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A GAzetA dos Municípios

Igreja São José será 
próximo lugar a passar 
por restauro em Pinda

Prefeitura de Taubaté 
anuncia novas

alterações viárias

A Igreja de São José, que 
completou 166 anos em 
setembro, passa por mo-
mento delicado com pro-
blemas de estrutura e ris-
co de cair, além de estar 
danificada pelo tempo e 
ser alvo de vândalos e pi-
chadores. No momento, o 
lugar está fechado e com 
as ruas ao redor interdita-
das para acesso de veícu-
los. Após a inauguração da 
obra de restauro no Pala-
cete 10 de Julho, a igreja 
será o próximo alvo das 
reformas. O projeto tam-
bém será supervisionado 

Diversas novas alterações 
viárias serão realizadas 
em Taubaté, segundo in-
forma a Prefeitura. Na 
próxima terça-feira, dia 09 
de dezembro, a Secretaria 
de Mobilidade Urbana da 
Prefeitura de Taubaté fará 
a apresentação da terceira 

pela Paulicéia Arquitetura 
e Restauro. “Já estamos 
com o projeto aprovado no 
Ministério da Cultura para 
o início das obras na Igre-
ja São José. O lugar está 
precisando muito dessa re-
forma e eu acredito que a 
parceria que temos com os 
patrocinadores será man-
tida para mais uma obra 
de grande importância na 
preservação histórica de 
Pindamonhangaba”, expli-
ca a arquiteta Rosângela 
Martinelli Biasoli. A ar-
quiteta disse que o projeto 
já está aprovado e agora o 

fase do projeto das altera-
ções.  As intervenções, de 
acordo com a Secretaria de 
Mobilidade Urbana, visam 
dar continuidade ao proje-
to de melhorias no sistema 
viário já iniciado na cida-
de. O objetivo dessa etapa 
foi a criação de anéis de 

próximo passo é viabilizar 
junto aos patrocinadores 
a verba necessária para 
a obra, que não pode ser 
custeada pela Prefeitura. 
“Se conseguirmos captar 
toda verba necessária, a 
previsão para o restauro é 
de 3 anos. Mas depende-
mos do aborte vindo das 
empresas para conseguir-
mos planejar”, ressalta. 
Em uma reunião pública 
realizada no mês de se-
tembro, foram passados 
detalhes da obra. O projeto 
inicial prevê um orçamen-
to de R$ 6.234.628,50.

circulação que facilitem 
o acesso da população ao 
centro e outras regiões da 
cidade. A apresentação do 
projeto acontece às 19h30, 
no auditório da Associa-
ção Comercial e Indus-
trial de Taubaté (ACIT) 
e será aberta ao público.

Congresso aprova
projeto e Dilma

poderá mudar meta
fiscal de 2014

O Congresso Nacional 
aprovou no fim da ma-
drugada desta quinta-
feira (4) o projeto que 
vai permitir ao Executi-
vo alterar a meta fiscal 
deste ano. O projeto de 
Lei que altera a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) de 2014 é a ma-
nobra que para o governo 
fechar as contas de 2014. 
A sessão durou mais de 18 
horas. De autoria do se-
nador Romero Jucá (PM-
DB-RR), o projeto que 
altera a LDO é um substi-
tutivo da Comissão Mista 
de Orçamento. Apesar da 
tentativa de obstrução do 
bloco oposicionista, o go-
verno conseguiu manter 
o quórum para a aprova-
ção e obteve 240 votos a 
favor da Câmara e 39 do 

Senado.  Com a alteração 
aprovada, a equipe econô-
mica da presidente Dilma 
Rousseff poderá recalcu-
lar o superávit primário 
(quando os gastos do go-
verno são menores que 
a receita). Na prática, a 
matéria aprovada permite 
mais conforto para o go-
verno em deduzir da meta 
fiscal os investimentos no 
Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) e 
as perdas de receita pro-
vocadas pela concessão de 
incentivos fiscais. A presi-
dente vai poder trabalhar 
com um superávit maior 
de estatais (R$ 10 bilhões) 
e maquiar o déficit primá-
rio nos orçamentos fiscal e 
da Seguridade.  Antes da 
apreciação, o Congresso 
aprovou o Projeto de Lei 

