
não fizeram o exame pre-
ventivo podem procurar 
a unidade de saúde mais 
próxima de casa ou o La-
boratório de Análises,  
localizado na rua Fre-
derico Machado, pró-
ximo ao Centro de Es-
pecialidades Médicas.
Para fazer a coleta do 
preventivo no laborató-
rio não é preciso agendar, 
basta comparecer ao local 
de segunda a sexta-feira, 
das 12 às 16 horas, com 
o RG e cartão SUS. De 
acordo com os profissio-
nais da unidade, a reco-
mendação é não manter 
relações sexuais nos dois 
dias anteriores ao exame. 

Fracassa lançamento 
de satélite desenvolvido 

pela parceria entre
Brasil e China

Não teve sucesso o lan-
çamento do satélite 
CBERS-3, do progra-
ma sino-brasileiro, que 
foi lançado em Taiyuan, 
no norte da China. Em-
bora inicialmente o Ins-
tituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais (Inpe)  
tenha declarado que o 
lançamento fora bem 
sucedido, uma hora de-
pois, a equipe chinesa 
responsável pela opera-
ção anunciou que o saté-
lite não entrou em órbita.
O fracasso deixou frustra-
da a delegação brasileira 
que viajou para a Ásia e 
acompanhou o lançamen-
to, entre eles, o ministro 
das Comunicações, Pau-
lo Bernardo, e o ministro 
de Ciência e Tecnologia, 
Marco Antonio Raupp. 
O satélite CBERS-3 foi 
desenvolvido para subs-
tituir o CBERS-2, que 
deixou de funcionar. O 
satélite CBERS-3 (Sa-
télite Sino-Brasileiro de 
Recursos Terrestres, em 
inglês) é fruto de uma par-
ceria entre Brasil e China 
e custou para o governo 
brasileiro investimen-
to de R$ 160 milhões.  
O equipamento foi de-
senvolvido para monito-
rar desmatamentos, áreas 

agrícolas, incêndio, recur-
sos hídricos, alterações 
urbanas e transformações 
na vegetação, com capa-
cidade de fotografar e ras-
trear muito superior aos 
equipamentos anteriores. 
O programa de coopera-
ção entre os dois países já 
existe há duas décadas. O 
projeto CBERS já lançou 
três satélites: CBERS-1, 
CBERS-2 e CBERS-2B.
Nota do INPE - Falha no 
lançamento CBERS-3
Às 11h26, hora de Beijing 
(1h26, hora de Brasília), 
desta segunda-feira (9/12), 
o satélite CBERS-3, de-
senvolvido conjuntamen-
te por Brasil e China,  
foi lançado pelo veículo 
chinês Longa Marcha 4B, 
do Centro de Lançamentos 
de Satélites de Taiyuan, 
China. Porém, houve uma 
falha de funcionamento do 
veículo lançador durante o 
voo e, consequentemente, 
o satélite não foi posicio-
nado na órbita prevista. 
Avaliações preliminares 
sugerem que o CBERS-3 
tenha retornado ao plane-
ta.  Engenheiros chineses 
responsáveis pela cons-
trução do veículo lança-
dor estão avaliando as 
causas do problema e o 
possível ponto de queda.   

Os dados obtidos mos-
tram que os subsistemas 
do CBERS-3 funcionaram 
normalmente durante a 
tentativa de sua colocação 
em órbita. Para assegurar 
o cumprimento dos objeti-
vos do programa CBERS, 
Brasil e China concorda-
ram em iniciar imediata-
mente discussões técnicas 
visando a antecipação da 
montagem e lançamento 
do CBERS-4. O progra-
ma Satélite Sino-Brasilei-
ro de Recursos Terrestres  
(CBERS, na sigla em in-
glês) gera imagens da 
superfície do território 
brasileiro para aplicações 
diversas, tais como zone-
amento agrícola, monito-
ramento de desastres natu-
rais e acompanhamento de 
alterações da cobertura ve-
getal, com grande aplica-
ção na região amazônica.
O CBERS-3 seria o quar-
to satélite do programa a 
entrar em órbita. Os três 
satélites anteriores ope-
raram adequadamente e 
cumpriram suas missões.   
Brasil e China alcançaram 
resultados frutíferos nos 
últimos 25 anos de coope-
ração na área espacial, e 
estão confiantes na conti-
nuidade desse êxito.- Falha 
no lançamento CBERS-3

Jambeiro regulamenta 
a Lei Geral das Micro

e Pequenas Empresas
Quando for implemen-
tada, lei trará facilidades 
para abertura de empre-
sas, incentivos tributários 
e prioridade para as MPEs 
em compras públicas. 
A Prefeitura de Jambei-
ro regulamentou a Lei 
Geral das MPEs (Micro 
e Pequenas Empresas). 
A lei, que ainda precisa ser 
implementada, trará bene-
fícios como a diminuição 
da burocracia para a aber-
tura e baixa de empresas; 
incentivo à formalização 
de empreendimentos; me-
lhor acesso ao crédito; 
geração de empregos; re-
gulamentação da figura 
do microempreendedor 
individual e estímulo à 
inovação, ao associativis-
mo e ao desenvolvimento 
local, com tratamento pri-
vilegiado para as pequenas 
empresas nas compras pú-
blicas. Para o gerente re-
gional do Sebrae-SP, José 

Fabio Tau Junior, a regu-
lamentação da lei é o pri-
meiro passo para melhorar 
o ambiente para os peque-
nos negócios da cidade.
“A regulamentação da Lei 
Geral é importante para 
Jambeiro, pois promove  o 
desenvolvimento local, o 
poder público possa for-
mular e implementar polí-
ticas públicas de apoio aos 
pequenos empreendimen-
tos locais, como incentivos 
à participação em compras 
governamentais, redução 
da burocracia, educação 
empreendedora e incenti-
vos fiscais destinados ao 
Microempreendedor In-
dividual, por exemplo”, 
a f i r m o u .
Lei Geral na região
Jambeiro é a 13ª cida-
de da área de atuação 
do Escritório do Sebra-
e-SP em São José dos 
Campos a regulamentar 
a Lei Geral das MPEs. 

