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Geraldo Alckmin
inaugura trevo de

acesso à Caçapava
Velha e anuncia

investimento de R$ 60 
milhões em rodovias

O governador Geraldo Al-
ckmin visitou Caçapava 
no último domingo para a 
inauguração de um novo 
trevo de acesso à cidade 
pela Rodovia Carvalho 
Pinto. Durante a inaugura-
ção, o governador falou da 
importância da obra. “Ca-
çapava Velha não tinha 
acesso à Carvalho Pinto, 
tinha esse túnel, mas não 
tinha acessos, agora pas-
sa a ter quatro acessos, 
que vem de São Paulo, 
entra direto em Caçapa-
va Velha ou Caçapava, 
quer ir para o Rio de Ja-
neiro, Taubaté, pega dire-
to a Carvalho Pinto, quer 
ir pra Dutra pega direto, 
quer ir para São Pau-
lo pega direto”, explica.
O trevo é composto por 
quatro alças de acesso 
que interligam a Carva-
lho Pinto à Estrada Mu-
nicipal Professora Olívia 

Alegri. São duas alças 
de acesso em cada sen-
tido da rodovia, uma de 
saída e outra de entrada. 
Há também dois retornos 
na estrada municipal que 
permitirão o deslocamen-
to dos usuários para os 
sentidos interior e capital 
da Carvalho Pinto. São, 
no total, dois quilôme-
tros de alças. Antes não 
havia qualquer ligação 
entre as duas estradas.
Na ocasião, o governa-
dor também anunciou 
que investirá R$ 60 mi-
lhões em reformas de 
rodovias estaduais que 
ligam Caçapava as cida-
des de Jambeiro, Taubaté 
e São José dos Campos. 
A rodovia que liga Caça-
pava à Jambeiro recebe-
rá investimento de R$ 34 
milhões. A SP-62, estrada 
velha Rio-SP, receberá R$ 
9 milhões para reforma 

no trecho entre Cçapava 
e São José dos Campos e 
outros R$ 16 milhões se-
rão investidos no trecho 
entre Caçapava e taubaté. 
Também foi anunciado 
o asfaltamento da Es-
trada da Germana, que 
passa por diversos bair-
ros rurais da cidade.
Após a inauguração do tre-
vo de acesso, o governador 
visitou as obras da Aerova-
le, um aeroporto privado 
que está sendo construído 
em Caçapava e participou 
da inauguração da pe-
dra fundamental da obra. 
“O modal aeroviário é que 
mais cresce, não tenho dú-
vidas que novas aerovias 
irá ajudar no movimento 
das empresas e impulsionar 
o crescimento da região. 
O papel do empresá-
rio é gerar empregos e 
do governo apoiar”, fi-
nalizou o governador.

Reajuste do salário mínimo 
deverá injetar R$ 28,4
bilhões na economia

O aumento do salário mí-
nimo deverá injetar R$ 
28,4 bilhões na econo-
mia no próximo ano, se-
gundo estimativa do De-
partamento Intersindical 
de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Diee-
se) divulgada hoje (26). 
A partir de 1º de janeiro, 
o salário mínimo passa 
de R$ 678 para R$ 724 
– reajuste de 6,78% . De 
acordo com o Dieese, 
48,2 milhões de pessoas 
têm o rendimento atre-
lado ao salário mínimo.
O novo valor do rendi-

mento mínimo permite, 
segundo os cálculos do 
Dieese, a compra de 2,23 
cestas básicas. De acor-
do com a entidade, é a 
maior relação de poder 
de compra desde 1979.
O novo valor deverá tra-
zer um impacto de R$ 
12,8 bilhões nas contas 
da Previdência Social. 
Os benefícios pagos no 
valor de um salário corres-
pondem a 48,7% do mon-
tante repassado pela Pre-
vidência. No total, 69,% 
dos beneficiários ou 21,4 
milhões de pessoas rece-

bem um salário mínimo.
O aumento também de-
verá ter um impacto sig-
nificativo nas contas de 
parte das prefeituras do 
Nordeste. Segundo o le-
vantamento, 20,6% dos 
servidores públicos muni-
cipais da região recebem 
atualmente até R$ 678. 
Na Região Norte, o per-
centual chega a 15,6%.
Deve haver ainda, de 
acordo com o estudo, 
um incremento de R$ 
13,9 bilhões na arreca-
dação tributária nos tri-
butos sobre consumo.