(PLN) 31/14, que abre 
crédito especial no valor 
de R$ 248 milhões para 
o governo quitar dívida 
junto aos aposentados e 
pensionistas das extintas 
empresas aéreas Varig, 
Transbrasil e Cruzeiro. 
O projeto segue agora 
para sanção presidencial. 
A oposição vê nessa man
obra o risco de o gover-
no perder totalmente a 
credibilidade junto à in-
vestidores estrangeiros. 
Para os parlamentares 
oposicionistas, os depu-
tados da base do gover-
no ferem os princípios da 
constituição ao aprovarem 
uma anistia fiscal para a 
presidente Dilma, visto 
que o governo federal es-
tourou o limite de gastos 
autorizados pela lei fiscal.

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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Pinda - Moreira Cesar
Ruas do Azeredo recebem
recapeamento de asfalto

Taubaté recebe Encontro
Itinerante de Negócios

Diversas ruas do Lo-
teamento Azeredo, no 
distrito de Moreira Cé-
sar, estão recebendo re-
capeamento de asfalto. 
No total, serão feitos 20 
mil m² de pavimentação, 
a serem concluídos até o 
final deste ano. De acordo 
com informações do DTA 
– Departamento Técnico 
Administrativo – da Secre-

Ciesp Taubaté sedia even-
to gratuito no dia 9 de de-
zembro; encontro é opor-
tunidade para empresários 
ampliarem a rede de con-
tatos O Ciesp (Centro das 
Indústrias do Estado de 
São Paulo) promove no dia 
9 de dezembro um Encon-
tro Itinerante de Negócios 
em Taubaté. O evento gra-
tuito, que ocorre no Ciesp 
Taubaté, começa às 15h. 
O objetivo do Encontro é 
ampliar o networking en-

taria de Obras da Prefeitu-
ra, que cuida dos serviços 
terceirizados, antes de 
receber a pavimentação, 
as ruas tiveram a remo-
ção de todo o antigo as-
falto e, em seguida, foi 
realizada a melhoria da 
base para, só então, a apli-
cação do novo asfalto. 
Na última semana, o pre-
feito Vito Ardito Lerario 

tre as empresas e estimular 
a geração de negócios. As 
empresas participantes po-
derão apresentar seus pro-
dutos e serviços e, ao final 
do evento, haverá troca de 
cartões durante coquetel. 
O Encontro Itinerante de 
Negócios de Taubaté tem 
apoio do Sebrae-SP, que 
estará no local divulgan-
do seus produtos e ser-
viços, como o PAT (Pro-
grama de Alavancagem 
Tecnológica), que tem o 

foi até o bairro e conver-
sou com os moradores, 
acompanhado pelo subpre-
feito de Moreira César. 
“O asfalto é uma melho-
ria aguardada pela popu-
lação e vai beneficiar a 
todos que utilizam as ruas 
do bairro. Com a pavi-
mentação de qualidade, o 
trânsito vai ficar mais or-
ganizado e seguro”, disse.

objetivo de reduzir cus-
tos e tempo de produção, 
aumentar a produtividade 
e melhorar a qualidade 
de produtos e processos. 
Encontro de Negócios Iti-
nerante em Taubaté Data: 
9 de dezembro Horário: 
15h Local: Ciesp Tauba-
té (Rua Jacques Felix, 
675, Centro) Mais infor-
mações podem ser ob-
tidas pelo telefone (12) 
3632-4657 ou pelo email 
clovis@ciesptte.com.br
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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.

