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A GAzetA dos Municípios

Moreira César ganha
linha de ônibus via

Pinda Shopping

Grupo do MST invade 
área de pesquisa do 

Estado em Pinda

Sítio do Picapau Amarelo
divulga programação de
dezembro com atrações 

para o Natal

Uma nova linha de ôni-
bus foi criada para atender 
principalmente usuários 
que buscam o Pátio Pinda 

A área do centro de pes-
quisas do Departamento 
de Águas e Energia Elé-
trica do estado de São 
Paulo - DAEE, em Pinda-
monhangaba, foi invadida 
na madrugada desta quin-
ta-feira (4) por um grupo 
de pessoas. Os invasores 
são integrantes do Movi-
mento dos Trabalhadores 
Rurais sem Terra (MST) 
do Vale do Paraíba. De 

O Museu Histórico, Fol-
clórico e Pedagógico 
Monteiro Lobato preparou 
uma série de atividades 
especiais para as festivida-
des de fim de ano. Além de 
atrações para esta semana, 
aniversário de Taubaté, o 
início de uma nova expo-
sição marca o mês de de-
zembro no Sítio. Com as 
obras dos artistas Adriana 

Shopping ou trabalha no 
centro de compras. A par-
tir do dia 5 de dezembro, 
os munícipes serão bene-

acordo com o chefe de 
administração do Campo 
de Pesquisa, Miguel Frei-
tas, um boletim de ocor-
rência foi registrado para 
que pudesse ser relatado 
o ocorrido ao Estado. “ É 
um entra e sai direto mas, 
eu acredito que por aqui 
tenha umas 20 pessoas, e 
eles já estão levantando 
seus barracos. Tudo por 
enquanto está tranquilo, 

Migotto, Fernanda Naga-
roto, Henderson Uxitisky e 
Mara Gonçalves, a exposi-
ção “Sagrado” fica no Mu-
seu até fevereiro de 2015. 
Pelo aniversário de  Tauba-
té comemorando 369 anos, 
os mais novos poderão se 
divertir com duas ofici-
nas com a temática nata-
lina e a apresentação da 
peça de teatro “A Ceia de 

ficiados com esse itine-
rário criado pela empresa 
de ônibus Viva Pinda, que 
após estudos de demanda, 
criou  a linha integrada 
Moreira César via sho-
pping. A nova linha per-
mitirá ao usuário desem-
barcar de qualquer linha/
bairro e ingressar na linha 
Moreira via Shopping sem 
custo adicional. Para isso, 
de acordo com recomen-
dação da empresa, será 
necessário retirar o Car-
tão Integral da Viva Pinda. 

nós podemos sair, ir para a 
cidade e retornar, mas eles 
já arrebentaram o portão 
da nossa guarita e estão 
lá. É provável que ainda 
cheguem outros.”, disse 
Freitas. De acordo com o 
administrador do DAE, a 
Polícia Militar esteve no 
local pela manhã, também 
à tarde, e vêm acompa-
nhando a movimentação 
dos ocupantes. “A gen-
te espera agora a decisão 
do Estado.”, concluiu. O 
Campo de Pesquisas Hi-
droagrícolas “Antonio 
Greff Borba” do DAEE 
está situada às margens 
da Rodovia Abel Fabrício 
Dias (Estrada Velha Rio). 
A fazenda se notabilizou 
no Estado pela atividade 
e estudos voltados para 
a produção de sementes. 

Natal.” Para os fins de se-
mana desse mês, a progra-
mação de natal continua. 
No fim de semana, dias 
6 e 7 de dezembro, duas 
oficinas estão agenda-
das: a oficina pedagógica 
Fantoche do Papai Noel 
e o workshop Dedoche 
de Duende. As atividades 
tradicionais, como a pre-
sença da Turma do Sítio 
do Picapau Amarelo e o 
Passeio do Visconde, que 
visa dar um novo olhar 
no entorno que insere o 
Museu Monteiro Lobato, 
também estão confirma-
das. O Sítio do Picapau 
Amarelo fica na Avenida 
Monteiro Lobato , s/nº, no 
Bairro Chácara do Viscon-
de. Maiores informações 
pelo telefone 3625-5062. 

