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A GAzetA dos Municípios

23ª Feira de
Artesanatos será
neste domingo

em Pindamonhangaba

Cecília Militão e Twyla 
confirmam presença na 

Cantata de Natal da
PM em Taubaté

O ginásio de esportes 
da Associação Atlética 
Ferroviária de Pindamo-
nhangaba abre suas por-
tas no próximo domingo 
(7) para a realização da 
23ª Feira de Artesanatos- 
A Arte do Povo em Nos-
sas Mãos. O evento terá 
início às 09hs e término 
previsto para as 18hs e 
reúne os mais destacados 
artistas produtores da re-
gião, distribuídos em 110 
estandes. A promotora do 
evento é Ana Maria Braz 
Cavalcanti que apostou na 
qualidade dos artesãos de 
Pinda e região, e comemo-
ra o sucesso de público e 
venda a cada nova edição 
da feira. “É uma grande 
festa da arte, cores e atra-
ções, e o visitante ainda 

As cantoras Cecília Miltão 
e Twyla, ex-participantes 
do programa The Voice, 
confirmaram presença na 
14ª edição da Cantata de 
Natal da Polícia Militar de 
Taubaté, que acontece na 
próxima quinta-feira (4) às 
20h.  Além das duas can-
toras, participam da can-
tata a Banda Militar Re-

tem a opção de adquirir 
um produto exclusivo para 
presentear um ente queri-
do nas festas natalinas.”, 
disse a organizadora. Vale 
lembrar que a entrada será 
franca. De acordo com 
a organizadora estarão  
presentes  artesãos das 
cidades de São Pau-
lo, Taubaté, São José 
dos Campos, Caçapava, 
Roseira, Praia Grande, 
Cunha, Lorena, Guaratin-
guetá, Roseira, Santo An-
tonio do Pinhal, Tremem-
bé, Pindamonhangaba. E 
como ocorre anualmente, 
o evento  cede espaço para 
os trabalhos desenvolvi-
dos em entidades assisten-
ciais do município, como 
APAE, Lar São Vicente de 
Paulo, Grupo Espírita Paz 

gimental do Comando de 
Policiamento do Interior, 
de São José dos Campos., 
o grupo de Maracatu de 
Taubaté e a FAMUTA.  
Depois, será a vez de  alu-
nos da Escola Municipal 
Professor Walter Thau-
maturgo, de Taubaté, can-
tarem músicas natalinas 
das 24 janelas do prédio 

e Luz, Casa de Apoio Sol 
Nascente, S.O.S., Projeto 
Cerâmica, Associação dos 
Deficientes Físicos, Casa 
Transitória Fabiano de 
Cristo, Pindamonhangaba. 
Artesanatos: Artesanatos 
em biscuit, bordados em 
geral, cestaria, bijuterias, 
cerâmicas, arte em ma-
deira, pintura em tecido, 
fuxico, tricô, crochê, arte 
com bambu, arte em pa-
pel e reciclados. Alimen-
tação: Doces, bombons, 
tortas, salgados, licores, 
embutidos exóticos, pão 
caseiro, sequilhos, balas. 
Apresentações durante a 
Feira 10:30h- Bal-
let Cássia Ogata
14:30h- CIA de 
Dança Studio A
16:00h- Cia Lago do Cisne

do 5º Batalhão da PM, 
na Avenida Independên-
cia. Um show pirotéc-
nico encerrará o evento.  
“A presença de cantoras 
profissionais é importante 
principalmente para que 
os adolescentes tenham 
essa experiência do mun-
do musical e tomem gos-
to pelas artes em geral”, 
afirma o diretor artístico 
do evento, Carlos Gouvêa. 
O evento faz parte das 
comemorações dos 183 
anos da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo. 
A apresentação é gratui-
ta e aberta ao público e 
acontece na frente do 5º 
BPMI, localizado na Ave-
nida Independência, 247.