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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VEÍCULOS NOVOS TERÃO
PLACA MERCOSUL A PARTIR

DE JANEIRO DE 2016

Os veículos novos terão 
modelo brasileiro de pla-
cas veiculares no padrão 
Mercosul a partir de ja-
neiro de 2016. O Departa-
mento Nacional de Trân-
sito (Denatran), órgão do 
Ministério das Cidades, 
apresentou nesta quinta-
feira o novo modelo apro-
vado, por unanimidade, 
pelo Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran) por 
meio da Resolução 510 
(Link da Resolução: http://
www.denatran.gov.br/
download/Resolucoes/Re-
solucao5102014.pdf) , pu-
blicada no Diário Oficial 
da União. “Os diversos 
elementos de segurança 
visam coibir as possíveis 
clonagens de veículos. A 
grande vantagem das mu-
danças é para o cidadão”, 
disse Rone Evaldo Barbo-
sa, coordenador-geral de 
Informatização e Estatís-
tica do Denatran. A placa 
de identificação veicular 
é um documento, portan-
to, deve conter dispositi-
vos para dificultar a sua 
falsificação ou produção 
clandestina. No Brasil, a 
clonagem de placas veicu-
lares é elevada. Além da 
sua utilização criminosa 
por quadrilhas de roubos 
de veículos, há inúmeros 
casos de proprietários que 
utilizam placas frias para 
driblar a fiscalização ele-
trônica e, assim, evitar as 
multas de trânsito. O co-
ordenador Rone Barbosa 

explicou que futuramente 
será possível uma inte-
gração entre os dados dos 
países do grupo Merco-
sul. “Essa ação permitirá 
um controle mais rigoroso 
do transporte de cargas, 
transporte de passageiros 
e também de carros parti-
culares entre esses países”, 
afirmou. As novas placas 
terão o fundo branco, com 
quatro letras e três núme-
ros, utilizadas na maioria 
dos países devido ao con-
traste com a combinação 
alfanumérica, o que per-
mite melhor visualização 
e leitura pela fiscalização 
eletrônica. Terá ainda uma 
margem azul superior, 
com o emblema do Mer-
cosul à esquerda.  O nome 
do país estará ao centro 
com a bandeira nacional 
à direita. Outros itens são: 
linhas onduladas horizon-
tais e marcas d’água com 
a logo do Mercosul, grava-
das na película refletiva. A 
categoria dos veículos será 
indicada pela cor da com-
binação alfanumérica: par-
ticular (preta), comercial/
aprendizagem (vermelha), 
oficial (azul), experiên-
cia (verde), diplomático 
(dourado) e colecionador 
(prateado). Será utilizado 
um filme na cor da cate-
goria dos veículos com 
inscrições de segurança.  
A proposta adotada para 
a placa dos cinco países 
do Mercosul foi elaborada 
pelo Grupo do Mercado 

Comum (Brasil, Argen-
tina, Uruguai, Paraguai e 
Venezuela). O novo mo-
delo terá controle nacional 
para identificar a origem 
da placa, o que inibirá a 
clonagem do veículo. No 
Brasil foi adotado o mode-
lo que terá uma tira holo-
gráfica à esquerda, ao lado 
um código bidimensional, 
com a identificação do fa-
bricante, a data de fabrica-
ção e o serial da placa.  No 
lado direito, será colocada 
a bandeira da unidade da 
Federação com o Brasão 
do Município de registro 
do veiculo. Atualmente, 
as placas de identificação 
veicular são produzidas 
livremente e sem qualquer 
controle na sua forma se-
miacabada. Depois, são 
vendidas para pequenas e 
médias empresas creden-
ciadas pelos Detran’s que 
estampam e pintam a nu-
meração alfanumérica. As 
placas semiacabadas do 
Mercosul serão fabricadas 
por empresas credenciadas 
pelo Denatran. Estas em-
presas, integradas ao De-
natran, serão responsáveis 
por controlar sistemica-
mente o uso de cada cha-
pa.  Não haverá troca de 
placas dos veículos já em-
placados no Brasil. As no-
vas placas do padrão Mer-
cosul serão obrigatórias a 
partir de 01/01/2016 para 
os veículos novos, aqueles 
transferidos de município 
e com troca de categoria.

