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A GAzetA dos Municípios

Pinda sedia reunião do 
Conselho da RM Vale

e Litoral

Polícia Militar de
Taubaté realiza

Cantata de Natal 2014

Municípios devem se
unir para cumprir

determinação sobre
gestão de iluminação

Pindamonhangaba vai 
sediar a 10ª reunião do 
Conselho de Desenvolvi-
mento da Região Metro-
politana do Vale do Paraí-
ba e Litoral Norte - SUB2. 
O encontro com os pre-
feitos será nesta segun-
da-feira (1), às 10 horas, 
no Paineiras Country 

No dia 4 de dezembro 
(quinta-feira), às 20h, no 
5º Batalhão da Polícia 
Militar, em Taubaté acon-
tecerá a tradicional Canta-
ta de Natal. O evento faz 
parte das comemorações 
dos 183 anos da Polícia 
Militar do Estado de São 
Paulo. Esta é a 14ª edição 
do evento. A Cantata terá 
início com a apresentação 
da de 40 músicos da Ban-
da Militar Regimental do 
Comando de Policiamen-
to do Interior, de São José 

A união de pequenos mu-
nicípios em consórcios 
para administrar a ges-
tão da iluminação públi-
ca pode ser a saída para 
cumprir a determinação 
constitucional que co-
meça a valer a partir do 
dia 1º de janeiro de 2015. 
Nesta data, as prefeituras 
deverão assumir a manu-
tenção da infraestrutura 
de iluminação pública de 
suas cidades, que atual-
mente está sob responsa-
bilidade das distribuidoras 
de energia. Em Minas Ge-
rais, estado com maior nú-
mero de cidades que ainda 
não assumiram a gestão 
da iluminação pública, 
aproximadamente 50 con-
sórcios devem ser forma-
dos até o fim do ano para 
cumprir a determinação. 
Alguns deverão contratar 
o serviço por meio de li-
citação, enquanto outros 
devem optar pela pres-
tação direta do serviço. 
“Assim, eles conseguem 
fazer uma economia de 
escala, os custos são di-
vididos e, no fim, todos 
pagam mais barato pela 
contratação de um bom 
serviço”, explicou Ever-
ton Nery, assessor jurídi-
co da Associação Mineira 
de Municípios (AMM).
Dos 853 municípios mi-
neiros, apenas 19 já cum-

Club, localizado na ave-
nida Nossa  Senhora do 
Perpétuo Socorro, 2009. 
De acordo com a pauta 
da reunião, haverá a apro-
vação da ata do encontro 
anterior, apresentação do 
relatório dos trabalhos da 
Câmara Temática de Mi-
neração; e também vai 

dos Campos. Depois, será 
a vez de  alunos da Esco-
la Municipal Professor 
Walter Thaumaturgo, de 
Taubaté, cantarem músi-
cas natalinas das 24 jane-
las do prédio do 5º Bata-
lhão da PM, na Avenida 
Independência. Um show 
pirotécnico encerrará o 
evento. A Cantata deste 
ano faz alusão aos ritmos. 
“Vamos cantar o Natal em 
vários ritmos. Será uma 
viagem de sons e instru-
mentos que certamente en-

prem a determinação, 
segundo informação da 
Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel). 
A formação de consórcios 
possibilitará que a maioria 
dos municípios do estado 
consiga atender a resolu-
ção a partir de janeiro. “Te-
remos casos de municípios 
que não se prepararam e 
sofrerão por causa disso”, 
adiantou Nery. Segundo 
ele, o maior problema é 
que a maioria das cidades é 
de pequeno porte. Por isso, 
não conseguem encontrar 
fornecedores interessados 
na manutenção isolada do 
sistema de iluminação pú-
blica. “Estamos falando de 
prefeituras que em muitos 
casos não têm nem enge-
nheiro civil, que dirá en-
genheiro elétrico com co-
nhecimento específico em 
iluminação pública. Não 
conhecendo tecnicamente 
esse serviço, fica compli-
cado assumir”, explicou. 
De acordo com a Ane-
el, 3.755 cidades do país 
assumiram os ativos de 
iluminação pública, mas 
1.809 ainda não cum-
priram a determinação. 
Além de Minas Gerais, 
São Paulo, Pernambuco, 
Ceará, Amapá, Paraná e 
Roraima enfrentam difi-
culdades na transferência. 
A Aneel garante que o 

ocorrer a apresentação do 
projeto de videomonito-
ramento para melhorar 
a segurança pública por 
meio de um sistema in-
tegrado de câmeras.  A 
partir das 13 horas será 
realizado o workshop 
“A Mineração no 
Vale do Paraíba”. 