Taubaté divulga horários
de funcionamento do
comércio no período

natalino e feriado
de 5 de dezembro

O presidente do Sindicato 
dos Empregados no Co-
mércio de Taubaté - Sin-
comerciários, Carlos Dio-
nísio de Morais, esclarece 
que o funcionamento do 
comércio local está libera-
do no período natalino, de 
acordo com a legislação 
municipal e a Convenção 
Coletiva de Trabalho fir-
mada entre empregados e 
empregadores. A entida-
de sindical esclarece, no 
entanto, que as lojas do 
comércio tradicional (de 
rua), localizadas no cen-
tro ou nos bairros, podem 
abrir nos três domingos 
que antecedem o Natal 
(dias 07, 14 e 21), no se-
guinte horário: das 09h às 
13h, podendo estender até 
às 15h. O comércio tradi-
cional poderá funcionar 
durante a semana das 09h 
às 22h. Carlos Dionísio 
informa também que as 
lojas do Taubaté Shopping 
e do Via Vale Garden Sho-
pping poderão abrir no pe-
ríodo natalino de acordo 
com o seguinte horário: de 
08 a 23 de dezembro das 
10h às 23h. No dia 24 de 

dezembro o horário per-
mitido é das 09h às 18h. 
O Sindicato dos Comer-
ciários lista os benefícios 
a serem concedidos para 
os comerciários que tra-
balharem nos domingos:
- Pagamento de horas ex-
tras: nos domingos a hora 
normal trabalhada acres-
cida de 100%. Nos dias 
de semana, 60% + possí-
veis adicionais (de acordo 
com a nossa Convenção 
Coletiva de Trabalho).
- Vale-transporte.
- Vale-refeição (para 
quem trabalhar no 
período noturno).
- Uma folga compen-
satória a ser concedi-
da dentro de 30 dias.
- Pagamento em pecúnia 
(dinheiro) no valor de R$ 
23,00 para quem traba-
lhar aos domingos 6 horas.
- Pagamento de R$ 32,00 
para quem trabalhar aos 
domingos 7 horas ou mais.
- Para os empregados em 
Escala 2 x 1 em qualquer 
jornada o valor será de $ 
37,00. O Sincomerciários 
lembra ainda que 5 de de-
zembro é feriado munici-

pal (dia do Padroeiro da 
cidade) e para este dia os 
direitos dos trabalhado-
res equivalem à cláusula 
49 da Convenção Cole-
tiva de Trabalho CCT. 
Neste mês de dezembro 
não está autorizada a prá-
tica do Banco de Horas, 
conforme cláusula 14 da 
CCT. E de acordo com 
a legislação trabalhista, 
somente os sindicatos de 
empregados e emprega-
dores podem juridicamen-
te definir questões afins, 
como o horário de fun-
cionamento do comércio, 
ou seja, o Sindicato dos 
Empregados no Comércio 
de Taubaté e o Sindicato 
do Comércio Varejista de 
Taubaté. Ficam alertados 
empregados e emprega-
dores do comércio, assim 
como o público em geral, 
que  qualquer alteração no 
horário de funcionamento 
do comércio tem que ser 
antecipada e obrigatoria-
mente solicitada ao Sin-
dicato dos Empregados 
no Comércio de Taubaté 
e ao Sindicato do Comér-
cio Varejista de Taubaté.

PAT de Caraguá oferece novas
vagas de emprego nesta semana

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) de 
Caraguatatuba anuncia 
nesta terça-feira (2) nova  
relação de vagas para o 
mercado de trabalho. São 
postos oferecidos em vá-
rios setores e os candida-
tos devem comparecer à 
agência e os documentos 
pessoais (RG, CPF, CTPS 
e PIS). De acordo com o 
PAT, as vagas oferecidas  
têm exigências principal-
mente com relação à es-
colaridade e  experiência 
na função. A agência tam-
bém esclarecer que a lista 
poderá  sofrer variações 
e algumas vagas poderão 
não mais disponíveis se 
atingirem o limite máxi-
mo de encaminhamen-
tos, ou ainda, em caso de 
encerramento pelos em-
pregadores que as dispo-
nibilizaram. O PAT está 