Aniversário de Taubaté
terá show de graça com
Cesar Menotti e Fabiano

Com uma programação 
extensa, a Prefeitura de 
Taubaté comemora no mês 
de dezembro o aniversário 
da cidade e o Natal. Serão 
diversas atrações culturais 
com artistas da cidade nas 
praças Dom Epaminondas 
e Monsenhor Silva Bar-
ro (Eletro),  na Praça Vila 
Rica no bairro da Estiva, 
Mercatau e Teatro Metró-
pole. No dia do aniversário 
da cidade, dia 5, sexta-fei-
ra, das 9h às 18h, o feriado 
será repleto de atrações na 
Praça Dom Epaminondas 
com shows musicais, ofi-
cinas para as crianças e a 
presença da Turma do Sí-
tio do Picapau Amarelo. O 
comércio estará aberto em 
parceria com a Associação 
Comercial e Industrial de 

Taubaté (ACIT) das 11h 
às 15h, pipoca e sorvete 
serão distribuídos. Mas o 
destaque fica para o dia 12, 
sexta-feira, às 20h, quando 
acontece o show gratuito 
da dupla César Menotti & 
Fabiano na área de disper-
são da Avenida do Povo. 
A dupla, famosa nacio-
nalmente, canta grandes 
sucessos como, “Não era 
eu” e  “Como um Anjo”.
Até o dia 24 de dezem-
bro, também na Praça 
Dom Epaminondas, tem 
“A Casa do Papai Noel” 
com duas companhias de 
teatro com Papai Noel 
e duendes interagindo 
e divertindo quem pas-
sa pelo centro da cidade.
Acontece também a 14ª 
Cantata de Natal do 5º Ba-

talhão da Polícia Militar, 
nesta quinta-feira, dia 04 
de dezembro, às 20h. O 
evento terá as apresenta-
ções da Banda Regimen-
tal da PM de São José dos 
Campos, das cantoras Ce-
cília Militão e Twyla, que 
participaram do programa 
The Voice Brasil, do músi-
co tecladista Luciano Bar-
ros e do coral de crianças 
da Escola Municipal Wal-
ter Thaumaturgo nas ja-
nelas do batalhão. No dia 
5, sexta-feira, às 20h será 
realizada a inauguração da 
Árvore de Natal da Praça 
Santa Terezinha. A Árvo-
re possui 13,5m de altura, 
280m de lâmpada LED 
e estrutura de alumínio. 
Uma novidade para este 
ano é a chegada do Papai 
Noel, dia 19, no Alto do 
Cristo em uma carreata. 
A chegada à praça do mo-
numento do Cristo Reden-
tor está prevista para as 
21h30, onde Papai Noel 
deixará uma mensagem 
de Natal para as crianças. 
A partir das 20h, a praça 
no Alto do Cristo recebe 
apresentações musicais, 
entre elas, Coral Vozes 
de Taubaté e espetáculos 
para o público infantil.

Confira a programação completa:
Dia 05 – sexta-feira
09h às 09h45 – Camerata de Violões e Percussão do Projeto 
Fazendo Arte de Tremembé – Praça Dom Epaminondas no 
centro
10h às 10h45 – Integrarte Dança – Praça Dom Epaminondas 
no centro
10h às 12h – Oficina de Balão com Palhaço Xuxu – Praça 
Dom Epaminondas no centro
11h às13h – Dupla João Bosco e Cristiano – Praça Dom Epa-
minondas no centro
12h às14h – Presença dos personagens do Sítio do Picapau 
Amarelo – Praça Dom Epaminondas no centro
14h às16h – Oficina de Pintura de rosto com Cia. Philader-
pho – Praça Dom Epaminondas no centro
16h às18h – Grupo “Strings & Tailpiece” – Projeto Fazendo 
Arte de Tremembé - Praça Dom Epaminondas no centro
16h às18h – Palhaça Luz – Praça Dom Epaminondas no cen-
tro
18h às20h – Banda de MPB Renata e Gustavo – Praça Dom 
Epaminondas no centro
18h – Cantata Natal de Luz com Orquestra Multisonora e 
Coral Dó Ré Mi da Escola Municipal Ernesto de Oliveira 
Filho – Praça Santa Terezinha no centro
20h – Inauguração da Árvore de Natal na Praça Santa Te-
rezinha.
 A Árvore de Natal possui 13,5m de altura, 280m de lâmpada 
LED e estrutura de alumínio.
20h – Espetáculo “Qorpo Santo” com Balé da Cidade de 
Taubaté – Teatro Metrópole
Entrada Franca (Os ingressos serão distribuídos na bilheteria 
do teatro a partir das 19h)