cantará a todos”, afirma o 
diretor artístico do evento, 
Carlos Gouvêa.  A Canta-
ta deste ano vai levar para 
as janelas e para o palco 
mais de 200 artistas, entre 
cantores e instrumentis-
tas. “Será um espetáculo 
muito intenso, com mui-
tas novidades e surpre-
sas”, informou Gouvêa. 
A apresentação é gratui-
ta e aberta ao público. A 
Cantata acontece na Ave-
nida Independência, 247, 
bairro Independência.  

prazo, que já foi prorro-
gado duas vezes, não será 
mais adiado. A AMM ten-
ta convencer os prefeitos 
de que, mais do que uma 
obrigação legal, assu-
mir a iluminação pública 
pode ser uma oportunida-
de de melhoria de gestão. 
“É uma política públi-
ca muito visível, de re-
sultados rápidos. Todo 
mundo vê um poste apa-
gado na frente de casa. 
Se a cidade estiver melhor 
iluminada e com serviços 
mais rápidos na substitui-
ção de lâmpadas, é um ga-
nho político para o prefeito 
e melhor atendimento para 
população, que é o que 
todos esperam”, ressaltou 
Nery. Para custear a manu-
tenção dos ativos, que in-
clui luminárias, lâmpadas, 
relés e reatores, as prefei-
turas poderão instituir a 
Contribuição de Ilumina-
ção Pública (CIP), que, 
por sua vez, pode ser arre-
cadada por meio da fatura 
de energia elétrica. Para os 
municípios que não cria-
ram ou não criarão a CIP 
por decisão local, há a 
opção de arrecadar recur-
sos pelo Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU). 
Os postes de luz con-
tinuarão sendo admi-
nistrados pelas distri-
buidoras de energia.
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Sebrae Móvel visita
Jambeiro, Santo Antônio 
do Pinhal, São Bento do 
Sapucaí e São José dos 

Campos

Campanha Natal Solidário 
conta com a contribuição 
da população em Pinda

O Sebrae Móvel passa-
rá por Jambeiro, San-
to Antônio do Pinhal, 
São Bento do Sapucaí 
e São José dos Campos 
na próxima semana, com 
atendimento gratuito para 
empresários e interessa-
dos em abrir um negócio. 
Os analistas no Sebrae-SP 
farão atendimentos sobre 
temas ligados à gestão de 
negócios, como adminis-
tração, finanças, marke-
ting, qualidade, recursos 
humanos, jurídico e for-
malização. Em Jambeiro, 
a unidade móvel ficará 
instalada na Praça do Lau-
rinho, com atendimento 
de segunda a quarta, das 

Falta menos de um 
mês para comemo-
rar o nascimento de 
Jesus Cristo e o Fundo So-
cial de Solidariedade pede 
a contribuição dos muníci-
pes. Está sendo promovida 
a campanha “Natal Solidá-
rio”, que vai entregar brin-
quedos para as crianças 
atendidas em lares, entida-
des assistenciais, projetos 
e de famílias carentes. As 
doações podem ser feitas 
até o dia 15 de dezembro. 

9h às 16h. A van fica-
rá na segunda e terça na 
Praça da Rodoviária, em 
Santo Antônio do Pinhal, e 
na Rua Conselheiro Rodri-
gues Alves, em São Bento 
do Sapucaí, na quarta e 
quinta. O Sebrae Mó-
vel chega a São José dos 
Campos na quinta-feira 
(4/11), e mantém atendi-
mento das 9h às 17h no 
estacionamento do Centro 
Esportivo do Residen-
cial Galo Branco, na 
quinta e na sexta. Se-
brae Móvel em Jambeiro
Data: 1 a 3 de dezembro
Horário: 9h às 16h
Local: Rua Coronel João 
Franco de Camargo, s/n, 