Isenção de pedágio de
Pindamonhagaba será
concedida mediante

recadastramento
Os estudantes, militares e 
pessoas com vínculo em-
pregatício em Pindamo-
nhangaba, que utilizam 
a estrada do Atanázio ou 
a SP-62, e não possuem 
carro com placa da cida-
de, devem fazer o reca-
dastramento para obter o 
benefício da isenção na 
tarifa do pedágio da es-
trada do Atanazio (que dá 
acesso ao bairro Feital) 
e SP-62 (localizado pró-
ximo bairro Morumbi).
A solicitação deve ser 
feita no setor de Proto-
colo da Prefeitura ou na 
Subprefeitura, em Moreira 
César, de segunda a sex-
ta-feira, das 8 às 17 horas.
As pessoas com vínculo 

empregatício devem apre-
sentar cópia do documento 
do veículo, carteira nacio-
nal de habilitação, com-
provante de endereço, da 
carteira de trabalho e de-
claração do R.H. da empre-
sa. No caso de estudantes, 
são necessárias as cópias 
do documento do veículo, 
carteira nacional de habili-
tação, comprovante de en-
dereço, declaração da uni-
dade escolar e, em caso do 
veículo estar no nome dos 
pais, deve ser apresentada 
uma declaração reconheci-
da em cartório, autorizan-
do a utilização do veículo.
Os militares da polícia fe-
deral, polícia rodoviária 
federal, policia ferroviária 

federal, polícia militar, do 
corpo de bombeiros e das 
forças armadas precisam 
apresentar as seguintes 
cópias: documento do ve-
ículo, carteira nacional de 
habilitação, comprovan-
te de endereço, cópia da 
funcional e declaração da 
companhia ou batalhão.
A isenção da tarifa tam-
bém vale para pessoas 
jurídicas. Este benefício 
é concedido àqueles que 
têm veículo financiado 
em sistema de leasing e 
contrato neste município.
Os pedágios da estra-
da do Atanázio e da SP-
62 são liberados para 
os veículos com placas 
de Pindamonhangaba.

A virada de ano em
Redenção da Serra

reuniu muitas famílias e 
amigos na Praça 13 de 

Maio

A virada de ano em Reden-
ção da Serra reuniu muitas 
famílias e amigos na Pra-
ça 13 de Maio, todos fes-
tejaram com segurança e 
tranquilidade o início de 
2014. Apesar de a virada 
ter se tornado um evento 
marcante para a cidade, 
essa de 2013 superou as 
expectativas de público. 
A banda subiu ao palco às 
23h30, animando o públi-
co para brindar ao próxi-
mo ano. Além da banda 
uma mesa de frutas foi 
feita para ser distribuí-
da para galera – muitos 
e muitos cachos de uva, 
pêssego, melancia, ba-
nana e ameixa do Pará. 
A contagem regressiva 
começou segundos an-

tes da grande virada. A 
meia noite em ponto deu 
início à queima de fogos. 
A felicidade tomou conta 
de todos os presentes, o 
céu foi colorido por várias 
cores durante alguns mi-
nutos. O prefeito da cidade 
acompanhou de perto todos 
os preparativos do evento. 
“Foi uma festa de muitas 
felicidades. O ano novo é 
uma data para refletirmos 
sobre nossos próximos 
passos, rever o passado e 
mudar o que não deu cer-
to. 2013 foi um ano de 
muito aprendizado para 
todos, que este novo ano 
só tragam coisas boas – 
felicidades, realizações 
de sonhos, paz, alegrias, 
muita saúde e conquistas 

ao povo redencense. Curti 
todos os momentos da vi-
rada na praça com minha 
família e amigos.” Disse 
o prefeito do município.
Mais de 1 mil pessoas er-
gueram as taças em Re-
denção da Serra, o clima 
estava ótimo e não ocorreu 
nenhum indício de brigas 
durante a festa. Todas as 
fotos estão disponíveis no 
site da Prefeitura www.
redencaodaserra.sp.gov.br 
, sugestões e informações 
podem ser enviadas para o 
e-mail contato@redencao-
daserra.sp.gov.br . Telefo-
ne da Prefeitura Municipal 
(12) 3676-1282. Curta 
nossa página do Facebook 
w w w. f a c e b o o k . c o m /
m u n i c i p i o r e d e n c a o  
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - 
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de 
França ( Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 
19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro 
Alves Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. 
Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora 
de Natividade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da 
Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Ban-
ca 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.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de 
jornal da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE

03 de Janeiro de 2014

MISCELÂNEA
Curiosidades
Ainda hoje, muitos confundem a utilidade dos produtos diet e light. Os nutricionistas ex-
plicam que ambos devem possuir quantidades menores de alguns componentes do alimen-
to. Os classificados como light as aqueles adequados para pessoas que procuram consumir 
menos calorias e manter a forma física, já que eles devem ter no mínimo 25% a menos calo-
rias de alguns de seus ingredientes. Na sua maioria, a gordura e o açúcar são eliminados da 
tabela de valor nutricional, mas vale lembrar que seu consumo deve ser moderado, já que o 
fato de terem menos calorias não justifica o excesso e ingestão. Já a linha diet foi elaborada 
para diabéticos, que precisam controlar o metabolismo cortando o açúcar da dieta alimentar.