Dia 06 – sábado
9h30 – Cantor Peu Júnior – Mercado Musical – Mercatau

Dia 07 – Domingo
9h30 – Cantor Rolando Um Som – Sertanejo Jovem – Praça 
Vila Rica no bairro Estiva
20h – Audição de Natal com  Dj Saturno e convidados – 
Praça Monsenhor Silva Barros (Praça da Eletro) no centro

Dia 08 – segunda-feira
20h – Grupo Amigos do Rock – Praça Monsenhor Silva Bar-
ros (Praça da Eletro) no centro

Dia 12 – sexta-feira
20h – Show César Menotti & Fabiano e dupla Alan e Alex – 
20º Aniversário Sest/Senat – Área de dispersão da Avenida 
do Povo

Dia 13 – sábado
9h30 – Cantora Maressa – Mercado Musical – Mercatau
9h30 – Grupo Metamorfose, Teatro, música e socialização 
de Jovens – Praça Dom Epaminondas no centro
20h – Associação dos Amigos de Bairros Urbanos e Rurais 

com apresentação artística – Praça Monsenhor Silva Barros 
(Praça da Eletro) no centro

Dia 14 – domingo
9h30 – Cantor Gabrielzinho – sertanejo raiz – Praça Vila 
Rica no bairro Estiva

Dia 17 – quarta-feira
19h30 – Espetáculo Sombras na arquitetura/Muito Mais 
Vida Severina – teatro de sombras com Cia. Quase Cinema 
– Praça Dom Epaminondas no centro

Dia 18 – quinta-feira
19h – Cantata Natal de Luz com Orquestra Multisonora e 
Coral Dó Ré Mi da Escola Municipal Ernesto de Oliveira 
Filho – Praça Santa Terezinha no centro
19h30 – Espetáculo Sombras na arquitetura/Muito Mais 
Vida Severina – teatro de sombras com Cia Quase Cinema – 
Praça Dom Epaminondas no centro

Dia 19 – sexta-feira
19h30 – Espetáculo Sombras na arquitetura/Muito Mais 
Vida Severina – teatro de sombras com Cia Quase Cinema – 
Praça Dom Epaminondas no centro
20h – Chegada do Papai Noel no Alto do Cristo – carreata 
partindo da Avenida Independência, passando pelas praças 
Santa Terezinha e Dom Epaminondas, Avenida Desembar-
gador Paulo de Oliveira Costa (percurso sujeito a alteração), 
com chegada no Alto do Cristo prevista para as 21h30, onde 
Papai Noel deixará uma mensagem de Natal para as crianças.
A partir das 20h, no Alto do Cristo, apresentações musicais, 
entre elas, Coral Vozes de Taubaté e espetáculo para o pú-
blico infantil.

Dia 20 – sábado
9h30 – Cantor Marcos Mota – Mercado Musical – Mercatau
10h às 12h Audição de Natal com Escola Oficina de Música 
– Praça Dom Epaminondas no centro
19h30 – Espetáculo Sombras na arquitetura/Muito Mais 
Vida Severina – teatro de sombras com Cia Quase Cinema – 
Praça Dom Epaminondas no centro

Dia 21 – domingo
9h30 – Cantor Sidnei Lima – sertanejo raiz – Praça Vila Rica 
no bairro Estiva

Dia 27 – sábado
9h30 – Rolando Um Som – Mercado Musical – Mercatau
9h30 – Dupla Bosco e Cristiano – MPB – Praça Dom Epa-
minondas no centro
20h – Comunidade da Igreja Sarça Ardente Musical Men-
sagens- Praça Monsenhor Silva Barros (Praça da Eletro) no 
centro

Dia 28 – domingo
9h30 – Cantor André Toledo – sertanejo raiz – Praça Vila 
Rica no bairro Estiva.