O Fundo Social de Solida-
riedade conta com o apoio 
de inúmeros parceiros, 
como Associação Comer-
cial e Industrial de Pin-
damonhangaba (Acip) - 
que tem colaborado por 
meio de seus associa-
dos-, supermercado Spani, 
Lyondell Basell, Gerdau, 
entre outras empresas. De 
acordo com o coordenador 
do Fundo Social de Soli-
dariedade, a meta de arre-
cadação é de 10 mil brin-

Centro (Praça do Lauri-
nho) Sebrae Móvel em 
Santo Antônio do Pinhal
Data: 1 e 2 de dezembro
Horário: 10h às 16h
Local: Praça da Rodoviá-
ria, Centro Sebrae Móvel 
em São Bento do Sapucaí
Data: 3 e 4 de dezembro
Horário: 10h às 16h
Local: Rua Conselhei-
ro Rodrigues Alves, s/n, 
Centro Sebrae Móvel em 
São José dos Campos
Data: 4 e 5 de dezembro
Horário: 9h às 17h
Local: Praça Gleison 
Santos Ferreira, s/n, Re-
sidencial Galo Bran-
co (Estacionamento 
do Centro Esportivo)

quedos e até o momento 
foram doados quatro mil 
brinquedos. Ao todo são 
50 postos de arrecadação 
espalhados pela cidade. 
As doações podem ser 
feitas nos prédios pú-
blicos, como: prefei-
tura, Subprefeitura de 
Moreira César, sede do 
Fundo Social de So-
lidariedade, e tam-
bém nas faculdades 
Fasc e Funvic-Fapi, 
Acip e comércio.
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
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 Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 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 Se-
tembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

Em maio de 1896, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, o farmacêutico Johan 
S. Panterton, de 50 anos, estava preocupado em acabar com as ânsias de vômitos de 
alguns clientes. Então preparou e entregou uma receita de um preparado à Jacob’s 
Pharmacy, onde esse preparado foi misturado com água oxigenada e foi assim que 
se chegou à fórmula da Coca-Cola. A princípio, o concentrado era embalado em pe-
quenos barris de madeira de cor vermelha, por isso, o vermelho foi adotado como a 
cor oficial da bebida. Até 1915, uma pequena quantidade de cocaína estava entre os 
ingredientes do refrigerante e em 1983, foi lançada a Diet Coke. Dois anos depois, a 
empresa mudou a fórmula do refrigerante (mais doce e menos gasoso). A mudança só 
durou três anos. A Coca-Cola chegou ao Brasil em 1943. Isso é que é: quarenta mil 
garrafas e latinhas de Coca-Cola são vendidas por segundo em todo o mundo.
***
O doce brigadeiro foi criado no Brasil, depois da Segunda Grande Guerra Mundial. 
Na época, era quase impossível arranjar leite fresco, ovos, amêndoas e açúcar para os 
doces. Aí alguém descobriu que a mistura de leite condensado e chocolate dava um 
doce gostoso. O nome foi uma homenagem ao brigadeiro Eduardo Gomes, político 
brasileiro que na época era candidato à Presidência da República do Brasil.
***
Para desenhar nas cavernas, o homem pré-histórico tinha uma paleta com apenas duas 
cores: preto e vermelho. Sempre se acreditou que eles obtinham as tintas misturando 
água com óxido de ferro para o vermelho e óxido de magnésio para o preto, mas um 
novo estudo mostrou que os artistas das cavernas eram mais requintados. Depois de 
examinarem com microscópio eletrônico fragmentos de 1/10 milímetros dos desenhos 
feitos há cerca de doze mil anos, cientistas francesas concluíram que aqueles autênti-
cos pintores primitivos preparavam as tintas com misturas complexas ainda não identi-
ficadas. A surpresa maior, porém, foi descobrir traços de carvão sob a camada de tinta, 
sinal de que os artistas de então já faziam esboços de suas obras.