Todo mundo sabe que os sujeitos mais comuns nas piadas contadas por todo Brasil são os portu-
gueses, mas poucos sabem o porque! As origens estão na nossa historia e na psicologia humana. Os 
portugueses são estereotipados como completos idiotas. Os portugueses colonizaram o Brasil por 
mais de 300 anos. Eles chegaram ao Brasil, levaram todas as nossas riquezas e ignoraram os nos-
sos interesses. Que imagem nos poderíamos criar deles? O que podemos falar deles hoje em dia? 
Será que poderíamos dizer: Oh! Eles descobriram o Brasil! Eles são nossos heróis! Claro que não! 
Depois de tudo o que eles fizeram, só podem ser heróis nas nossas piadas. Não resta chama-los de 
todos e estúpidos. Mas de idiotas eles não têm nada. Por um grande período da historia, o império 
português, foi tão forte quanto fora o Império Romano e quanto é atualmente o Império Americano.

Sobre a Antártida, você sabia que dizer Antártida ou Antártica está correto? Na Antártida não 
há bactéria em razão disso, alimentos podem ser consumidos após anos sem uso, não existem 
também o mofo, nem latas enferrujadas e nem os alimentos apodrecem. Os blocos de gelo flu-
tuantes (iceberg) são formados por água doce. E em razão disso os mesmos flutuam pois a água 
doce é mais leve que a água salgada do mar. A parte visível do iceberg sobre as aguar represen-
tam uma média de 10% do seu total.os 90% estão sob as águas. Lá só existem duas estações do 
ano: verão com 6 meses de sol (não existem noites) e o inverno com 6 meses de escuridão (não 
existem dias). A temperatura media no verão é de zero graus centigrados e no inverno menos 
de 20 graus centigrados, chegando à máxima de menos 70 graus centigrados. As reservas de 
carvão ali existentes podem supri todas as necessidades do nosso planeta por alguns séculos.

Humor
Conselhos inteligentes
Beba moderadamente (mesmo que seja em grande quantidade).
Se não funcionar na primeira vez (então desista de pular de paraqvuedas).
Se você acha horrível pela manha (levantar somente depois do meio-dia).
Evite a vida sedentária (beba muita água).
Evite acidentes (faça-os de propósito).
Não brinque com fogo (ele é chato e não sabe brincar).
Se não puder vencer o inimigo (então corra).
Não furte e nem roube (os políticos detestam a concorrência).
Nunca bata em uma pessoa caída (a não ser que você tenha a certeza de que ela não pode se 
levantar).

A loira no zoológico
Ao chegar perto da jaula do leão, ela viu uma placa: “Cuidado com o leão”. Mais tarde, outra jau-
la, outra placa: “Cuidado com o tigre”. Mais adiante: “Cuidado com o urso”. Depois chega a uma 
jaula que está vazia e lê: “Cuidado: Tinta fresca”. Desesperada, a loira sai correndo, aos gritos:
- O tinta fresca fugiu! O tinta fresca fugiu!

Após atender o telefonema da mulher, o funcionário diz ao chefe:
- Chefe, pode me dispensar do serviço hoje à tarde? É que minha mulher vai ter um filho, sabe...
- Se o motivo é esse, então está dispensado, Nogueira.
No dia seguinte, o chefe pergunta:
- E aí Nogueira? Como é que foi? É menino ou menina?
- Foi tudo ótimo. Agora pra saber se é menino ou menina, só daqui a nove meses, chefe...

Uma solteirona descobre que uma amiga ficou grávida com apenas uma oração que fez na Igreja 
de uma cidade próxima. Dias depois, a solteirona foi a essa Igreja e disse ao padre:
- Bom dia, padre.
- Bom dia, minha filha. Em que posso ajudá-la?
- Sabe padre, eu soube que uma amiga minha venho aqui há uma semana e ficou grávida só com 
uma Ave Maria. É verdade, padre?
- Não minha filha, não foi com uma Ave Maria, foi com um padre nosso, mas ele já foi transfe-
rido!

Mensagens
Aprendi que, por pior que seja um problema ou uma situação sempre existe uma saída.
Aprendi que, é bobagem fugir das dificuldades, mais cedo ou mais tarde, será preciso tirar as 
pedras do caminho, para se conseguir avançar. Aprendi que, perdemos muito tempo nos pre-
ocupando com fatos que muitas vezes só existem em nossa mente. Aprendi que, é necessário 
um dia de chuva para darmos valor ao Sol, mas se ficarmos expostos muito tempo, o Sol no 
queimará. Aprendi que, não importa em quantos pedaços meu coração está partido, o mundo 
não para para que o concertem. Aprendi que, ao invés de ficar esperando alguém trazer flores é 
melhor plantar um jardim. Aprendi que, amar não significa transferir aos outros a responsabili-
dade de me fazerem feliz, cabe a mim a tarefa de apostar nos meus talentos e realizar os meus 
sonhos. Aprendi que, o que faz a diferença não é o que eu tenho na vida, mas o que tenho e que, 
alem de uma família, tenho amigos, que eu escolhi. Aprendi que, as pessoas queridas podem às 
vezes me ferir e muito e talvez não me amem tanto quanto eu gostaria, o que não significa que 
não me amem muito, talvez seja o Maximo que conseguem e isso é o mais importante. Aprendi 
que, toda mudança inicia um ciclo de construção, se você não se esquecer de deixar uma porta 
aberta. Aprendi que, o tempo é muito precioso e não volta mais, por isso, não vale a pena res-
gatar o passado, o que vale é construir o futuro e o meu futuro ainda está por vir. Foi então que 
aprendi que, devemos descruzar os braços e vencer o medo de partir em busca dos nossos sonhos.