Confira a programação de
dezembro no

Sitio do Picapau Amarelo:

06 e 07 de dezembro

09h às 12h e 14h às 17h – Presença da 
Turma do Sítio do Picapau Amarelo
10h- Passeio do Visconde
14h às 16h– Oficina Pedagógica Fan-
toche do Papai Noel – Cia. do Xuxu
14h às 16h- Oficina Pedagógica Dedo-
che de Duende - Evolução Eventos
11h e 16h – Teatro Infantil com a Tur-
ma do Sítio do Picapau Amarelo: “A 
Ceia de Natal” 

13 e 14 de Dezembro

09h às 12h e 14h às 17h – Presença da 
Turma do Sítio do Picapau Amarelo

10h - Passeio do Visconde
14h às 16h - Oficina Pedagógica Ben-
gala e Árvore de Natal - Tio Energia
14h às 16h - Oficina Pedagógica de 
Natal – Cia. do Sol
11h e 16h – Teatro Infantil com a Tur-
ma do Sítio do Picapau Amarelo: “A 
Ceia de Natal” 

20 e 21 de Dezembro

09h às 12h e 14h às 17h – Presença da 
Turma do Sítio do Picapau Amarelo
14h às 16h – Oficina Pedagógica de 
Natal - Cáttia Bercano
10h- Passeio do Visconde
14h às 16h – Oficina Pedagógica de 
Natal- Cia. do Sol
11h e 16h – Teatro Infantil com a Tur-
ma do Sítio do Picapau Amarelo: “A 
Ceia de Natal”.

Empresários de Lorena e
Tremembé recebem

 visita do Sebrae Móvel
Empreendedores poderão 
obter informações sobre 
gestão de negócios gra-
tuitamente com analistas 
do Sebrae-SP. As vans 
do Sebrae Móvel estarão 
em Lorena e Tremembé 
na próxima semana, com 
atendimento gratuito para 
empresários e interessados 
em abrir o próprio negó-
cio. Os analistas no Se-
brae-SP farão atendimen-
tos sobre temas ligados à 
gestão de negócios, como 

administração, finanças, 
marketing, qualidade, re-
cursos humanos, jurídi-
co e formalização. Em 
Lorena, a unidade móvel 
ficará instalada das 10h 
às 16h, no estacionamen-
to do Spani Atacadista, 
localizado na Estrada 
Chiquito de Aquino, 46, 
no bairro Santa Lucrécia, 
próximo à Rodovia Presi-
dente Dutra. Em Tremem-
bé, o escritório itinerante 
terá atendimentos das 9h 

às 16h, na Rua Dr. Mon-
teiro, nº 280, no Centro, 
em frente ao Poupa Tem-
po do Empreendedor. 
Sebrae Móvel em Lorena 
Data: 8, 11 e 12 de dezem-
bro Horário: 10h às 16h 
Local: Estrada Chiqui-
to de Aquino, 46, San-
ta Lucrécia Sebrae 
Móvel em Tremembé 
Data: 8, 11 e 12 de dezembro 
Horário: 9h às 16h Lo-
cal: Rua Dr. Mon-
teiro, 280, Centro

Taubaté recebe
Encontro Itinerante

de Negócios
Ciesp Taubaté sedia even-
to gratuito no dia 9 de 
dezembro; encontro é 
oportunidade para empre-
sários ampliarem a rede de 
contatos. O Ciesp (Centro 
das Indústrias do Esta-
do de São Paulo) promo-
ve no dia 9 de dezembro 
um Encontro Itinerante 
de Negócios em Tauba-
té. O evento gratuito, que 