Humor

Dois baianos estavam encostados numa árvore á beira da estrada, quando passa um 
carro a grande velocidade e deixa voar uma nota de cem reais, mas o dinheiro vai cair 
do outro lado da estrada. Passado algum tempo, um fala para o outro:
- Rapaz, se o vento mudar de direção, a gente ganha o dia.
***
Japoneses famosos

Massaro Miamoto... acidentado
Okimataro Atiro... assassino
Kikuka Bakana... inteligente
Sumiru Kututu... ladrão
Shutakoko Nakara... louco
Tiragato Dakasaka... mágico
Hidoe Eukuru... médico
Tamisho Paxuxu... pobre
Takanota Nakasaka... rico
Tebato Nakara... valente
Kuragato Nakasaka... veterinário
***
Um homem quer contar à sua mulher que vai jantar em casa e liga pra ela, a empregada 
doméstica atende o telefone:
- Posso falar com a minha mulher?
- Não, ela está lá em cima com o namorado dela.
- Está bem, então, vá até o armário do corredor e pegue a minha espingarda, depois, 
você pode subir as escadas e meter balas nos dois. Diz o homem, em tom de brinca-
deira.
Dois minutos depois, a empregada volta:
- Pronto. O que eu faço com os corpos?
- Ah! Jogue eles na piscina.
- Senhor, não tem nenhuma piscina aqui.
- Aí é do 6555.9898? 

Mensagens

O pensamento positivo puxa para o bem o que é bom. Quando você pensa que o ne-
gócio, o compromisso, o emprego ou outras coisas vão dar certo, eles passam a ser 
atraídos pelo seu pensamento positivo e acontece de forma que lhe é favorável. Mas se 
você pensa que não vai dar certo, que não vai acabar bem, estes pensamentos servem 
de atrapalhação aos benefícios que poderiam vir, porque o negativo puxa para o lado 
prejudicial. Examine o que quer e seja otimista. Espere só o que é bom, a fim de que 
o bom possa vir.
***
Entre os livros mais importantes publicados até os dias de hoje, considerado sagrados, 
o Talmude ocupa um lugar proeminente. Para os judeus é como outra Bíblia. Grande 
parte dele consiste em tradições e leis que, segundo consta, passaram de boca em boca 
desde os tempos de Moisés. Possuem escritas dos rabinos ou dos mais autorizados 
mestres judeus e compõe-se de histórias, geografia, leis, poesias e teologia sem por em 
toda a literatura. Há nele coisas insípidas e triviais, mas também coisas muito verda-
deiras e sábias e também bons contos.
***
Quando na vida uma porta se fecha para nós, há sempre outra que se abre. Em geral, 
porém, olhamos com tanto pesar e ressentimentos para a porta fechada que não perce-
bemos a outra que se abriu
***
Trabalhar duro é muito importante, mas lembre-se de sentir durante o dia, o aroma das 
flores. Sonhe, cantarole e mantenha sempre o senso de humor e use gravata borboleta, 
assim fica mais fácil abaixar-se para sentir o perfume das flores.
***

Pensamentos

Mais importantes que as palavras são os atos.
A memória é o cofre da história.
Tolo é quem confia no futuro.
Em matéria de amor, o silêncio vale mais que a fala.
Recordar um amor é viver outra vez.
A linguagem do amor está nos olhos.
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Prefeitura de Taubaté divulga 
balanço de obras públicas

Hospital Municipal
abre inscrições para
residência médica

Fuvest divulga gabarito da 
1ª fase do Vestibular 2015

LG inaugura primeira loja 
especializada em celulares 

na cidade de Taubaté

Expectativa de vida
do brasileiro sobe

para 74,9 anos

As Secretarias de Obras 
e de Serviços Públicos de 
Taubaté divulgam o ba-
lanço de obras executadas 
e em andamento no perí-
odo de janeiro de 2013 a 
dezembro de 2014, cor-
respondentes aos primei-
ros anos da atual Admi-
nistração. São 254 obras 
concluídas, 92 sendo exe-
cutadas e 13 em processo 
licitatório, totalizando 359 

O Hospital Municipal José 
de Carvalho Florence está 
com inscrições abertas 
para residência médica. 
São 43 vagas e as inscri-
ções estarão abertas do dia 
3 ao dia 12 de dezembro 
pelo site. São 11 especia-
lidades disponíveis para 
residência no Hospital 
Municipal: anestesiolo-
gia, cirurgia geral, clíni-
ca médica, neurocirurgia, 
neurologia, obstetrícia e 