Pensamentos
Ser feliz e ter razão, geralmente, são incompatíveis.
Ninguém sabe o bastante para ser pessimista.
O Sol nasce para todos e a Lua para os enamorados.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
Para sua estrela brilhar não precisa apagar a minha.
Todas as flores do futuro estão nas sementes do presente.
Onde não há dignidade, a amizade não perdura.
O prazer no trabalho aperfeiçoa a obra.
Um idealista é alguém que ajuda outro a ter lucro.
Nunca estamos preparados para o que esperamos.
O bom humor não custa nada e compra tudo.
Nunca me preocupo com o futuro, muito em breve ele virá.
Uma corrida não se ganha na primeira volta, mas se perde.
Nunca são esquecidas as lições prendidas na dor.
Uma única forca move o mundo: o interesse.
Toda força será fraca se não estiver unida.
Se a castidade não é uma virtude é, pelo menos, uma força.
Quanto maior a forca tanto mais perigoso o abuso.
Uma formiga quando quer voar cria asas.
Todos nascemos loucos, mas alguns continuam sempre assim.
Seja fiel nas pequenas coisas porque é nelas que mora a sua força.
A audácia cresce com o medo nos outros.
Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
Ninguém consegue usar máscara por muito tempo.
É um amor pobre aquele que se pode medir.
Onde a luz bate mais forte, a sombra é mais escura.
O verdadeiro nome do amor é cativeiro.
Sábio é quem recolhe a sabedoria dos demais.
Ninguém é sábio se não conhece a escuridão.
A sabedoria é simétrica e resume tudo.

Quadrinhos, contos e 
poemas são os estilos 

literários preferidos dos 
alunos da rede estadual

Pesquisa da Secretaria da 
Educação foi feita com 1 
milhão de estudantes; em 
2013 foram distribuídos 
em média 65 livros por 
hora na região do Vale 
do Paraíba. As férias es-
colares dos 4,3 milhões 
de alunos rede estadual, 
sendo 200,6 mil deles da 
região do Vale do Paraí-
ba, vão até o próximo dia 
27 de janeiro e a leitura 
pode ser uma ótima com-
panhia. Pesquisa inédita 
da Secretaria da Educação 
do Estado mostra que as 
histórias em quadrinhos, 
os contos e os poemas são 
os estilos literários prefe-
ridos entre os estudantes 
pesquisados. O levanta-
mento que detectou os gê-
neros literários preferidos 
entre os alunos foi feito 
com base em um questio-
nário aplicado a 1 milhão 
de estudantes do 3º, 5º, 7º, 
9º anos do Ensino Funda-
mental, além da 3ª série do 
Ensino Médio. Os dados 
acabam de ser tabulados 
pela Coordenadoria de In-
formação e Monitoramen-
to e Avaliação (CIMA), 
órgão da Secretaria. A per-
gunta “que tipo de livro 
você gosta de ler?” era de 
múltipla escolha e poderia 

receber mais de uma res-
posta. A pesquisa revelou 
que a narrativa em tiras 
é a preferida de 45% dos 
estudantes do Ensino Fun-
damental e Médio. Já os 
gêneros “contos, mitos e 
lendas” foram escolhidos 
por 36,9%, seguido por 
“poemas” (31%). Os “ro-
mances de amor” são os 
favoritos de 29,2%, “ro-
mances de aventura” de 
24,8% e “crônicas” foram 
escolhidos por 18,5%. Os 
livros sobre História do 
Brasil ou do mundo foram 
lembrados por 12,6% dos 
estudantes. Para incentivar 
ainda mais o hábito de ler 
entre as crianças e jovens 
da rede, a Secretaria pos-
sui um programa para que 
os jovens montem suas 
bibliotecas particulares 
em casa. São distribuídos 
para cada um dos cerca 
de 3,5 milhões de alunos 
do 6º ao 9º ano do Ensi-
no Fundamental, além do 
Ensino Médio, kits com-
postos por três livros. Ao 
levar os títulos para casa, 
a proposta é que o gosto 
pela leitura seja estendido 
para os familiares. Ao lon-
go de 2013, foram entre-
gues 10,6 milhões livros 
– uma média de 20 títu-

los de gêneros diferentes 
distribuídos por minuto 
e que podem ser utiliza-
dos agora no período das 
férias. Na região Vale do 
Paraíba, foram 574,8 mil 
títulos distribuídos, uma 
média de 65 por hora. “O 
incentivo à leitura é um 
compromisso desta gestão 
e são diversas ações em 
andamento que ampliam o 
acesso dos nossos alunos 
ao universo dos livros, um 
grande aliado do aprendi-
zado”, afirma o secretário 
da Educação, professor 
Herman Voorwald. Além 
da distribuição dos livros, 
neste ano, os acervos das 
escolas foram renovados 
com a aquisição de 592 
mil publicações de 190 
títulos diferentes para to-
das as unidades de ensino 
do Estado. A entrega, fei-
ta por meio da Fundação 
Para o Desenvolvimen-
to da Educação (FDE), 
objetiva ampliar as cole-
ções já existentes nas es-
colas para que os títulos 
sejam usados pelos alu-
nos, professores e todos 
os funcionários escolares. 
Os materiais são utiliza-
dos em oficinas pedagó-
gicas e em atividades den-
tro e fora da sala de aula.