ocorre no Ciesp Taubaté, 
começa às 15h. O obje-
tivo do Encontro é am-
pliar o networking entre 
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 divulgando 
seus produtos e serviços, 
como o PAT (Programa de 
Alavancagem Tecnoló-
gica), que tem o obje-
tivo de reduzir custos e 
tempo de produção, au-
mentar a produtividade 
e melhorar a qualidade 
de produtos e processos.
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Governo reduz para 0,8%
estimativa de crescimento

da economia em 2015
Menos de duas semanas 
depois de reduzir de 3% 
para 2% a estimativa de 
crescimento da economia 
em 2015, o governo voltou 
a diminuir a projeção para 
o Produto Interno Bruto 
(PIB, soma das riquezas 
produzidas no país) para o 
próximo ano. Documento 
enviado pelo Ministério do 
Planejamento, à Comissão 
Mista de Orçamento do 
Congresso Nacional redu-
ziu para 0,8% a previsão 
de crescimento do PIB no 
ano que vem. A estimativa 
aproxima-se das previsões 
do mercado financeiro. 
Segundo o boletim Focus, 
pesquisa semanal do Ban-
co Central com instituições 
financeiras, o mercado 
acredita em crescimento 
de 0,77% do PIB em 2015. 
A nova previsão será in-
corporada ao projeto da 
Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) de 2015, 
em discussão no Congres-
so. O Ministério do Plane-
jamento prevê crescimen-
to de 2% do PIB em 2016 
e de 2,3% em 2017. Com 
o crescimento de 0,8%, o 
superávit primário – eco-

nomia de gastos para pa-
gar os juros da dívida pú-
blica – corresponderá a R$ 
66,3 bilhões no próximo 
ano para União, estados 
e municípios, segundo 
valores atualizados pelo 
Ministério do Planejamen-
to. Além dos novos cená-
rios econômicos, o valor 
foi definido com base na 
meta de 1,2% do PIB de 
esforço fiscal para 2015, 
anunciada na semana pas-
sada pelo futuro minis-
tro da Fazenda, Joaquim 
Levy. De acordo com o 
Ministério do Planejamen-
to, a meta de R$ 66,3 bi-
lhões leva em conta o aba-
timento de R$ 28,7 bilhões 
de obras do Programa de 
Aceleração do Crescimen-
to (PAC). Desse montante, 
o governo federal econo-
mizará R$ 55,3 bilhões 
(1% do PIB). Os estados 
e municípios entrarão com 
os R$ 11 bilhões restantes 
(0,2% do PIB). Diferente-
mente deste ano, o gover-
no federal será obrigado 
a economizar mais, caso 
as prefeituras e os gover-
nos estaduais não con-
sigam atingir a meta em 

2015. As estatais federais 
não têm meta de superá-
vit primário, mas também 
não podem ter déficit. 
Os valores foram defini-
dos ontem num encontro 
entre a ministra do Pla-
nejamento, Miriam Bel-
chior, e o senador Vital 
do Rêgo (PMDB-PB), 
relator do projeto da 
LDO de 2015 na Comis-
são Mista de Orçamento. 
A estimativa oficial de 
crescimento econômico 
para 2014 havia sido re-
duzida de 0,9% para 0,5% 
na última edicação do 
Relatório de Revisão de 
Receitas e Despesas, do-
cumento com projeções 
para o orçamento divul-
gado no fim de novembro. 
Como foi anunciado por 
Levy, o documento esti-
pula meta de superávit pri-
mário de 2% do PIB para 
2016 e 2017. Esse esforço 
fiscal permitirá que o dé-
ficit nominal – resultado 
negativo nas contas pú-
blicas após o pagamento 
dos juros da dívida pú-
blica – caia de 4,1% do 
PIB, em 2015, para 2,7% 
em 2016 e 2,5% em 2017.
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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