Entre elas, apenas São 
José dos Campos, Paraibu-
na, Jacareí e Taubaté têm 
status de implementação. 
A lei foi regulamentada 
em Caçapava, São Luiz 
do Paraitinga, Nativida-
de da Serra, Ubatuba (as 
quatro neste ano, Ilhabe-
la, Monteiro Lobato, São 
Sebastião e Tremembé.
Em toda a Região Me-
tropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte, 
são seis cidades com lei 
implementada (Cruzei-
ro e São Bento do Sa-
pucaí, atendidas pelo 
Escritório Regional do 
Sebrae-SP em Guaratin-
guetá, também implemen-
taram a lei). Aparecida, 
Campos do Jordão e Pin-
damonhangaba são as 
outras cidades da área de 
atuação do escritório de 
Guaratinguetá que estão 
com a lei regulamentada, 
faltando a implementação.



página 6A GAzetA dos Municípios21-22-23-24-25-26 de Dezembro de 2013

Gasolina pressiona a 
inflação, que teve alta de 

0,75% na segunda prévia de 
dezembro

O Índice de Preços ao 
Consumidor Semanal (IP-
C-S) teve alta de 0,75%, 
na segunda prévia de 
dezembro, ante 0,72%, 
na apuração anterior. 
O cálculo, feito pelo Ins-
tituto Brasileiro de Eco-
nomia (Ibre) da Fun-
dação Getulio Vargas 
(FGV), mostra que qua-
tro dos oito grupos pes-
quisados apresentaram 
acréscimos com desta-
que para o de transportes 
(de 0,28% para 0,67%).
O Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC) calcu-
la a inflação pelo reajuste 
de preços de um conjun-
to fixo de bens e serviços 
componentes de despesas 
habituais de famílias com 
nível de renda situado en-
tre 1 e 33 salários mínimos 
mensais. Sua pesquisa de 
preços se desenvolve dia-
riamente, cobrindo sete 
das principais capitais 

do país: São Paulo, Rio 
de Janeiro, Belo Hori-
zonte, Salvador, Recife, 
Porto Alegre e Brasília.
A versão semanal do 
IPC – denominada IP-
C-S - segue metodologia 
de coleta quadrissemanal, 
com encerramento em da-
tas pré-estabelecidas (7, 
15, 22 e 31). Apesar de a 
coleta ser semanal, a apu-
ração das taxas de varia-
ção leva em conta a média 
dos preços coletados nas 
quatro últimas semanas 
até a data de fechamento.
A elevação divulgada 
hoje, correspondente a 
0,75%, foi provocada pelo 
reajuste da gasolina (de 
0,61% para 2,17%). Esta 
elevação está embutida 
no grupo de transportes 
(que subiu de 0,28% para 
0,67%). No entanto, a 
maior taxa do período foi 
registrada no grupo ali-
mentação (de 0,96% para 

1,02%). As demais classes 
de despesas com aumen-
tos em índices superiores 
aos da primeira prévia do 
mês são: educação, leitu-
ra e recreação (de 0,70% 
para 0,98%); alimentação 
(de 0,96% para 1,02%) e 
saúde e cuidados pessoais 
(de 0,42% para 0,46%). 
Nos grupos restantes os 
preços subiram com me-
nos intensidade. Em ha-
bitação (de 0,80% para 
0,66%); comunicação 
(de 0,93% para 0,48%); 
vestuário (de 0,83% para 
0,71%) e despesas diver-
sas (de 1,09% para 0,87%). 
Os principais aumentos 
foram: gasolina (de 0,61% 
para 2,17%); aluguel re-
sidencial (de 1,01% para 
1,07%); passagem aérea 
(de 19,20% para 18,92%); 
tarifa de eletricidade re-
sidencial (de 2,58% para 
1,72%) e tomate (de 
14,97% para 16,06%).

Instituto ABCD apoia atendimento 
a crianças e jovens com dislexia 

em Campos do Jordão
A cidade de Cam-
pos do Jordão, 
criou e aprovou a Lei Mu-
nicipal nº 3.596/13, de au-
toria do Vereador Gilmar 
Rios (PSB/SP), para ofere-
cer garantia legal aos alu-
nos de escolas da região 
com transtornos de apren-
dizagem, como a dislexia. 
Isso foi possível graças ao 
Programa Todos Apren-
dem do Instituto ABCD.
Com o apoio do poder 
executivo e da sociedade 
civil da cidade, incluindo 
o Grupo de Apoio a Pais 
de Crianças com Trans-
tornos de Aprendizagem 
e Associação AME Cam-
pos, o Instituto ABCD 
desenvolveu um projeto 
e treinou professores e 
profissionais de saúde do 
Centro Integrado de Re-
cursos Pedagógicos Espe-
ciais de Campos do Jor-
dão (CIREPE) e Gestores 
da Secretaria Municipal 
de Educação. Ligados à 