A Fuvest (Fundação Uni-
versitária para o Vestibu-
lar) divulgou o caderno de 
prova e o gabarito da 1ª 
fase do Vestibular 2015, 
realizado no domingo 
(30). A prova seleciona-
rá candidatos para vagas 
na USP (Universidade de 
São Paulo) e para a Fa-
culdade de Ciências Mé-

A LG Electronics do Brasil 
inaugura hoje, 02/12, em 
Taubaté (SP), a primeira 
loja da marca especializa-
da em celulares da cidade, 
consolidando a estratégia 
global da empresa de am-
pliar os pontos de conta-
to direto com o cliente, 
aperfeiçoando a experiên-
cia com o smartphone ao 
oferecer atendimento per-
sonalizado. Desta forma, 
a LG segue crescendo no 
mercado nacional de smar-
tphones e traz para os con-
sumidores todos os mode-
los produzidos na unidade 
fabril que está presente na 
cidade desde 1999. “A LG 
tem investido fortemen-
te no desenvolvimento 
de smartphones com so-
luções que fazem sentido 
para o consumidor, sob o 
conceito ‘aprendendo com 
você’, o resultado disto é 
o crescimento acentuado 
da empresa neste merca-
do. Esta loja especializada 
em celulares chega para 

A tabela com a nova ex-
pectativa de vida do povo 
brasileiro foi divulgada na 
edição de hoje (1º de de-
zembro) do Diário Oficial 
da União. O brasileiro de-
verá viver mais, segundo 
cálculo do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). Em 2013, a 
expectativa era 74,6 anos 
e em 2014, essa projeção 
sobe para 74,9 anos. Nos 
cálculos do IBGE, a  Tá-
bua Completa da Mortali-

obras em 24 meses, com 
investimentos que chegam 
a R$ 438.435.586,89. O 
montante desse recurso é 
oriundo da própria Prefei-
tura, de convênios firma-
dos com os Governos Es-
tadual e Federal, Emendas 
Parlamentares e parcerias, 
e atendem demandas dos 
mais diferentes setores 
como Educação, Saúde, 
Esportes, Desenvolvimen-

ginecologia, ortopedia, 
pediatria, intensiva adul-
to, intensiva pediátrica e 
neonatologia. A residên-
cia médica no Hospital 
Municipal é considerada 
o “padrão ouro” no con-
ceito de especialização 
médica, sob a orientação 
de profissionais médicos 
de elevada qualificação 
técnica e profissional. Atu-
almente, o hospital tem 98 
residentes em se quadro. 

dicas da Santa Casa. A 1ª 
fase do vestibular teve 90 
questões de múltipla esco-
lha com conteúdo comum 
obrigatório do ensino 
médio, como português, 
história, geografia, mate-
mática, física, química, 
biologia e inglês. Os can-
didatos tiveram cinco ho-
ras para a realizar a pro-

consolidar ainda mais este 
momento”, comemora 
João Fagundes, gerente 
geral de In-Store para ce-
lulares da LG Electronics 
Brasil. Com 65m2, a loja 
comercializará o portfó-
lio completo de celula-
res, smartphones da mar-
ca, além dos respectivos 
acessórios. Entre os des-
taques da loja estão pro-
dutos da família G3, o LG 
G3, primeiro do merca-
do a contar com uma tela 
Quad HD e que possui tec-
nologias inovadoras em 
sua câmera 13MP, como 
Foco Automático a Laser, 
que foca o objeto a ser 
fotografado mais rapida-
mente que as tecnologias 
tradicionais, além de um 
design simples e elegante 
e o G3 Stylus, smartpho-
ne de tela grande, com 
diferentes tecnologias que 
otimizam a experiência do 
usuário e que vem acom-
panhado da Caneta Stylus, 
que permite maior facili-

dade 2013 do IBGE mostra 
a expectativa de vida para 
todas as idades até os 80 
anos. Uma criança de dez 
anos de idade, por exem-
plo, tem a expectativa de 
viver até os 76,3 anos. Um 
jovem de 18 anos deve 
viver, em média, até os 
76,6 anos. A expectativa 
de vida uma pessoa de 40 
anos é de 78,5 anos e para 
aqueles que têm 80 anos ou 
mais a projeção é de que 
possam viver, em média 

to e Inclusão Social, en-
tre outros, além de obras 
de infraestrutura como 
implantação de redes de 
galerias para captação de 
águas pluviais, pavimen-
tação, recapeamento, exe-
cução de guias, sarjetas, 
calçadas, bocas-de-lobo, 
tapa-buracos e reforma de 
praças, visando a melho-
ria da qualidade de vida 
de quem vive em Taubaté.