As propriedades medicinais da jabuticaba estão sendo indicadas para combater o processo de envelhe-
cimento da pele. Essa fruta atua como antioxidante reforça os vasos sanguíneos e estabiliza o colágeno, 
responsáveis pela textura e pelo aspecto jovial da pele. Uma porção de 180 gramas diárias da jabuticaba 
é a dose ideal. Você também pode ingerir sua geléia ou extrair seu açúcar.  
***
No espaço de uma noite, nós passamos por quatro estágios de sonho. O primeiro estágio é o sonho mais 
leve. Logo que nos deitamos ou quando acordamos e voltamos a deitar, os músculos relaxam e o ritmo 
de batidas do coração diminui. Aí temos o sonho em “pedaços” ou com imagens isoladas. No segundo 
estágio, já estamos dormindo mais profundamente. Nessa etapa é que algumas pessoas costumam a falar 
ou em caso de sonambulismo, andam dormindo. De qualquer modo é muito raro que a gente sonhe nes-
sa ocasião. No terceiro estágio é que os sonhos mais nítidos e mais ricos em detalhes acontecem. A essa 
altura nossa respiração fica mais lenta e regular, a temperatura do corpo abaixa, os batimentos cardíacos 
diminuem e é raro acordar. No quarto estágio, o sonho se assemelha ao estado de coma. Aí geralmente 
é que temos os sonhos com situações de pouca ação e mais ligados à reflexão sobre nossos problemas.     

Humor

Qual é a importância do Vale do Paraíba?
Esta foi a pergunta feita a um vestibulando em uma Universidade particular e a resposta foi esta: “O 
Vale do Paraíba é de uma suma importância, pois não podemos descriminar esses importantes cidadãos, 
já que existe o vale transporte e o vale refeição, por que não existir também o vale do Paraíba? Sabemos 
que os paraíbas (???) trabalham em obras ou portarias de edifícios e ganham pouco. Então, o vale do 
Paraíba é muito importante para equilibrar sua economia familiar”.
***
Um casal de turcos, sentados na sala e o filho adolescente de dezesseis anos se trancou no banheiro e 
não saia mais. O casal foi até a porta do banheiro e bateu dizendo:
- Filhinha, o que estais fazendo?
- Estou fumando um baseado.
- Há bom, pensamos que tivesse este tempo todo com o chuveiro ligado...
***
Na escola a professora explica:
- Se eu digo “fui bonita” é passado e se eu digo “sou bonita” o que é Joãozinho?
- É mentira.
***
O fazendeiro para o caipira:
- Nesta terra dá arroz?
- Não dá não, senhor!
- E feijão, dá?
- De jeito nenhum!
- Dá frutas e verduras?
- Também não dá não!
- Soja, café, amendoim, não dá nada?
- Já disse, não dá nada não!
- Quer dizer que não adianta eu plantar, que não dá nada, mesmo?
- Bem, plantando é outra coisa!
***
Quando minha filha estava com sete anos, tentei lhe explicar que tinha muita sorte de ser menina, por-
que nós as mulheres podemos fazer algo muito especial:
- Filha, você sabe o que nós mulheres sabemos fazer que os homens não sabem?
Ela pensou um pouquinho e respondeu:
- Faxina?
***
Duas mulheres conversavam no ônibus:
- A gente nunca pode confiar nos homens. Desabafa a primeira. Imagina que o meu marido uma noite 
saiu pra comprar uma caixa de fósforos e nunca mais voltou e isso já faz oito anos.
- Ah! Isso eu tenho certeza que nunca vai acontecer comigo. Responde a outra.
- Mas como é que você pode ter tanta certeza assim?
- É que o meu marido usa isqueiro!

Mensagens

Por mais inteligente que alguém possa ser, se não for humilde, o seu melhor se perde na arrogância. A 
humildade ainda é a parte mais bela da sabedoria.
***
Isso também passa...