rede municipal de saúde e 
educação, eles trabalham 
como multiplicadores 
da ação em seus respec-
tivos locais de atuação.
A capacitação de 71 profes-
sores de 18 escolas benefi-
ciou cerca de 2000 alunos 
da região. Professores do 
Ensino Fundamental I, II 
e Educação Infantil, espe-
cialistas, polivalentes e de 
reforço receberam forma-
ção que embasa a prática 
em sala de aula, munindo 
o professor de estratégias 
de ensino que contemplem 
a diversidade do aprendiz.
Psicólogos, fonoaudió-
logos, terapeutas ocupa-
cionais e psicopedagogos 
estão entre os 20 profissio-
nais de saúde atendidos. 
Em suas formações, foram 
priorizados conceitos que 
envolvem o enfoque holís-
tico de análise da criança, 
permitindo ao profissional 
estabelecer diálogo multi-
disciplinar com outros es-

pecialistas que a atendam.
“O iABCD espera que com 
o sucesso dessa iniciativa , 
outras prefeituras do Vale 
do Paraíba abracem a cau-
sa em favor das pessoas 
com dislexia. É fundamen-
tal replicar o projeto em 
seus municípios alinhan-
do as rede de educação e 
saúde em todos os seus 
níveis de atenção”, afir-
ma Carolina Toledo Piza , 
coordenadora téc-
nica do iABCD. 
E complementa: “Em 
Campos do Jordão, hou-
ve o entendimento do 
real significado e impor-
tância do Sistema Inte-
gral de Apoio à Dislexia”.
Criado em março de 2009, 
o Instituto ABCD é uma 
OSCIP (organização da 
sociedade civil de interes-
se público) que trabalha 
na conscientização para a 
importância do diagnósti-
co e tratamento dos trans-
tornos de aprendizagem.

Artesã  de Caçapava
recria personagens

do Natal
Neusa Maria de Fátima alia 
o espírito natalino, empre-
endedorismo individual e 
criatividade na produção 
de peças artesanais para 
montagens de presépios.  
De família humilde, ain-
da criança, Neusa come-
çou a moldar figuras de 
barro para suprir a fal-
ta de brinquedos. Mo-
rando na "roça" (Pedra 
Branca e Boa Vista, bair-
ros rurais de Caçapava), 
ela usava como modelos 

galinhas, porcos, vacas 
e outros animais com os 
quais tinha contatos diários.
Aos 60 anos, 
Neusa aprimorou sua arte. 
Além do barro, seu traba-
lho incluí a reutilização 
de vários materiais. No 
sábado, ela expôs suas 
peças na feira do Mer-
cado Municipal. O es-
tábulo do presépio foi 
construído com restos de 
madeiras, cabo de vassou-
ras e palitos de sorvetes.

Além dos animais, es-
tavam à disposição dos 
consumidores os três 
Reis Magos e outros per-
sonagens da cena do 
nascimento de Cristo.  
A t u a l m e n t e , 
a artesã mora na Vila 
Perinho, zona ru-
ral, de Caçapava.
Árvore – O interior do Mer-
cado recebeu decoração de 
Natal. Além dos enfeites, 
uma árvore de Natal foi 
montada na área central. 

Aluno tremembeense ganha 
medalha de ouro em 

Olimpíada Brasileira de 
Astronomia e Astronáutica

O Aluno Robson Alves 
da Silva Junior de apenas 
nove anos foi premiado 
em nível nacional, com a 
medalha de ouro na edi-
ção da Olimpíada Brasi-
leira de Astronomia e As-
tronáutica (OBA) 2013. 
O responsável pela obten-
ção da medalha é aluno do 

terceiro ano do ensino fun-
damental e está matricula-
do na EMEF Nicolau Cou-
to Ruiz, no Retiro Feliz.
A Olimpíada Brasi-
leira de Astronomia e 
Astronáutica (OBA) 
e a Mostra Brasileira de 
Foguetes (MOBFOG) 
são eventos abertos à 

participação de esco-
las públicas ou privadas, 
urbanas ou rurais, sem 
exigência de número 
mínimo ou máximo de 
alunos, os quais devem 
preferencialmente par-
ticipar voluntariamente.
Parabéns  e  
sucesso  Robson!

Como evitar problemas na 
entrevista de emprego 

Manter a postura e usar 
roupas adequadas são al-
gumas das dicas. Confira. 
Quando o assunto é entre-
vista de emprego, o anti-
go ditado “pense antes de 
falar” se torna mais pro-
pício do que em qualquer 
outra ocasião. Um deslize 
involuntário pode custar 
o emprego em questão e, 
por isso, é importante sa-
ber como se comportar e 
quais atitudes evitar nes-
sa primeira impressão – 
já que se sabe muito bem 
que “a primeira impres-
são é a que fica” e que, 
para mudá-la, é preciso 
um esforço muito maior.
A ânsia que cada profissio-
nal tem por convencer o 
recrutador de que é o can-
didato ideal para ocupar 
a vaga de emprego dispo-
nível, muitas vezes, leva 
ele a pecar pelo excesso. 
“E muitas vezes também 
acontece o contrário. O 
participante opta por se 
comportar de maneira 
contida, e deixa de mostrar 
as competências e habili-
dades essenciais ao cargo. 
Resultado: é eliminado por 
falta de iniciativa. Por isso, 
é preciso um equilíbrio”, 
explica Madalena Felicia-
no, diretora de projetos da 

empresa Outliers Careers.
Sobre a questão de falar 
muito – ou pouco, depen-
dendo do profissional, - 
Madalena comenta que o 
ideal é responder a pergun-
ta do recrutador com ob-
jetividade. “Falar demais 
torna a entrevista cansati-
va e você corre o risco de 
ser prolixo, característica 
condenada pelos selecio-
nadores. Por outro lado, 
ser monossilábico também 
atrapalha” Diz. É preci-
so ser claro e objetivo.
As roupas utilizadas na 
entrevista também po-
dem fazer toda a diferen-
ça. Mulheres com trajes 
muito decotados, aperta-
dos ou saias muito curtas 
correm o risco de chamar 
a atenção pelo motivo 
errado, assim como ma-
quiagens carregadas ou 
acessórios muito chama-
tivos. Para os homens, 
a recomendação é estar 
com a barba bem feita, o 
cabelo arrumado e ir à en-
trevista com roupa social.
“Outro ponto muito impor-
tante é o horário. É preciso 
se programar para não che-
gar à entrevista atrasado.
Se preciso for, chegue com 
antecedência, pois o atraso 
desqualifica qualquer pro-