O Hospital Municipal Dr. 
José de Carvalho Florence 
realiza por ano uma média 
de 276 mil atendimentos, 
13 mil cirurgias incluindo 
os partos, 19 mil interna-
ções, além de 72 mil aten-
dimentos ambulatoriais. 
É o maior hospital do 
Vale do Paraíba siste-
ma “porta aberta”, com 
atendimento de cerca de 
1.000 pacientes por dia 
em seu Pronto Socorro.

va. O resultado da 1ª fase 
será divulgado em 22 de 
dezmebro. As provas da 
2ª fase acontecem nos 
dias 4, 5 e 6 de janeiro. 
O vestibular da Fuvest 
preencherá 11.177 va-
gas: 11.057 na USP e 
120 para a Faculda-
de de Ciências Mé-
dicas da Santa Casa.

dade para criação de notas, 
lembretes e personaliza-
ção de fotos. Além disso, 
a unidade contará com 
o G2 Lite, destinado aos 
consumidores que buscam 
ferramentas úteis e inova-
doras para tirar as famo-
sas “selfies” e ao mesmo 
tempo ter um smartpho-
nes com alta performan-
ce, design diferenciado e 
ergonômico e que tenha 
um preço mais acessível. 
“Nós da Houter já somos 
parceiro da LG em distri-
buição há 12 anos e 2014 
é o ano para ampliar essa 
parceria, inaugurando 
quatro lojas especializa-
das em celulares da marca. 
Para o próximo ano, já te-
mos mais duas operações 
contratadas na cidade de 
Guaratinguetá e uma se-
gunda loja em Guarulhos 
no novo Shopping Maia, 
ainda para 2015 a previsão 
de mais três operações”, 
destaca o franquea-
do Rodinei Isquierdo.

mais 9,2 anos. Em 2011, 
de acordo com o IBGE, 
a expectativa do brasilei-
ro ao nascer era de 74,08 
anos e em 2012, subiu 
para 74,6 anos.  Em 1980, 
a previsão para o ocaso do 
ciclo de vida do brasileiros 
era de 62,7%, segundo o 
Relatório de Desenvol-
vimento Humano 2014 
divulgado em junho des-
te ano pelo Programa das 
Nações Unidas para o De-
senvolvimento (PNUD). 
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Ubatuba apresenta 
novo Secretário de

Turismo

A Prefeitura de Ubatuba 
anunciou o nome do novo 
responsável pela Secreta-
ria de Turismo. Trata-se de 
João Leonardo Corbisier 
Nunes, empresário de 32 
anos que reside na cidade 
há 10 anos. João Leonardo 
é proprietário da Padaria 
Integrale, atua desde 2004 
no ramo gastronômico e 

também dá consultoria 
sobre empreendedorismo. 
Além da juventude e do 
currículo variado, o novo 
secretário tem um vasto 
conhecimento interna-
cional, tendo passado por 
mais de 15 países e par-
ticipado de encontros de 
jovens Pela Paz Mundial, 
promovidos pelo Progra-

ma CISV (Children’s In-
ternational Summer Villa-
ges). O secretário diz que 
espera fazer Ubatuba ter 
uma temporada mais orga-
nizada e com mais diálogo 
com os que fazem parte do 
setor turístico da cidade 
e que seu foco será a bai-
xa temporada, incluindo 
alternativas esportivas e 
culturais para potenciali-
zá-la. “Acredito que um 
primeiro passo foi dado 
na Copa do Mundo, com 
relação ao turista estran-
geiro em Ubatuba. Penso 
que devemos insistir nes-
ta divulgação da cidade 
para que em breve Uba-
tuba possa entrar na rota 
do turismo internacional 
brasileiro”, finaliza João.