EDP informa expediente para
feriado em Taubaté

A EDP informa que dia 5 
de dezembro, sexta-feira, 
não haverá expediente na 
agência da Distribuidora 
em Taubaté por conta do 
feriado municipal referen-
te ao aniversário da cida-
de. O atendimento será re-

tomado na segunda-feira, 
8, em seu horário normal. 
A EDP mantém o atendi-
mento pela Agência Virtu-
al www.edp.com.br e por 
meio da Central de Atendi-
mento ao Cliente no 0800 
721 0123, 24 horas e com 

ligação gratuita. Serviço
Agência de Atendi-
mento em Taubaté 
Rua Santos Dumont, 55 
– Bairro Monção (Ao 
lado da linha do trem)
Segunda a sexta-fei-
ra, das 8h30 às 16h30

Poupatempo Taubaté não
funciona nesta sexta e sábado

Programa Emprega SP/
Mais Emprego comunica 23.564 
vagas no mercado de trabalho

Posto estará fechado de-
vido ao feriado em come-
moração ao aniversário 
da cidade. O Poupatem-
po Taubaté não funciona 
nos próximos dias 5 e 6 
de dezembro, sexta e sá-
bado, devido ao feriado 
municipal em comemo-
ração ao aniversário da 
cidade.  Na próxima se-

Nesta terça-feira (2) o pro-
grama Emprega São Pau-
lo/Mais Emprego divulgou 
mais uma relação de vagas 
para o mercado de traba-
lho em todo o estado de 
São Paulo. De acordo com 
a agência, a oferta nesta 
semana é de 23.564 opor-
tunidades de emprego. En-
tre os postos de trabalho 
com maior oferta estão as 
vagas de auxiliar de limpe-
za, auxiliar de produção, 
atendente de loja, costu-
reiro (a), corretor de imó-
veis estoquista, mecânico, 
operador de caixa, pedrei-
ro recepcionista, soldador, 
telemarketing e vendedor 

mana, a partir de 8 de de-
zembro, a unidade volta a 
atender normalmente em 
seus horários habituais: 
de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 18h, e aos sá-
bados, das 9h às 13h.  O 
Poupatempo Taubaté fica 
na Avenida Bandeirantes, 
808 – Jardim Maria Au-
gusta.  Informações sobre 

(a). O programa Emprega 
SP é uma agência de em-
pregos pública e gratuita 
gerenciada pela Secretaria 
do Emprego e Relações 
do Trabalho (SERT), em 
parceria com o Ministério 
do Trabalho e Emprego 
(MTE). Aprendiz Paulista 
– Outro programa também 
coordenado pela SERT é 
o Aprendiz Paulista que 
oferece nove (9)  vagas 
para quem cursa Admi-
nistração,  também uma 
(1) para o curso de Mecâ-
nica, quatro (4) para In-
formática e cinco (5) para 
quem cursa secretariado. 
O programa Aprendiz 

endereços e horários de 
atendimento, todos os ser-
viços prestados pelos pos-
tos, quem pode solicitar, 
documentos necessá-
rios, taxas e prazos po-
dem ser obtidas no site 
www.poupatempo.sp.gov.
br, ou pelo Disque Pou-
patempo, no 0800 772 
36 33 – ligação gratuita

Paulista foi desenvolvido 
para  promover a vivên-
cia e inserir os alunos dos 
cursos técnicos do Cen-
tro Paula Souza (ETECs) 
no mercado de trabalho, 
divulga, nessa semana 19 
vagas. Como se cadastrar 
– Os candidatos  às vagas 
e aos programas de qua-
lificação da SERT devem 
acessar o site www.em-
pregasaopaulo.sp.gov.br, 
criar login, senha e infor-
mar os dados solicitados. 
Outra opção é compare-
cer a um Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT) com RG, CPF, PIS 
e Carteira de Trabalho.
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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.