fissional”, alerta Madalena.
Duas atitudes comuns – 
que podem ser encaradas 
como erros – na hora da 
entrevista, é quando o can-
didato se supervaloriza – 
afim de tentar impressionar 
o recrutador - ou responde 
perguntas que não foram 
feitas.  “Caso o profis-
sional não compreenda a 
pergunta do recrutador, é 
preciso ser honesto e pe-
dir para ele repetir a ques-
tão. Divagar sobre algo 
que não tenha sido ques-
tionado é uma falha que 
não deve ser cometida”, 
comenta a especialista.
Outras atitudes que devem 
ser evitadas são gesticular 
exageradamente – atitude 
que tira o foco do recruta-
dor para o que está sendo 
dito, - falar mal da empre-
sa anterior, e, é claro men-
tir na entrevista. “O recru-
tador pesquisa muito bem 
o histórico profissional do 
candidato antes da entre-
vista. Se perceber algo es-
tranho, irá investigar me-
lhor a vida do profissional 
para saber o que está erra-
do. Muitas vezes ele mes-
mo cai em contradição, o 
que acaba queimando a 
sua oportunidade no pro-
cesso,” conclui Madalena.

Imprensa, Unitau e Basílica 
Bom Jesus fazem visita

monitorada em Tremembé
A Basílica Bom Jesus de 
Tremembé através do Pro-
jeto RESTAU, reuniu a 
imprensa e a Faculdade de 
Arquitetura da UNITAU 
(Universidade de Taubaté) 
para fazer a Visita Monito-
rada por dentro da Refor-
ma da Igreja Bom Jesus. 
Os visitantes foram moni-
torados pelos professores 
e alunos da faculdade de 
arquitetura e engenharia 
da UNITAU, para evitar 
imprevistos, começando 
usar o capacete de prote-
ção na cabeça e assinaram 
um muro patrimonial que 
representa a ligação da fé 
do povo com a história da 
cidade através da Basílica 
. Foi mostrado o trajeto da 
visita. Os monitores mos-
traram o material de uso 
para a reforma como piso 
hidráulico, telhado, ma-
deiras de sustentação do 
telhado e alguns materiais 
antigos usados na época da 
construção da igreja, foi 

contado a história da cons-
trução da basílica através 
do uso de argila. Na Parte 
do Mirante os monitores 
mostraram o material e o 
processo da troca do telha-
do(concluído na primeira 
fase da reforma) e o piso 
de madeira. Neste local 
será usado futuramente o 
Museu de Arte Sacra. Na 
nave, foi mostrado o altar 
principal e toda a parte in-
terna da basílica que terá 
sua pintura restaurada. De-
pois da visita, o Reitor do 
Santuário da Basílica do 
Senhor Bom Jesus, Padre 
José Vicente   disse que foi 
um começo difícil, apesar 
das desavenças políticas. 
O Reitor pediu que todos 
colaborassem com a refor-
ma através do Carnê e não 
só a população local, mas 
de cidades vizinhas que 
frequentam a Festa do Se-
nhor Bom Jesus. Governo 
do Estado, Iphan, Unitau, 
Ministério da Cultura Em-

presas da Região e o apoio 
da imprensa, também co-
laboraram com a reforma 
e que no ano que vem será 
iniciada a segunda fase 
da reforma que é a parte 
da restauração da pintura 
e de imagens sacras  re-
vestimentos de janelas da 
parte interna e da parte 
externa. Paralelamente e 
depois da reforma, o Pa-
dre Vicente pretende criar 
o Centro de Acolhida ao 
Romeiro. Também teve 
uma mensagem de cons-
cientização de limpeza de 
vasos e caixa d’águas con-
tra o mosquito da dengue 
para evitar certas vítimas 
dessa praga. Todos que 
visitaram a Basílica, fica-
ram emocionados. Toda a 
reitoria do Santuário e a 
Faculdade de Engenharia 
e Arquitetura da Unitau 
(que dá maior apoio ao 
projeto Restau), agrade-
cem a visita monitorada 
divulgada pela imprensa.
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IV Festival Dia do Sol
Ubatuba Solstício de verão

Acontece nos dias 21 e 
22 de dezembro o IV Fes-
tival Dia do Sol Ubatu-
ba – Solstício de verão.
O evento marca o Sols-
tício de Verão no hemis-
fério sul, data em que é 
oficialmente iniciada a 
estação verão, entre os 
dias 21 e 22 de dezem-
bro na cidade de Ubatuba.
A Estação começa no 
instante em que o sol, ao 
meio-dia de 22 de dezem-
bro, cruza -se sob a linha 
imaginária do Trópico 
de Capricórnio e passa 
sobre a cidade à frente 
do aeroporto. Acontece 
neste momento o zêni-
te Solar, o momento em 
que o sol fica a pino e é 
o dia mais longo do ano.
Acreditando nessa impor-
tante ferramenta cultural 
a AM Produções, Yesk8 e 
AUSK (Associação Uba-
tuba de Skate) junto à pre-
feitura municipal de Uba-
tuba preparam uma grande 
festa para toda a população 
e turistas que estiverem 
curtindo o verão na cidade.
No dia 21 (sábado) acon-
tece a etapa final do 
1º Circuito Municipal 
AUSK de Skate, com ati-