Avaliação de bolsas de 
estudos em Pinda será 

domingo
Os inscritos no processo se-
letivo de bolsas de estudos 
para os cursos de adminis-
tração e segurança do tra-
balho devem ficar atentos. 
Acontece domingo a ava-
liação. Os interessados 
farão a prova no Colégio 
Comercial Dr. João Ro-
meiro, entre as 9h e 12 
horas. É preciso compa-
recer ao local com ante-
cedência, pois os portões 
serão fechados às 9 horas.

Ao todo, são oferecidas 32 
vagas e as bolsas serão de 
100% do valor do curso. 
As inscrições terminaram 
no dia 20 de dezembro. 
A avaliação contará 
com questões objeti-
vas de português, ma-
temática, conhecimen-
tos gerais e atualidades.
De acorzo com as 
informações do 
Departamento de Assis-
tência Social da Prefei-

tura de Pindamonhan-
gaba, ao todo, estão 
inscritos 77 munícipes. 
A recomendação é para 
levarem o RG, cane-
ta, lápis e borracha.
Os classificados passarão 
por uma triagem social, 
feita por profissionais do 
Departamento de Assistên-
cia Social da Prefeitura de 
P i n d a m o n h a n g a b a . 
O resultado será publica-
do no dia 14 de janeiro.
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Gasolina comercializada
no Brasil terá

redução de enxofre
A partir de 1º de janeiro 
de 2014, a gasolina au-
tomotiva terá, em todo o 
território nacional, no má-
ximo 50 miligramas por 
quilo (mg/kg) de enxofre 
total, apresentando qua-
lidade semelhante a que 

é comercializada nos Es-
tados Unidos, no Canadá 
e na Europa. A Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustí-
veis (ANP) informou que 
haverá redução da emis-
são de enxofre na atmos-

fera em 94% e emissão 
de poluentes em até 59% 
no médio e longo prazo 
nos veículos mais moder-
nos, contribuindo para a 
melhora da qualidade do 
ar e para a diminuição 
de doenças respiratórias.

Prefeitura de Pinda 
realiza limpeza em 
diversos bairros

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Obras 
– Departamento de Ser-
viços Municipais –  
realiza mensalmente a 
limpeza em vários bairros.  
O objetivo deste trabalho é 
contribuir com a qualidade 
de vida da população e tam-
bém, de certa forma, evitar 
problemas como a dengue, 
pois, materiais descarta-
dos de forma irregular po-
dem se tornar criadouros.
Entre os dias 3 e 18 de 
dezembro a equipe do 
DSM atuou nos bairros 
Jardim Resende, Bela 
Vista, Jardim Mariana, 

Lessa, Araretama, Cida-
de Jardim e Ouro Verde.  
Além disso, atendeu 
uma ordem de limpe-
za de terreno, trabalhou 
na sede da Apae, em 
centros comunitários,  
entre outros locais.
Também foram retirados 
entulhos nas ruas Paulo Cé-
sar Pestana, Padre A. Da-
lavia, Bem-te-vi no Delta; 
área verde no Triângulo e 
Santa Cecília, na Avenida 
Nicanor Ramos Nogueira. 
Foi realizada a retirada de 
lixo no bairro Vila Prado,  
onde os carroceiros fazem 
o descarte, nos bairros 
Maria Áurea e Vila Rica.  

Os profissionais recolhe-
ram pneus inservíveis do 
ponto de coleta e encami-
nharam para destinação final.
É uma série de traba-
lhos que são executados 
pelo DSM diariamente,  
ainda há limpeza de 
boca de lobo, manuten-
ção de estradas rurais,  
troca de tampa de boca 
de loba, houve aplicação 
de mata mato no bairro 
São Benedito, no vale-
tão da rua Simão Denis 
(no loteamento São Se-
bastião), Campo Alegre,  
Quadra Coberta, Par-
que São Domingos, 
entre outros locais.