localizado na Rua Tauba-
té, 520, bairro Sumaré. O 
telefone é (12) 3882-5211. 
Confira os postos de traba-
lho: Ajudante de cozinha, 
Ajudante de farmácia, 
Arrematadeira, Atenden-
te balconista, Atendente 
de balcão, Atendente de 
lanchonete, Auxiliar de 
enfermagem, Auxiliar de 
lavanderia, Auxiliar de 
limpeza, Auxiliar de piz-
zaiolo, Auxiliar de segu-
ros, Balconista, Balconista 
de lanchonete, Barman, 
Cabeleireiro, Caseiro, 
Churrasqueiro, Conferente 
de carga e descarga, Cos-
tureira, Cozinheiro de res-
taurante, Cozinheiro geral, 
Eletricista, Empregado do-
méstico arrumador, Faxi-
neiro, Garçom, Instrutor 
de informática, Jardinei-
ro, Manicure, Manobris-
ta, Mecânico, Mecânico 

de bicicletas, Mecânico 
de motocicletas, Mecâ-
nico de veículos a diesel, 
Mecânico eletricista de 
automóveis, Motorista de 
ambulância, Motorista de 
ônibus, Médico do traba-
lho, Nutricionista, Oficial 
de serviços gerais na ma-
nutenção de edificações, 
Operador de telemarke-
ting, Padeiro, Pedreiro, 
Pizzaiolo, Professor de 
artes, Professor de edu-
cação física, Professor de 
inglês, Psicólogo social, 
Recepcionista atendente, 
Recepcionista de hotel, 
Serralheiro, Serralheiro 
de alumínio, Supervisor 
comercial, Técnico de 
enfermagem, Técnico de 
seguros, Técnico em do-
cumentação, Vendedor de 
comércio varejista, Vende-
dor interno, Vendedor pra-
cista, Vidraceiro e Vigia.
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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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Desaposentação também é direito 
para servidores públicos

A possibilidade de os ser-
vidores que já aposenta-
ram e continuaram tra-
balhando e contribuindo 
renunciarem à aposenta-
doria com a finalidade de 
obterem benefícios mais 
vantajosos é direito e uma 
importante luta. No ramo 
jurídico a mesma é cha-
mada de Desaposentação. 
“Esse é um direito do ser-
vidor de buscar a melhoria 
de suas condições de vida, 
continuando a trabalhar e, 
além disso, buscando um 
aumento significativo em 
seu benefício”, conta o 
presidente da G Carvalho 
Sociedade de Advogados, 
Guilherme de Carvalho. 
O tema, que já encontrou 
grande repercussão jun-
to aos aposentados pelo 
INSS, também se mostra 
muito relevante aos ser-
vidores públicos que pos-
suem o regime previden-
ciário especial.  Hoje uma 
decisão definitiva sobre o 
tema aguarda julgamen-
to pelo Supremo Tribunal 
Federal, que já reconhe-
ceu repercussão geral ao 
tema. “Isso só aumenta a 
riqueza e importância do 
debate, pois, com uma de-
cisão favorável esse direi-
to passará a ser reconheci-
do”, explica Domingos. A 

tese da desaposentação se 
baseia no fato que não se 
pode retirar do trabalhador 
o direito à aposentadoria, 
contudo, também existe  o 
caráter patrimonial e dis-
ponível dessa, o que faz 
com que a renúncia em 
busca de um outro bene-
fício maior também é um 
direito, tem que se tenha 
que devolver o que já foi 
ganho e muito menos fi-
car períodos sem receber 
a mesma. Pois isso impli-
ca em uma condição mais 
benéfica para seu titular. 
Direito também para Regi-
me Próprio da Previdência 
Social Hoje no país temos 
o Regime Geral de Previ-
dência Social (RGPS), que 
vale para a maioria dos 
trabalhadores e o Regime 
Próprio de Previdência So-
cial (RPPS) que vale para 
o funcionalismo público e 
é justamente com relação 
a este último que surgem 
mais dúvidas. “Apesar 
do questionamento des-
sa validade posso afirmar 
que a busca por um me-
lhor benefício é aplicável 
a esse regime estatutário. 
Apesar da complexidade 
do assunto, a desaposen-
tação encontra amparo no 
regime previdenciário dos 
servidores públicos, não 