vidades ligadas a “Cul-
tura Urbana” e diversas 
ações sócio – educativas.
Já no dia 22 (Domingo), 
inúmeras atividades acon-
tecerão durante todo o dia, 
boas vindas aos primei-
ros raios de sol do verão. 
Ações culturais, circense 
e teatral, exposições artís-
ticas, atuações de ONGs 
parceiras, Limpeza de 
Praia (Blitz Ambiental), 
diversas atividades espor-
tivas, com foco nos es-
portes radicais, aquáticos, 
Desafio Feminino, Corri-
da ciclística, oficinas de 
artes marciais, atrações 
musicais (Bandas locais), 
modalidades de danças e 
expressão corporal e um 
grande show com a re-
nomada “Banda Palace”.
O IV Festival Dia do Sol 
Ubatuba – Solstício de 
Verão tem a realização da 
AM Produções , Yesk8 e 
AUSK (Associação Uba-
tuba de Skate) e conta com 
apoio da Prefeitura Muni-
cipal através da secretaria 
de turismo e COMTUR.
Mais Informações :
www.fest ivaldiadoso-
lubatuba.blogspot.com
w w w . d i a d o s o l u b a -

t u b a . b l o g s p o t . c o m
https://www.facebook.
com/d iadoso luba tuba
Solstício de Verão
“Solstício de Verão é um 
fenômeno da astrono-
mia que marca o início 
do Verão. É o instante 
em que o hemisfério Sul 
está inclinado cerca de 
23,5º na direção do Sol.
O termo solstício tem a 
sua origem no latim sols-
titius que significa "ponto 
onde a trajetória do sol 
aparenta não se deslocar". 
Consiste em sol + siste-
re que significa "parado".
No solstício de Verão 
ocorre o dia mais longo do 
ano e consequentemente 
a noite mais curta do ano, 
em termos de iluminação 
por parte do Sol. O sols-
tício de Verão pode acon-
tecer no dia 21 ou 22 de 
Dezembro, dias em que 
a radiação solar incide 
de forma vertical sobre o 
Trópico de Capricórnio.”
P r o g r a m a ç ã o :
Datas: 21 e 22 de dezem-
bro (Sábado e Domingo)
Horário: das 09h às 00h
Local: Praça Capricór-
nio – Pista de Skate
Entrada Franca

Ubatuba propõe 'rodí-
zio amigo' contra caos 
na viagem ao litoral
O caos nas rodovias de 
São Paulo rumo ao lito-
ral norte no feriado de 
15 de Novembro provo-
cou uma discussão so-
bre um "rodízio amigo" 
de veículos nas estradas.
A proposta de um reveza-
mento voluntário de car-
ros, mas orientado pelo 
poder público, foi apre-
sentada pelo Conselho 
de Segurança de Ubatuba 
devido aos recentes en-
garrafamentos. O órgão é 
formado por moradores e 
autoridades da segurança.
Ela está agora sob aná-
lise do DER (empresa 
que administra as rodo-
vias de SP) e da Polí-
cia Rodoviária Estadual.
Se a ideia for aprovada, 
turistas que deixam Uba-
tuba pela rodovia Oswaldo 
Cruz --que liga a cidade a 
Taubaté, no Vale do Paraí-
ba, e é uma das principais 
vias de acesso à região-- 
serão aconselhados a evi-
tar certos horários de acor-
do com a placa do carro.
O plano do rodízio va-

leria no fim de feriados 
prolongados. O primeiro 
teste pode ser já na volta 
do Natal, quando carros 
com final de placa de 1 a 
5 receberiam a orientação 
de voltar à capital pau-
lista entre 15h e 19h. Os 
demais, entre 19h e 23h.
"É um rodízio voluntário", 
diz Fábio Isnard, presiden-
te do conselho da cidade e 
responsável pela proposta. 
"Não podemos cercear, 
mas disciplinar", afirma.
O estopim para discutir a 
iniciativa foram os recor-
des de trânsito do último 
feriado --quando a viagem 
ao litoral pela Oswaldo 
Cruz chegou a levar até 13 
horas e motoristas invadi-
ram a contramão da estra-
da, como um tipo de "ope-
ração descida" forçada.
"Temos muito conges-
tionamento. As pessoas 
estão descendo mais ao 
litoral, mas a estrada é 
uma só", afirma Isnard, 
que ressalta que a ideia é 
aplicar um escalonamento 
apenas para voltar à capi-
tal, quando a concentra-
ção de motoristas é maior.
A proposta de um "rodízio", 

ainda que voluntário, pe-
gou os órgãos de surpresa.
"Nunca tinha ouvido fa-
lar sobre isso em termos 
rodoviários", afirma Jor-
ge Jobram, engenheiro e 
assistente da direção re-
gional do DER, que par-
ticipou da reunião onde 
foi apresentada a ideia.
Um novo encontro está 
marcado para a próxi-
ma quinta-feira. O ob-
jetivo é discutir o rodí-
zio e outras alternativas 
para evitar congestiona-
mentos na temporada.
"A ideia básica não é a 
questão da placa, mas de 
evitar novas situações 
de desconforto e perigo 
para os usuários", afirma 
o engenheiro do DER, 
para quem o rodízio, se 
aprovado, "terá que ser 
feito com muito cuida-
do, e sempre a título ape-
nas de recomendação".
A Polícia Rodoviária Es-
tadual diz que vê a ideia 
como positiva --mas que, 
a princípio, "não pode 
corroborar" com a ini-
ciativa, por ser de difícil 
operacionalização e não 
estar ancorada em uma lei.