Governo zera PIS e
Cofins para importação 

de álcool
Pelos próximos três anos, 
os importadores de todos 
os tipos de álcool deixa-
rão de pagar Programa de 
Integração Social (PIS) 
e a Contribuição para o 
Financiamento da Segu-
ridade Social (Cofins). 
Segundo a Medida Provi-
sória 634, publicada hoje 
(27) no Diário Oficial 
da União, os tributos te-
rão a alíquota zerada até 
31 de dezembro de 2016.
A redução não afeta ape-
nas o etanol usado como 
combustível, mas todos os 
tipos de álcool. De acordo 
com a Receita Federal, a 
mudança pretende evitar 
o acúmulo de crédito de 
empresas importadoras 
de álcool, que não tinham 
como aproveitar esses 

créditos na venda do pro-
duto no mercado interno 
e obter desconto no paga-
mento dos dois tributos.
O aproveitamento dos cré-
ditos acumulados pelos 
importadores até agora 
foi esclarecido pela medi-
da provisória. De acordo 
com o texto, o crédito pre-
sumido poderá ser usado 
na revenda do álcool pela 
importadora, mas somente 
até o fim de 2016 e ape-
nas se o crédito estiver 
ligado à produção e à co-
mercialização do produto.
A MP também reduziu a 
zero a alíquota de PIS/
Cofins para a importa-
ção de neuroestimulado-
res usados para combater 
o mal de Parkinson. Em 
nota, a Receita Federal 

informou que a desone-
ração pretende reduzir o 
custo do tratamento com 
esse tipo de medicamen-
to, mais moderno que 
os métodos tradicionais.
Em outro artigo, a MP 
estendeu a desoneração 
da folha de pagamento a 
consórcios de empresas de 
construção de obras de in-
fraestrutura. As empresas 
do setor vão passar a pagar 
todo mês à Previdência 
Social 2% sobre o fatu-
ramento, em vez de 20% 
sobre a folha de pagamen-
to. Segundo a Receita, as 
empresas de construção 
são beneficiadas com a de-
soneração da folha desde 
novembro, mas existiam 
dúvidas sobre os con-
sórcios de empreiteiras.

Taxa de desemprego 
encerra o ano

registrando a mínima 
histórica

Valor antecipado Ca-
tho-Fipe é de 4,4%, que 
deve ser o menor da série 
iniciada em 2002; salá-
rios continuam a cres-
cer acima da inflação. 
A Taxa de Desemprego 
Antecipada para o mês de 
dezembro de 2013, calcu-
lada pela Fipe com os da-
dos imediatamente dispo-
níveis na Internet e na base 
de dados da Catho, foi esti-
mada em 4,4%. Se confir-
mado, este resultado será 
menor taxa de desempre-
go já apurada pelo IBGE 
desde a introdução da 
atual metodologia, inicia-
da em 2002. Além disso, 
confirmará a permanência 
da tendência de queda no 
desemprego, já que no úl-
timo mês de 2012 a taxa 
registrada foi 0,2 ponto 
percentual maior (4,6%), 
segundo o IBGE. O bom 

momento do mercado de 
trabalho também pode ser 
percebido pelo aumento 
real (acima da inflação) 
dos salários anunciados: o 
Índice Catho-Fipe de Salá-
rios Ofertados aponta para 
aumento de 11,2% nos últi-
mos 12 meses. Essa varia-
ção é superior à registrada 
em novembro, de 7,2%, 
sendo também o quarto 
mês consecutivo de au-
mento na variação anual. 
A relação entre novas va-
gas de emprego anuncia-
das e novos candidatos a 
um trabalho, medida pelo 
Índice Catho-Fipe de Va-
gas por Candidato (IVC), 
registrou aumento na 
comparação mensal: em 
dezembro, houve 1 nova 
vaga para cada novo can-
didato. Entretanto, ao 
desconsiderar os efeitos 
sazonais (dezembro é um 

mês bastante atípico para 
o mercado de trabalho, 
uma vez que um número 
grande de pessoas normal-
mente deixa a população 
economicamente ativa), 
o índice aponta para redu-
ção na relação entre vagas 
e candidatos em relação a 
novembro. Essa queda re-
força a tendência iniciada 
em julho e pode indicar 
uma relativa desaceleração 
na melhora das condições 
do mercado de trabalho. 
Os Indicadores do Mer-
cado de Trabalho Ca-
tho-Fipe, desenvolvi-
dos e calculados pela 
Fipe em parceria com a 
Catho, utilizam infor-
mações do banco de da-
dos da Catho e de ou-
tras fontes da Internet. 
A metodologia comple-
ta está disponível  em 
w w w . f i p e . o r g . b r . 

Museu Felícia Leirner e 
Auditório Claudio

Santoro realizam projeto 
de férias em janeiro

De 7 a 26 de janeiro, o Mu-
seu Felícia Leirner e o Au-
ditório Claudio Santoro, 
instituições da Secreta-
ria de Estado da Cultura, 
administradas em par-
ceria com a Associação 
Cultural de Apoio ao 
Museu Casa de Portinari 
(ACAM Portinari), reali-
zam várias atividades para 
entreter o público infanto-
juvenil durante as férias 
escolares. A programação 
“Férias no Museu” será 
dividida em três módulos, 
ao longo de três semanas, 
com os temas: artes plás-
ticas, música e natureza. 
De acordo com a gerente 
da instituição, Marina Fal-
setti, a proximidade com 
o público mirim é uma 