Maestro João Carlos
Martins volta a Pinda para

apresentação gratuíta
no sábado

O Maestro João Carlos 
Martins estará em Pin-
damonhangaba no pró-
ximo sábado, dia 6 de 
dezembro, para uma 
apresentação gratuíta às 
18h na Praça do Quartel.
O concerto faz parte do 
projeto “Na Roda Com o 
Maestro” e trará um re-
pertório em homenagem 
a Johann Sebastian Bach. 
Durante a apresentação, o 
maestro contará sua tra-
jetória e tocará algumas 
peças ao piano, ele estará 
acompanhado de músicos 
da Camerata Bachiana. 
Além da homenagem a 

Bach, o programa inclui 
obras conhecidas de Bee-
thoven, Mozart e Villa Lo-
bos durante 1h30 de apre-
sentação. O projeto “Na 
Roda com o Maestro” já 
passou por diversas cida-
des do estado e tem como 
objetivo ressaltar a impor-
tância da música como ins-
trumento de inclusão so-
cial. Além disso, também 
incentiva a leitura com um 
livro infanto-juvenil, que 
conta de forma simples e 
clara a biografia de um dos 
grandes compositores que 
já existiu, Johann Sebas-
tian Bach, e também um 

pouco da trajetória de João 
Carlos Martins. No dia do 
concerto, serão distribuí-
dos ao 1.000 exemplares 
do livro ao público. Os 
interessados devem im-
primir antecipadamente o 
vale-livro pelo site www.
dcolor.art.br/ingressos 
para efetuar a troca no dia 
da apresentação. O espetá-
culo é viabilizado pela Lei 
de Incentivo Fiscal ProAC 
– São Paulo, com patro-
cínio da Gerdau e apoio 
cultural da Prefeitura de 
Pindamonhangaba. A pro-
dução executiva é da D’co-
lor Produções Culturais.

Campanha Fique Sabendo
terá novidade em Pinda

Começa no dia 01 de 
dezembro a campanha 
“Fique Sabendo” e este 
ano há novidade no mu-
nicípio. Esta ação tem 
como objetivo conscien-
tizar a população sobre 
as doenças sexualmente 
transmissíveis e também 
oferecer exames para 
diagnóstico. Pela primeira 
vez será realizado o teste 
rápido para HIV e Sífilis.
Este teste será com fluído 
oral, é um teste rápido e 
serve para triagem. Ele é 
disponibilizado pelo De-
partamento de DST, Aids e 
Hepatites Virais do Minis-
tério da Saúde. Esse teste 
detecta anticorpos contra 
o HIV no fluído oral  e o 
exame fornece o resulta-
do que pode ser analisado 
a olho nu, em até 30 mi-
nutos, e pode ser execu-
tado em qualquer local.
De acordo com as in-
formações do Depar-
tamento Nacional de 
DST/Aids e Hepatites Vi-
rais do Ministério da Saú-
de, pesquisas realizadas 
indicam que existem hoje 
no Brasil cerca de 630 
mil pessoas vivendo com 
o HIV, o vírus da AIDS, 
e que, dentre estas, cerca 
de 255 mil nunca teriam 
feito um teste de diagnós-
tico e, por isso, não sa-

bem que convivem com 
a doença. Saiba o que é 
o teste e quem deve fazer
Os testes rápidos serão fei-
tos com o fluído oral e em 
caso positivo haverá a co-
leta de uma gota de sangue 
da ponta do dedo. O sangue 
é colocado em dois dispo-
sitivos de testagem e para 
chegar ao resultado, o pro-
fissional que realiza o teste 
segue um fluxo determina-
do cientificamente. Se os 
dois dispositivos tiverem 
os mesmos resultados, o 
diagnóstico já é fechado. 
Porém, se houver discor-
dância entre os resultados, 
é feito outro teste com um 
terceiro para confirmação. 
Assim, o resultado tem a 
mesma confiabilidade dos 
exames convencionais e 
não há necessidade de re-
petição em laboratório.
Esse método permite que, 
em apenas meia hora, o 
paciente faça o teste, co-
nheça o resultado e receba 
o serviço de aconselha-
mento necessário. O teste 
não deve ser feito de forma 
indiscriminada e a todo o 
momento, é aconselhável 
para quem tenha passado 
por uma situação de ris-
co, por exemplo, ter feito 
sexo sem preservativo.
Ter um diagnóstico posi-
tivo do HIV precocemen-