Ubatuba propõe
‘rodízio amigo’ contra caos 

na viagem ao litoral

Vôlei masculino de
Pinda é Campeão do

Pré-Olímpico

A equipe de voleibol 
masculino de Pindamo-
nhangaba, categoria in-
fantil, enfrentou o time de 
Guarulhos pela final do 
Pré-Olímpico e sa-
grou-se campeã. 
A partida ocorreu na noi-
te de sexta-feira no giná-
sio Juca Moreira, os pin-
denses também puderam 
mostrar aos torcedores o 

trabalho de treinamento 
que realizam, para con-
quistar bons resultados.
Os ponteiros de Pindamo-
nhangaba e as táticas dos 
defensores da casa coloca-
ram os jogadores adversá-
rios em dificuldades, eles 
bem que tentaram resistir 
até o final, mas os “donos” 
da quadra Juca Morei-
ra fecharam os sets das 

seguintes formas: 25 
x 23, 25 x 21 e 25 x 16.
Além deste resultado o 
voleibol de Pinda tam-
bém conquistou outras 
boas colocações nas 
competições promovi-
das pela Associação Pré
-Olímpica de Voleibol. 
Os times das catego-
rias infanto e pré-mi-
rim ficaram em 3º lugar.

Médicos Cubanos
chegam em Ubatuba 

para atender pelo SUS
Dra. Rosa Losada e Dr. 
Eduardo Varela foram 
recebidos na Secreta-
ria de Saúde e come-
çam a atuar em janeiro
Dois médicos cubanos 
chegaram em Ubatuba 
em dezembro, para tra-
balharem na cidade pelo 
Programa Mais Médi-
cos do Governo Federal.
A Dra. Rosa Losada, 
51 anos, e o Dr. Edu-
ardo Varela, 40 anos, 
foram recebidos na Se-
cretaria de Saúde do 
Município pelo se-
cretário de Governo e 
pela equipe da pasta.
A partir do mês que vem, 
eles estarão à disposição 
da população em postos 

de saúde a serem defini-
dos nos próximos dias. O 
salário dos profissionais 
será pago pela União. 
O município fica res-
ponsável pelos custos de 
estadia e alimentação.
No Brasil desde o come-
ço do último mês de no-
vembro, os profissionais 
passaram por um curso 
de adequação ministra-
do na capital paulista e 
encontram-se aptos para 
atender os munícipes.
E x p e r i e n t e s , 
Dra. Rosa e 
Dr. Eduardo contam que 
já estiveram em outros 
países da América Latina 
(Venezuela e Guatemala) 
e afirmam que o interna-

cionalismo é um prin-
cípio nas universidades 
de medicina de seu país.
“Viemos contribuir humil-
demente, ajudar a popu-
lação mais necessitada e 
apoiar o Sistema Único de 
Saúde (SUS)”, diz Varela. 
“Além disso, viemos 
para trocar experiên-
cia e conhecimento 
com os colegas brasilei-
ros”, completa Losada.
“A chegada desses profis-
sionais é importantíssima 
para ajudar na construção 
do Sistema Único de Saú-
de ubatubense. Estamos 
muito felizes e esperanço-
sos”, comemora Hebe So-
ares, coordenadora de ges-
tão da Secretaria de Saúde.



Escolas da região
podem agendar visitas 
à Basílica de Tremembé

A Basílica do Senhor Bom 
Jesus de Tremembé pro-
moveu um tour para a im-
prensa da região. No per-
curso, jornalistas, alunos 
e professores da Unitau, 
que é parceira no proces-
so de restauro da igreja, 
apresentaram as ativida-
des que vem sendo feitas 
no prédio e as ações pre-
vistas para 2014, entre elas 
a segunda fase do restauro 
e um projeto de educação 
patrimonial no templo.
A partir do ano que vem a 
revitalização da Basílica 
entra na segunda fase – 
são quatro ao todo –, que 
envolve a reconstituição 
da pintura do forro do pré-
dio. As atividades ficarão 
acessíveis ao público, que 
também poderá conferir 
todos os materiais utiliza-
dos no processo. ”Monta-
remos andaimes que serão 
móveis para as pessoas 

terem acesso ao teto”, ex-
plica a coordenadora do 
Núcleo de Preservação Pa-
trimonial Cultural da Uni-
versidade, Profa. Dra. Ma-
ria Dolores Alves Cocco.
A estudante Betina Gon-
çalves de Moura, do quarto 
ano de Arquitetura e Urba-
nismo da Unitau, participa 
do Projeto Restau desde o 
segundo ano da faculdade. 
“Quando entrei na Uni-
versidade logo procurei 
o Núcleo de Preservação 
porque sempre gostei da 
área de restauro”, disse.
As escolas da rede muni-
cipal de ensino poderão 
agendar visitas a partir 
de 2014 para conhecer 
o interior do prédio. “A 
ideia do projeto é que as 
futuras gerações conser-
vem o patrimônio”, frisa 
Maria Dolores. “Criare-
mos atividades para que 
os professores deem con-

tinuidade ao projeto em 
sala de aula”, completa.
O Prof. Me. Benedito 
Assagra Ribas de Mello 
acredita que a conscien-
tização sobre a preserva-
ção e a segurança é mui-
to importante. ”O roteiro 
traz o aprendizado de não 
entrar em uma obra sem 
os equipamentos de segu-
rança, como o capacete, e 
estar descalço”, destaca.
Para o padre José Vicente, 
reitor da Basílica, a intera-
ção da igreja com os De-
partamentos da Instituição 
é de suma importância para 
a comunidade. “A parceria 
da Universidade com a Ba-
sílica é muito rica”, frisa.
Os agendamentos po-
dem ser feitos na secre-
taria da paróquia. De 
acordo com a demanda 
das visitas, serão estuda-
dos os melhores horários 
para receber as escolas.
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Governador Geraldo
Alckmin entrega ônibus 