importante etapa para a 
formação e consolidação 
do público de museus. 
“As novas gera-
ções merecem cuida-
do e carinho especial. 
A programação de férias 
foi pensada para, além de 
lazer, trazer preciosas in-
formações que, de forma 
sutil, poderão modificar o 
olhar dos participantes em 
relação à cultura, à histó-
ria, às artes visuais e ao 
meio ambiente”, reflete.
Na primeira semana, de 7 a 
12 de janeiro, as artes plás-
ticas ganharão destaque 
com oficinas de esculturas 
e contação de histórias. 
De 14 a 19/1, a música 
vai ser o tema das ações, 
com oficinas de con-

fecção de instrumentos 
musicais e instrumen-
talização, além de uma 
apresentação de chorinho. 
Para fechar, de 21 a 26/1, 
a natureza será explorada 
em oficinas de meio am-
biente e ecobrinquedo-
teca, e no ensaio aberto 
da Orquestra Filarmôni-
ca de Campos do Jordão.
Cada atividade terá um 
número limitado de vagas, 
distribuídas pela ordem de 
chegada. Para participar o 
interessado deve colaborar 
com um quilo de alimento 
não perecível. O museu e o 
auditório estão localizados 
na Avenida Dr. Luis Arro-
bas Martins, nº 1.880. Mais 
informações pelo telefone 
(12) 3662-6000.

Informações e Programação:
Programação “Férias no Museu”
Período: de 7/1/2014 a 26/1/2014

“Felícia Quem?”
Data: 7, 8, 9 e 10/1 
Horário: das 10h às 12h e das 14h às 
16h 
Vagas: até 25 crianças, por ordem de 
chegada

“Pequeno Escultor” 
Datas: 11 e 12/1
Horário: das 10h às 12h e das 15h às 
17h
Vagas: até 20 crianças, por ordem de 
chegada

“Construindo Sons”
Datas: 14, 15, 16 e 17/1
Horário: das 10h às 12h e das 14h às 
16h
Vagas: até 20 crianças, por ordem de 
chegada

“Brincando com Música”
Data: 18/1
Horário: das 15h às 16h20 
Vagas: até 25 crianças, por ordem de 
chegada

“Trio Sambanense”
Data: 19/1
Horário: das 11h às 12h30

“Amigo da Natureza”
Datas: 21, 22, 23 e 24/1
Horário: das 10h às 12h e das 15h às 
17h
Vagas: até 25 crianças, por ordem de 
chegada

“Ecobrinquedoteca no Museu”
Data: 25/1
Horário: das 15h às 17h
Vagas: até 20 crianças, por ordem de 
chegada

“A Filarmônica Ensaia no Museu”
Data: 26/1
Horário: das 10h às 12h30
Vagas: até 800 pessoas, por ordem de 
chegada

Entrada: 1kg de alimento não perecível
Informações: (12) 3662-6000

Local: Museu Felícia Leirner - Auditório 
Claudio Santoro (Av. Dr. Luis Arrobas
Martins, nº 1.880 - Campos do Jordão/
SP)
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Fundo Social de Solidariedade 
realiza formatura para 109

alunos de variadas oficinas
de artesanato

O Fundo Social de Solida-
riedade de Tremembé está 
em festa e não é para me-
nos, afinal, na última se-
mana, formou 109 novos 
alunos nas mais variadas 
oficinas de artesanato (pet 
aplique, bijuterias, EVA, 
pedrarias, feltro) ofereci-
das gratuitamente. Os mu-
nícipes que participaram 

do curso receberam um 
certificado, um kit con-
tendo peças relacionadas 
ao curso concluído para 
iniciar a confecção do ar-
tesanato aprendido em 
casa e uma cesta de natal.
Com o objetivo de capa-
citar pessoas atendidas 
no projeto Renda Cidadã, 
através de cursos de qua-

lificação profissional, vi-
sando condições de auto 
sustentabilidade e ações 
direcionadas ao estímulo 
do desenvolvimento da 
economia solidária, da au-
to-gestão popular e à pos-
sibilidade de trabalho assa-
lariado e geração de renda 
como forma de melho-
ria da qualidade de vida.

Prefeito participa de 
inauguração do novo 

supermercado de
Tremembé

O prefeito Marcelo Va-
queli participou na manhã 
deste sábado, dia 21, da 
inauguração da nova loja 
do Rosado Supermercados 
construída no centro da ci-
dade em frente ao largo do 
Parque. O empreendimen-
to, segundo o prefeito, vai 
beneficiar os moradores de 
toda a cidade “É com mui-
to orgulho que recebemos 
este grande empreendi-
mento em nosso municí-
pio que além de oferecer 
uma ampla  diversidade 
de produtos também é um 
grande gerador de empre-
gos para os tremembeen-

ses dando oportunidades 
e fomentando a nossa 
economia”, disse Vaque-
li.  Após o descerramento 
da faixa de inauguração, 
o prefeito visitou o su-
permercado acompanha-
do pelo proprietário Josef 
Cury e por autoridades, 
convidados e pela popula-
ção que prestigiou o evento.
De acordo com o empre-
sário Josef Cury, a nova 
unidade que tem cerca 
de 3500 m² de área cons-
truída, gerou aproxima-
damente 120 empregos 
diretos “Nossa prioridade 
foi empregar pessoas que 

residem em Tremembé”, 
disse Josef, que é pro-
prietário de outro esta-
belecimento na cidade.
“A expectativa dessa nova 
unidade é  grande, pois 
muita gente sai de Tre-
membé para fazer com-
pras nas cidades vizinhas. 
Agora temos porte e es-
trutura de um grande su-
permercado e poderemos 
oferecer maior variedade  
aos tremembeenses”, afir-
mou o empresário que na 
oportunidade agradeceu 
o apoio e a lei de incenti-
vo a indústria criada pela 
Prefeitura de Tremembé.