havendo qualquer impedi-
mento no tocante a renún-
cia à aposentadoria obtida 
em prol de benefício mais 
vantajoso”, explica o pre-
sidente da G Carvalho. 
Fato é que essa tese já vem 
encontrando jurisprudên-
cia, caminhando para um 
consenso do reconheci-
mento desse direito do 
servidor, como mostra re-
cente decisão do Tribunal 
de Justiça de Minas Ge-
rais. Nesta se afirma que: 
“Assegura-se ao servidor 
o direito à desaposenta-
ção, assim compreendida 
a renúncia à aposenta-
doria com o objetivo de 
liberar o tempo de servi-
ço respectivo para a ob-
tenção de outro benefício 
em melhores condições”. 
(TJMG, Proc.: 0901479-
4 5 . 2 0 1 0 . 8 . 1 3 . 0 0 2 4 /
MG, Rel.: Des. HE-
LOISA COMBAT, J. 
em 31/08/2011, DJMG 
08/09/2011). Assim, cabe 
ao servidor público que se 
enquadra nas condições de 
ter maiores ganhos com 
a desaposentação, iniciar 
imediatamente a luta por 
este direito na Justiça. 
Com isso, se terá a possi-
bilidade de melhorias con-
sideráveis no padrão de 
vida e maiores realizações.

Jogos finais do Nacional de
Handebol acontecem no Centro de 

Eventos do Santuário Nacional

O Centro de Eventos Padre 
Vítor Coelho de Almeida, 
nas dependências do San-
tuário Nacional, sediará a 
fase decisiva da Liga Na-
cional de Handebol. Todos 
os quatro jogos das semi-
finais, a disputa de tercei-
ro lugar e a grande final 
acontecerão neste espaço 
que está se consolidando 
também como referência 
de acolhimento na área 
esportiva da região. A pri-
meira rodada será no dia 4 
de dezembro e terá início 
às 20h, com a partida entre 
Taubaté e FAB, do Rio de 
Janeiro. Na sequência, às 

22h, será a vez de Marin-
gá enfrentar o Pinheiros, 
de São Paulo.   As dispu-
tas pelas semifinais segui-
rão no dia seguinte, 5 de 
dezembro, com mais dois 
duelos. Seguindo a mesma 
sequência, às 20h, será a 
vez de paulistas contra ca-
riocas, e, às 22h, os times 
paranaense e paulistano 
se enfrentarão. Com os 
finalistas já conhecidos, 
os atletas, então, terão um 
dia de folga na tabela e 
voltarão à quadra no dia 
7 (domingo), para a defi-
nição do pódio. Os perde-
dores das semifinais se en-

frentarão na disputa pelo 
terceiro lugar às 16h30, 
e os vencedores disputa-
rão a medalha de ouro às 
19h30. Entrada gratuita 
- A partir da próxima ter-
ça-feira, 2 de dezembro, 
começa a troca de ingres-
sos. O público poderá re-
tirar o ingresso em troca 
de 1Kg de alimento não 
perecível no próprio Cen-
tro de Eventos, das 8h30 
às 17h, e nos dias dos con-
frontos, se ainda estiverem 
disponíveis. Os alimen-
tos serão encaminhados 
a entidades assistenciais 
de Aparecida. Tabela:
04.12- Quinta-feira
Semifinal - 1º Jogo 
20h - Tauba-
té (SP) X FAB (RJ) 
22h - Maringá (PR) 
X Pinheiros (SP)
05.12- Sexta-feira 
Semifinal - 2º Jogo 
20h - Tauba-
té (SP) X FAB (RJ)
22h - Maringá (PR) 
X Pinheiros (SP) 
07.12 - Domingo
16h30 - dispu-
ta de 3º e 4º lugares 
19h - Final

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.