para Taubaté

O Governador de São 
Paulo, Geraldo Alckmin, 
esteve sábado, em Lorena 
para realizar a entrega de 
45 ônibus escolares para 
as prefeituras de trinta 
e seis municípios da re-
gião do Vale do Paraíba. 
O Estado investiu R$ 7,3 
milhões para aquisição 
dos ônibus, todos 0Km, 
que serão utilizados para 
transporte dos alunos do 
Ensino Fundamental, do 
primeiro ao nono ano.
São três modelos diferen-

tes para atender às neces-
sidades de cada município 
no transporte de alunos. 
Os veículos são adaptados 
especialmente para ofere-
cer conforto e segurança 
aos estudantes, incluindo 
os alunos com deficiência 
ou mobilidade reduzida.
Compareceram ao encon-
tro o Prefeito de Tauba-
té, Ortiz Jr. e a Secretária 
de Educação, Profª Edna 
Chamon, que receberam 
as chaves e o veículo das 
mãos do Governador. Para 

Edna, a entrega do ônibus 
“foi importante porque 
são 54 lugares que vão 
atender às necessidades 
de nossos alunos. Temos 
uma frota ainda defasada, 
apesar de termos adqui-
ridos, neste ano, 37 vans. 
Não poupamos esforços 
em buscar parcerias, em 
celebrar convênios para 
aquisição de outros veícu-
los. Este novo ônibus irá 
atender crianças de toda 
a rede municipal inclusi-
ve as do Madre Cecília”.

Prefeitura de Ubatuba 
garante R$ 6 milhões 

em emendas para 2014 
e ainda recuperará ruas 

do Centro

Saúde, pavimentação e re-
capeamento de vias serão 
prioridades, mas repasses 
de emendas vão contem-
plar também outros setores
Somadas as emendas 
parlamentares federais 
e estaduais, a Prefeitura 
de Ubatuba garantiu his-
tóricos R$ 6,5 milhões 
em repasses para 2014.
A maior parte da ver-
ba (R$ 3,1 milhões) será 
destinada para solucio-
nar as más condições das 
ruas da cidade, problema 
que incomoda há mui-
tos anos os ubatubenses.
Serão recapeadas e pa-
vimentadas vias nos se-
guintes bairros: Rio Es-
curo, Bela Vista, Pq dos 
Ministérios, Ipirangui-
nha, Pereque-Açu, Barra 
Seca, Estufa 1 e Estufa 2.
Aproximadamente R$ 1,3 
milhão serão investidos na 
saúde, outro problema sé-
rio, que foi prioridade nes-
te primeiro ano de gestão 
do prefeito Mauricio (PT).

O restante do repasse será 
utilizado no restauro do 
prédio do Casarão do Por-
to, na cobertura e cons-
trução de quadras polies-
portivas para os jovens, 
na iluminação do campo 
do Itaguá, entre outros.
“Priorizaremos o recape-
amento e a pavimentação 
de alguns bairros onde 
as ruas encontram-se em 
situação precária e tam-
bém a área da saúde. Mas 
isso não nos impede de 
ter uma perspectiva mais 
ampla e de pensar tam-
bém na qualidade de vida 
dos jovens e na refor-
ma dos pontos turísticos 
e históricos da cidade”,  
afirma Mauricio.
Verbas do DADE
Para isso, a Prefeitura de 
Ubatuba também captou 
cerca de R$ 5,1 milhões 
do DADE (Departamento 
de Apoio ao Desenvol-
vimento das Estâncias) 
para investir na cidade 
em 2014 e com essa ver-

ba vai intensificar o tra-
balho de pavimentação e 
recapeamento das ruas.
Aproximadamente R$ 2,5 
milhões serão destinados 
ao recapeamento de vias 
da região central, R$ 1,2 
milhões vão completar o 
Saco da Ribeira, R$ 930 
mil vão para a pavimenta-
ção da “conexão alternati-
va Centro-Itaguá” e R$ 500 
mil serão destinados à pa-
vimentação e recapeamen-
to de ruas do Pereque-Açu.
“Vamos investir pesado 
na melhoria das condi-
ções das vias da cidade, 
que não deixam de ser 
um “cartão de visitas”,  
e ao mesmo tempo busca-
mos melhorar a qualida-
de de vida da população. 
A alternativa Centro-I-
taguá, por exemplo, será 
excelente para os mora-
dores fugirem do trân-
sito na alta temporada, 
sem terem de enfren-
tar os buracos de sem-
pre”, comenta o prefeito.

Secretaria de Administração
torna público algumas

retificações do processo
seletivo 004/2013

Educação

A Secretaria de Adminis-
tração torna público as se-
guintes RETIFICAÇÕES 
do: PROCESSO SELE-
TIVO SIMPLIFICA-
DO – EDITAL 004/2013
QUADRO I–DA FUN-
Ç Ã O - AT I V I D A D E , 
DO SALÁRIO E ES-
C O L A R I D A D E / R E -
QUISITOS MÍNIMOS.
Cód. 1 – Educa-
ção de Educação Bá-
sica I, Escolaridade

ONDE SE LÊ:  Pedago-
gia (licenciatura plena, 
com habilitação nas dis-
ciplinas pedagógicas) ou 
Curso Normal Superior.
LEIA-SE: Pedagogia (li-
cenciatura plena, com 
habilitação nas disci-
plinas pedagógicas), 
Curso Normal em ní-
vel médio ou superior.
 EDITAL nº 03/2013 – Pro-
cesso Seletivo nº 03/2013
VI – DAS PROVAS 

E DE SUA REALI-
ZAÇÃO ITEM 6.4
ONDE SE LÊ:A prova 
objetiva será realizada 
no dia 04 de janeiro de 
2014, com o fechamento 
do portão impreterivel-
mente,às 09(nove) horas.
LEIA-SE:A prova obje-
tiva será realizada no dia 
04 de janeiro de 2014, 
com o fechamento do 
portão impreterivelmen-
te, às 14(quatorze) horas.