Fundo Social realiza festa 
de confraternização a

dezenas de crianças do
município

Uma confraternização que 
reuniu dezenas de crian-
ças atendidas pelo “Pro-
jeto Espaço Amigo” (Tem 
como objetivo ocupar o 
tempo vago das crianças 
com aulas de instrumentos 
musicais), pelo “Projeto 
Peti” (Tem como objetivo 
a erradicação do traba-
lho infantil) e pelo CRAS 
da região do Maracaibo.
Com a presença do Papai 
Noel diversos brinquedos 
foram entregues as crian-
ças, que também puderam 
se divertir com cama elás-

tica, pula-pula, palhaço, 
pintura, pipoca, cachorro-
quente e refrigerante. Uma 
cesta básica também foi 
doada a cada participante.
O evento também con-
tou com a presença 
do prefeito municipal 
Marcelo Vaqueli, da Pre-
sidente do Fundo Social 
Andrea Vaqueli e do Se-
cretário de Assuntos Ju-
rídicos Marco Queiróz.
Para a presidente do Fun-
do Social de Solidarieda-
de de Tremembé, Andrea 
Vaqueli, a festa promove 

uma confraternização en-
tre todas as crianças. “É a 
oportunidade de propor-
cionarmos a essas crianças 
um momento de lazer e di-
versão no fim do ano. Foi 
tudo preparado com muito 
carinho e amor”, destaca.
“Queremos que a festa 
de Natal promovida pelo 
Fundo Social se torne 
tradição. Quero aprovei-
tar para desejar um Feliz 
Natal a todos e um 2014 
de muita saúde e realiza-
ções”, completou o pre-
feito Marcelo Vaqueli.

Processo Seletivo
Educação de Tremembé

divulga Locais
das provas

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé por meio da Secre-

taria de Educação informa 
que desde segunda feira 
(30) foi divulgado através 

do site www.epts.com.br 
os locais das provas do pro-
cesso seletivo 002/2013.

Vôlei de Taubaté vence 
líder Cruzeiro pela

Superliga

O time de vôlei de Taubaté 
(FUNVIC/Taubaté) encer-
rou a má fase na Superliga 
com uma vitória emocio-
nante em cima do líder da 
competição, a equipe Sada 
Cruzeiro (MG), no sába-
do. A partida terminou 
3 sets a 2 para a equipe 
taubateana com parciais de 

21-18, 21-15, 20-22, 19-
21, 17-15. O destaque da 
partida foi o líbero Diego, 
que ganhou o troféu Viva 
Vôlei como melhor joga-
dor. Já no ataque, destaque 
para o oposto Leandrão que 
pontuou 16 vezes e deses-
tabilizou a recepção adver-
sária com grandes saques. 

Elvis Contreras e Sérgio 
Félix também se destaca-
ram pontuando 13 vezes 
cada um. Para o técnico 
Cezar Douglas, a vitória 
representa o espírito de 
luta da equipe, que não 
abaixou a cabeça em ne-
nhum momento durante 
a Superliga. “Muitos não 
acreditavam mais na ca-
pacidade da nossa equipe, 
mas nós nunca desistimos 
e continuamos trabalhan-
do para conseguir esse 
resultado. Foi uma vi-
tória da humildade, da 
persistência e do traba-
lho em grupo”, ressalta. 
Agora, o Vôlei FUNVIC/
Taubaté volta às quadras 
no dia 7 de janeiro contra o 
RJ Vôlei, em parti-
da no ginásio Tijuca.

Crianças de Tremembé 
plantam novas

espécies de flores em 
praça da cidade

Após os trabalhos 
de melhorias na Pra-
ça da Bica da Glória, 
crianças de Tremembé 
plantam novas espécies de 
flores no local. Trata-se de 
uma iniciativa da Escola de 
Educação Espírita Infan-
til que têm como objetivo 
principal revitalizar áreas 

verdes e incentivar a co-
munidade tremembeense a 
refletir sofre os problemas 
ambientais e contribuir 
com atividades que pre-
servem o meio ambiente.
Além do plantio de 
mudas, os alunos con-
tam com aulas teóricas 
e práticas e passeios. 

“Desenvolvemos essas 
atividades para ensinar
 sobre Deus através da 
natureza e para mostrar 
o papel que as crianças 
devem exercer junto ao 
meio ambiente. É um 
compromisso social” – 
afirmou a diretora da 
escola Célia Elmy.