Taubaté promove peneira de Vôlei
feminino para equipe de base

No próximo domin-
go (7), acontece no 
Clube TCC (Tauba-
té Country Club) uma 
peneira para selecionar jo-
gadoras para a equipe de 
vôlei feminino de Taubaté 
na categoria de base. Po-
dem participar da seletiva, 

meninas nascidas nos anos 
de 1997, 1998 e 1999. 
As interessadas devem 
comparecer no clube 
com RG e uniformiza-
das para a prática de 
v o l e i b o l . 
As inscrições acontecem 
dia 07 de dezembro, das 

9h às 10h30 e a avaliação 
técnica tem início às 11h.  
Mais informações pe-
los  telefones (12) 99148-
2490/ (12) 9 8252-5295. 
O TCC fica na Rua Aní-
zio Ortiz Monteiro, 149, 
Centro (próximo à 
Rodoviária Velha).
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Governo aposta em
sistema regional de 

monitoramento contra 
o crime na RMVale

Palacete 10 de Julho de 
Pinda é reaberto após 
obras de restauração

Em Pindamonhangaba, foi 
promovida nesta segunda-
feira (1º/12) a 10ª Reunião 
do Conselho de Desenvol-
vimento da Região Me-
tropolitana do Vale do Pa-
raíba.  O evento teve seu 
início às 10h00 e  foi re-
alizado na sede do Painei-
ras Country Club. Um dos 
temas principais da pauta 
foi a criação do sistema 
integrado regional para o 
vídeo-monitoramento com 
propostas para as 39 cida-
des da RM Vale. Presente 
no encontro, o Subsecre-
tário de Desenvolvimen-
to Metropolitano, Edmur 
Mesquita, explicou a todos 
sobre o processo de licita-
ção levado a efeito pela 
Emplasa, agência que tra-
balha com o planejamento 
das regiões metropolita-
nas do Estado. Venceu a 
concorrência a Fundação 
Escola de Sociologia e 
Política de São Paulo, que 
elaborou o projeto para ví-
deo-monitoramento regio-
nal, não só para a RMVale, 

Um dos prédios mais im-
portantes da história de 
Pindamonhangaba, o Pa-
lacete 10 de Julho foi rea-
berto na noite de segunda-
feira (1) após uma reforma 
de sete anos. O casarão, 
que serviu de sede para a 
Prefeitura até 2007, é Pa-
trimônio Histórico e ago-
ra servirá como lugar de 
pesquisas históricas e ofi-
cinas culturais. O Palacete 
10 de Julho foi construído 
na metade do século XIX 
para ser residência dos Ba-
rões de Itapeva e faz parte 
da história da nobreza ca-
feeira do Vale do Paraíba. 
Após a desocupação do 
prédio, seu estado de con-
servação estava precário 
e foi quando as obras de 
restauro começaram, su-
pervisionadas pela empre-
sa Pauliceia Arquitetura 
e Restauro. A reabertura 
contou com a presença do 
prefeito da cidade, Vito 
Ardito Lerário, represen-
tantes das empresas patro-
cinadoras das obras, repre-
sentantes do Governo do 
Estado, outras autoridades 
municipais e convidados. 
“Estamos devolvendo a 
população um prédio que 
faz parte da história da 
cidade. Não temos muita 
coisa histórica aqui, en-
tão temos que preservar 
o pouco dos lugares que 
resgatam o que foi Pin-
damonhangaba. Agora, 
vamos focar no restauro 
da Igreja São José”, dis-
se o prefeito, Vito Ardito. 