Caraguá reforça coleta 
de lixo na alta

temporada
Estima-se que cerca de 1 
milhão de pessoas visite 
Caraguá durante o verão. 
A secretaria de Serviços 
Públicos, desde o dia 9 de 
dezembro de 2013, está 
com um esquema espe-
cial para garantir a cole-
ta de lixo nesse período
O município produz cer-
ca de 4 mil toneladas por 
mês de resíduos ao lon-
go do ano.  No Verão, 
este volume sobe para 7 
mil toneladas mensais.  
Só no Réveillon são cer-
ca de 3 mil toneladas.
Para agilizar o recolhimen-
to, o número de caminhões 
coletores de lixo passou de 
oito para doze. Após a co-
leta, o lixo é transportado 
até o município de Tre-
membé. Para fazer o trans-
bordo serão utilizadas seis 
carretas cavalo e 13 ca-
çambas. O custo para cole-
ta de lixo é de R$90,53 por 
tonelada e o transporte do 
lixo custa R$ 155,08 por 
tonelada. Com o aumen-
to da demanda, os veícu-
los circulam pelas regiões 
Central, Sul e Norte, nos 
seguintes horários: das 5h 
às 14h e das 16h às 0h20.
O cronograma de coleta 

do lixo volta ao horário 
normal após o Carnaval.
Limpeza das Praias
Devido à grande quantida-
de de turistas na cidade du-
rante o verão, o Governo 
Municipal organizou um 
cronograma de limpeza de 
praias, com serviços diá-
rios. A Região Central con-
tará com 25 funcionários 
e as Regiões Sul e Norte 
com 20 cada. Os trabalhos 
de varrição, roçada e lim-
peza geral de toda a cida-
de foram setorizados para 
atender toda a população.
Confira os horários da co-
leta do lixo na temporada
D i a r i a m e n t e
5h às 14h: Centro, Ipiran-
ga, Avenida Maria Carlo-
ta, Cocanha, Mococa, Su-
permercados, Costa Verde 
Tabatinga e Shopping.
16h às 0h20: Caputera, 
Estrela D’Alva, Benfica, 
Jardim Califórnia, Mar-
tim de Sá, Prainha, Indaiá, 
Aruan, Quiosque do In-
daiá, Jardim Primavera, 
Avenida Trans 70, Ave-
nida do Poiares e Gaivo-
tas, Shopping e Colônias.
Região Sul
Segunda, quarta e sexta-
feira - 5h às 14h: Pontal 

Santa Marina, Golfinho, 
Morro do Algodão, Porti-
nho, Palmerinha, Barranco 
Alto, Travessão, Pegorelli, 
Perequê-Mirim e Jaraguá.
Segunda, quarta e sex-
ta-feira - 16h às 0h20: 
Britânia, Praia das Pal-
meiras, Palmeiras, Porto 
Novo, Colônias, Jardim 
Parnaso e Vapapesca.
Terça, quinta e sábado - 
16h às 0h20: Guaxindu-
ba, Jardim Terralão, Ci-
dade Jardim e Cantagalo.
Região Norte
Terça, quinta e sábado - 5h 
às 14h: Jaraguazinho, Rio 
do Ouro, Ponte Seca, Casa 
Branca, Olaria, Morro do 
Chocolate, Getuba, Alto 
do Getuba, Capricórnio I, 
II e III, Portal da Fazendi-
nha, Morada do Mar, Pa-
trimônio, Santo Gelo, Par-
que Imperial, Jardim do 
Sol, Massaguaçu, Costa 
Verde Tabatinga, Mar Ver-
de, Verde Mar e Tabatinga.
Segunda, quarta e sexta-
feira - 16h às 0h20: Su-
maré e Jardim Florest.
Terça, quinta e sába-
do - 16h às 0h20 : Sa-
mambaia, Jardim Ja-
queira, Itauna, Tinga I 
e II, Poiares e Gaivotas.
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Visitação na casinha do Papai 
Noel

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba oferece os mo-
radores da cidade e região 
uma programação cultu-
ral diversificada e cheia 
de atrações, para todos os 
gostos. O “Bom Velhinho” 
atende, em média, 200 vi-
sitantes ao dia. Os pedidos 

de presentes variam entre 
carrinho, bola, bonecas, 
a tablets e notebooks. A 
mamãe Noel também está 
ao lado do maior persona-
gem natalino. Após sair da 
casa do “Papai Noel” as 
crianças brincam, cantam 
e dançam com os duen-

des na Praça Monsenhor.   
Embalados ao som de vio-
lões e violinos os duen-
des divertem a população.
Para ver o “Papai Noel” 
basta ir à casa na Pra-
ça Monsenhor Marcon-
des, o atendimento é 
das 19h30 às 22 horas
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Que neste natal possamos estar juntos com nossos familiares e pes-
soas queridas, mesmo que ainda não na presença física mas também 
em nossas lembranças e em nossos corações. Que no próximo ano 
possamos recomeçar uma nova vida sem magoas e ressentimentos, 
acreditando e tendo fé que tudo pode mudar para melhor e que cada 
novo dia do ano que se inicia brote novas esperanças em nossas vidas. 

O que nos interessa é ser feliz

Dolores Russo
Feliz natal e um ano novo de muita paz e felicidade.