Sebrae lança cartilha para
comércio aumentar as

vendas no Natal
Para auxiliar os lojistas a 
incrementar as vendas na 
data considerada a mais 
importante do calendário  
pelo comércio varejista na-
cional, o Sebrae-SP acaba 
de lançar a cartilha “Venda 
Melhor Natal”. Disponível 
na internet, o empreende-
dor pode obtê-la em http://
sebr.ae/sp/vm_natal2014. 
“O Natal é a data do ano 
mais promissora para os 
lojistas venderem e lucra-
rem mais. Por isso, as di-
cas passadas pelos consul-
tores do Sebrae-SP podem 
ajudar muito no preparo 
adequado para impulsio-
nar os negócios. A cartilha 
ensina desde a iluminação 
da fachada, decoração no 
interior até os cuidados 
para as vendas nas lojas 
virtuais”, afirma o supe-
rintendente do Sebrae-SP, 
Bruno Caetano. O cuidado 
com o visual é o primeiro 
ponto tratado na cartilha. 
Seja loja de rua, em sho-
pping ou e-commerce, 
todas precisam estar atra-
tivas. O material desenvol-
vido pelos especialistas do 
Sebrae-SP ensina o lojis-
ta a expor os produtos da 
melhor forma e iluminar 
a vitrine para que chame 
a atenção dos clientes. O 
segundo ponto é o bom 
atendimento. A equipe 
precisa estar treinada e 
preparada para o aumen-
to da demanda. Conhecer 

bem os produtos vendidos 
é fundamental.  Cadastre 
todos os novos compra-
dores para manter contato 
posterior. A cartilha ensi-
na boas práticas para sa-
tisfazer o cliente, como o 
atendimento personaliza-
do e nome identificando o 
vendedor e conhecimento 
de produto ou serviço da-
quilo que se está oferecen-
do. “Cliente bem atendido 
compra mais e volta ao 
estabelecimento”, lembra 
Caetano. A organização 
de estoque e o cronograma 
de recebimentos de pro-
dutos também ajudam no 
aumento do faturamento. 
O que comprar para o pe-
ríodo e como vender por 
faixa etária e sexo – além 
de muitas outras dicas va-
liosas – estão incluídas 
na cartilha. O material 
mostra, ainda, de forma 
detalhada, como estrutu-
rar sua loja virtual para o 
período do Natal, além de 
dar dicas para a realização 
de promoções e divulga-
ção da loja. Dicas para 
vender mais no período
1 – Ilumine a fachada 
de sua loja: a ilumina-
ção é fundamental. Use 
lâmpadas e pisca-piscas. 
À noite, deixe as luzes 
das vitrines ligadas. Se a 
loja for a única com ilu-
minação, receberá aten-
ção extra de quem passa.
2 – Vitrine vendedora: não 

importa se a loja é gran-
de ou pequena. A vitrine 
precisa chamar a atenção 
de quem passa. No Natal, 
use cores fortes e formas.  
3 – Decore o interior 
da loja: o primeiro pas-
so será fazer a divisão 
do ambiente. Pense em 
como organizar o espa-
ço para expor artigos 
sem atrapalhar a movi-
mentação dos clientes.
4 – Equipe bem prepara-
da: garanta que a equipe 
esteja bem estruturada e 
preparada. Assegure que 
o atendimento ao consu-
midor seja realmente bom.
5 – Divulgue sua loja: de 
nada adianta fazer pro-
moção, decoração, in-
vestimento, motivação 
e treinamento de cola-
boradores se o lojista 
não divulgar sua loja.
6 – Planejamento: inde-
pendentemente se a loja 
for na rua, no shopping 
ou na internet, plane-
jar é fundamental. Faça 
uma lista de estoque, de 
produtos mais vendi-
dos e datas de entregas.
7 – Atendimento ao clien-
te: bom atendimento sig-
nifica: gentileza, pronti-
dão, paciência, interesse e 
conhecimento do produto.
8 – Liquide as sobras de 
Natal: as sobras de merca-
dorias do Natal precisam 
entrar em liquidação: pre-
ços menores e promoções.