mas também para a região 
metropolitana da Baixada 
Santista e para o aglome-
rado da região de Jundiaí. 
O projeto aguarda agora 
a avaliação do Coman-
do da Polícia Militar, que 
fará os ajustes necessários.
“Essa questão da políti-
ca de segurança pública 
é uma questão estratégi-
ca. Todos nós sabemos 
da importância que o 
Governador Alckmin dá 
à definição dessa políti-
ca junto com o secretário 
Fernando Grella  [Segu-
rança Pública] pra que os 
índices de criminalidade 
em todo o Estado de São 
Paulo diminuam, como 
vem ocorrendo ultima-
mente. Isso é fruto de um 
comprometimento muito 
forte e também dessa ou-
sadia dessa política que 
está sendo desenvolvida!”, 
disse Mesquita. Na Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba, o projeto prevê 
um total de 94 pontos de 
monitoramento com 2.904 

“A cultura é importante. 
Precisamos mudar o per-
fil da nossa comunidade 
e envolvê-los mais nesse 
tipo de atividades. E aqui 
no Palacete será um come-
ço desse envolvimento da 
população, principalmen-
te com os jovens das es-
colas públicas.” As obras
O Palacete 10 de Julho pas-
sou por obras durante sete 
anos com a Pauliceia Ar-
quitetura e Restauro como 
proponente perante o Mi-
nistério da Cultura. Foi um 
intenso e delicado trabalho 
para reforço estrutural, es-
coramento e nivelamento 
dos barrotes, restauração 
de elementos em madeira 
danificados, reprodução 
dos perdidos, reconstrução 
de escadas em cimentado, 
entre outros muitos deta-
lhes. E para que o prédio 
fosse usado pelo público, 
outras adaptações de segu-
rança foram necessárias, 
como execução de sistema 
de prevenção e comba-
te a incêndio, adaptação 
para acessibilidade uni-
versal e novas instalações 
elétricas, climatização e 
luminotécnica. A restaura-
ção obteve recursos junto 
ao Ministério da Cultura 
através do Programa Na-
cional de Apoio à Cultura 
(Pronac) da Lei Rouanet 
em três fases. Na primeira 
fase foram repassados R$ 
870 mil, em um patrocí-
nio exclusivo da Novelis. 
Na segunda fase foram 
R$ 4.210.490,00 de um 

câmeras que terão todas as 
informações do fluxo de 
automóveis em todas as 
entradas e saídas de cada 
cidade da região. O projeto 
integra não só as polícias 
civis, militares, rodoviária, 
bombeiros, guardas mu-
nicipais, agentes de trân-
sito, e SAMU, mas pode-
rá também interligar os 
sistemas instalados em 
rodovias e receber outros 
equipamentos implanta-
dos por empresas parti-
culares e instituições que 
desejem estar integra-
das à uma única central.  
A expectativa, segundo o 
representante do Governo, 
é que a partir de janeiro 
seja publicado oficialmen-
te o edital para a compra 
dos equipamentos. “É 
algo pioneiro no Esta-
do de São Paulo e serve 
de exemplo para o Brasil. 
Pela primeira vez, se dis-
cutiu no estado a política 
de segurança pública den-
tro do espírito de integra-
ção regional.“, concluiu.

patrocínio da Tenaris (R$ 
2.610.490,00), da Sabesp 
(R$ 900 mil) e da Novelis 
(R$ 700 mil).  A terceira 
fase prevê uma captação 
de R$ 3.312.252,22, até o 
momento foram caputados 
R$ 2.506.731,00, sendo 
esse valor vindo da Sabesp 
(R$ 1 milhão), Tenaris 
(R$ 690 mil), Novelis (R$ 
396,801,00) e pela Cesp 
(R$ 200 mil). Uso do prédio
O prédio será aberto ofi-
cialmente para a popula-
ção nesta terça-feira (2) 
para que todos possam ver 
o resultado da obra. Além 
disso, o lugar será usado 
para oficinas culturais e o 
porão será lugar do Cen-
tro de Memória “Barão 
Homem de Mello”, que 
abrigará documentos dos 
arquivos históricos da ci-
dade, com finalidade de 
resgatar, proteger, orde-
nar, restaurar e divulgar 
os documentos relativos 
à história da cidade. De 
acordo com a Diretora de 
Patrimônio Histórico, Ka-
rina Lacorte, a intenção é 
transformar o Palacete em 
um grande local de resgate 
histórico e envolver a po-
pulação nesse processo é o 
principal objetivo. Ela res-
salta que a partir de janeiro 
as atividades programadas 
devem começar. O horário 
de funcionamento no fim 
do ano será das 12h às 20h 
de segunda a sexta-feira. 
As visitas monitoradas 
acontecem até 5 de dezem-
bro sempre das 15h às 17h.