te permite que o paciente 
comece o seu tratamento 
no momento certo e tenha 
uma melhor qualidade de 
vida. Além disso, mães so-
ropositivas podem aumen-
tar suas chances de terem 
filhos sem o HIV, se forem 
orientadas corretamente 
e seguirem o tratamento 
recomendado durante o 
pré-natal, parto e pós-par-
to. A transmissão do HIV
O vírus pode ser transmi-
tido por relações sexuais 
sem o uso do preservativo, 
seja sexo anal, vaginal ou 
oral, compartilhamento de 
agulhas ou seringas con-
taminadas, transfusão de 
sangue e de mãe para o 
filho durante a gestação, 
o parto e a amamentação.
O HIV não é transmitido 
pelo beijo, toque, abra-
ço, aperto de mão, com-
partilhamento de toalhas, 
talheres, pratos, suor ou 
lágrimas. Portanto, toda 
pessoa soropositiva pode 
e deve receber muito ca-
rinho e atenção. Veja onde 
fazer o teste e quando. 
Praça do Cruzeiro
Testes rápidos Nos dias 01, 
03, 04 e 05 haverá exames 
convencionais no Setor 
de Infectologia no Centro 
de Especialidades Médi-
cas. O horário de atendi-
mento é das 7 às 17 horas.

Acquademia promove Triatlon 
Indoor e Torneio de Natação 

em dezembro

Gabarito do Enade 2014 já 
está disponível na internet

A Acquademia de Pinda-
monhangaba realiza no 
mês de dezembro dois 
eventos esportivos: 2º 
Triatlon Indoor e o 12º 
Torneio de Natação. No 
2º Triatlon Indoor, podem 
participar times de até 3 
pessoas que competirão 
em provas de natação, 
corrida e bicicleta, todas 
as provas realizadas em 
circuito coberto. A prova 

O Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep), órgão ligado ao 
Ministério de Educação e 
Cultura -MEC, disponibi-
lizou nesta semana o gaba-
rito das provas do Exame 
Nacional de Desempenho 
dos Estudantes (Enade). 
Os estudantes poderão 
conferir na página do exa-
me, pela internet. As pro-
vas foram aplicadas no úl-
timo domingo  a quase 400 

acontece no dia 6 de de-
zembro a partir das 8h. 
Para participar, basta en-
trar em contato com a aca-
demia pelo telefone (12) 
3642-4771 ou pelo email 
acquademia@uol.com.br 
(falar com Profa Sandra). 
O 12º Torneio de Natação 
acontecerá no dia 13 de 
dezembro a partir das 9h. 
A finalidade do torneio 
é promover a integração 

mil estudantes. No segun-
do semestre de 2015 será 
divulgado o boletim de de-
sempenho dos participan-
tes. O exame é aplicado 
em todo o país, e avalia o 
rendimento dos alunos dos 
cursos de graduação em 
relação aos conteúdos pro-
gramáticos, habilidades 
e competências. De acor-
do com o MEC, o Enade 
constitui-se em conteúdo 
curricular obrigatório para 
que possa receber seu di-

entre escolas de natação 
e motivar o aprendizado 
e prática da natação. Po-
dem participar do torneio 
atletas de 5 a 40 anos, ini-
ciantes da natação. Atletas 
federados não podem par-
ticipar dessa competição. 
Os interessantes devem 
se cadastrar na secretaria 
da Acquademia, locali-
zada na Avenida Antônio 
Cozzi, 787, Bairro Lessa.

ploma de graduação. Só 
que não há um índice de 
desempenho mínimo obri-
gatório para os alunos. 
O resultado serve apenas 
para compor índices que 
medem a qualidade de 
cursos e instituições de en-
sino superior. A cada ano, 
o exame avalia um grupo 
diferente de cursos. Neste 
ano, participaram alunos 
de 33 cursos superiores nas 
áreas de ciências exatas, 
licenciaturas e áreas afins.