Taubaté recebe novos abrigos 
nos pontos de ônibus

Desde segunda-feira, dia 
01 de dezembro, os usuá-
rios do transporte público 
de Taubaté contam com 
novos abrigos nos pontos 
de ônibus. Eles estão sen-
do instalados nos princi-
pais corredores. Os novos 
abrigos são modernos e 
metálicos, possuem área 
reservada para pessoas 
com deficiência físicas e 
contarão com piso tátil de 
alerta e iluminação pró-
pria. Inicialmente foram 

instaladas cinco unidades 
em locais escolhidos pela 
Prefeitura, após a Secreta-
ria de Mobilidade Urbana 
realizar um estudo de flu-
xo de usuários e quantida-
de de linhas em cada local. 
Nessa primeira etapa, as 
unidades serão instala-
das nos seguintes locais: 
- Avenida dos Bandei-
rantes, altura do nº 4796, 
no bairro Independência;
- Avenida Marechal Ar-
thur da Costa e Silva, 

altura do nº 1470, no 
bairro Jaboticabeiras;
- Rua Benjamin Cons-
tant, esquina com a Praça 
Félix Guisard, no bair-
ro Jardim das Nações;
- Avenida Tiradentes, pró-
ximo ao Hospital Regional;
- Avenida Itália, em fren-
te ao SENAI, no bairro 
Independência. Nos pró-
ximos seis meses mais 
15 abrigos serão insta-
lados pelos principais 
pontos da região central.

Salário mínimo em SP poderá 
ser de R$ 905 a partir de 2015
O salário mínimo em São 
Paulo deverá ter reajuste 
de 11,75%, dos atuais R$ 
810 para R$ 905 a partir 
do ano que vem. O go-
vernador Geraldo Alck-
min (PSDB) encaminhou 
à Assembleia Legislativa 
nesta segunda-feira (1º) 
o projeto de lei que esta-
belece o aumento. Hoje, 
nenhum trabalhador pode 
receber menos de R$ 810 
em São Paulo. Ainda há 
outras duas faixas de sa-
lário mínimo: R$ 820 e 
R$ 835. Atendendo a um 
pedido de centrais sindi-

cais, Alckmin reduziu para 
duas faixas. A segunda, se 
aprovada pela Assembleia, 
será de R$ 920. O gover-
nador disse que enviou 
em regime de urgência o 
projeto de lei para vota-
ção. — A valorização do 
piso é muito importante 
porque estamos falando de 
categorias menos organi-
zadas. Isso ajuda também 
a economia, pois as con-
quistas dos trabalhadores 
refletem em toda a socie-
dade. Se for aprovado, o 
aumento do piso regional 
começará a valer a partir 

de 1º de janeiro de 2015. 
O governo diz que cerca 
de 8 milhões de pesso-
as serão beneficiadas. O 
piso regional foi criado em 
2007 e regula o salário mí-
nimo de trabalhadores da 
iniciativa privada que não 
sejam contemplados por 
remuneração mínima de-
finida por lei federal, con-
venção ou acordo coletivo 
de trabalho. É o caso dos 
trabalhadores domésti-
cos, serventes, auxiliares 
de serviços gerais, ope-
radores de telemarketing, 
entre outros profissionais.

Expectativa de vida do brasileiro
sobe para 74,9 anos

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-

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 

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). 