Havia um homem que costumava ter em cima de sua cama uma placa escrita: ISSO TAMBÉM PASSA. 
Então perguntaram a ele o porquê disso e ele respondeu que era para se lembrar que quando estivesse 
passando por momentos ruins, pudesse se lembrar de que eles iriam embora e que ele teria que passar 
por aquilo por algum motivo, mas essa placa também era para lembrá-lo que quando estivesse feliz, que 
não deixasse tudo para trás, porque esses momentos também iriam passar e momentos difíceis viriam 
de novo... E é exatamente disso que a vida é feita: MOMENTOS! Momentos os quais temos que passar, 
sendo bom ou não, para o nosso próprio aprendizado. Por algum motivo... Nunca se esqueça do mais 
importante: NADA É POR ACASO! Absolutamente nada. Por isso temos que nos preocupar em fazer a 
nossa parte da melhor maneira possível.
***
A causa que defendemos não é só nossa, ela é igualmente a causa de todo mundo. Uma nação baseada 
em sólidos princípios de justiça e recíprocas conveniências uniria hoje todos os irmãos, tornando mais 
forte e respeitado nossos ideais.
***
Há pessoas que sabem e aceitam que a vida é difícil. Isso não tira delas o ânimo para lutar pelos seus 
objetivos, a esperança de ter dias melhores ou a alegria de viver. São realistas e não criam falsas expec-
tativas. Mobilizam-se e usam suas energias para chegar aonde desejam, sem perder tempo e forças com 
decepções inúteis. As desilusões que nos tiram da fantasia e nos devolvem para a realidade concreta são 
úteis. Necessárias para os que se esquecem de que nascer é difícil e que aprender a crescer não é fácil. 
Ninguém veio para este planeta com passaporte. Nós viemos com carteira de trabalho.
***
Há uma grande confusão no entendimento do conceito do carma, erroneamente para justificar as difi-
culdades da vida de alguém. De acordo com as culturas orientais que acreditam na reencarnação, tudo 
que alguém está vivendo nesta existência é cármico, conseqüências de suas ações passadas. Assim, 
uma experiência ruim não é um castigo, mas sim o resultado de uma ação passada, que traz à pessoa a 
oportunidade de se corrigir.
***
Se você se importa com seus objetivos, abandone as condições. Vá diretamente à sua meta. Seja a sua 
meta! As condições freqüentemente se disfarçam em tragédias para fugir da responsabilidade. Por que 
não simplesmente assumir e criar a expectativa que você está procurando.

Pensamentos

Quanta gente ainda insisti em buscar a paz fazendo a guerra.
Sábio é quem recolhe a sabedoria dos outros.
Ninguém é sábio se não conhecer a escuridão.
A sabedoria é simétrica e resume tudo.
Deve-se ler para se fazer perguntas.
No coração do prudente descansa a sabedoria.
A única criatura que faz sucesso deitada é a galinha.
Nossas ações sempre traduzem nossos pensamentos.
A arte da vitória se aprende na derrota.
Ninguém consegue usar máscaras por muito tempo.
Onde a luz bate mais forte a sombra é mais escura.
O mais forte é o que sabe dominar-se na hora da cólera.
O gênio é uma força que atua em função do meio.
Nossa paciência alcançará mais que a nossa força.
Nós adquirimos a força que suportamos.
A melhor forma de lidar com uma mudança é ajudar a criá-la.
A fé é um alento que nos estimula a tocar adiante a nossa vida.
A saudade é o que fica, as lembranças são eternas.

Prefeitura de Taubaté
anuncia novas

alterações viárias

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 

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 

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.
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Prefeitura de Pinda divulga
programação de Natal

Feira do Empreendedor deve
gerar R$ 5,6 milhões em negócios

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba divulgou nesta 
semana a programação 
de natal na cidade, com 
apresentações musicais 
gratuitas, cantatas, a che-
gada do Papai Noel, entre 
outras atrações para toda 
a família. As Cantatas de 
Natal começam nesta se-
mana, no Palacete 10 de 
Julho, com apresentações 
da Escola de Educação 
Infantil Balão Mágico, 
às 20h, seguida do gru-
po Madrigal In Cantum. 
Sábado, as apresentações 
musicais acontecem na Pa-
róquia São Vicente de Pau-
lo, em Moreira César, de-
pois acontecem no coreto 
da Praça Monsenhor Mar-
condes até o Natal, sempre 
às 20h. A chegada do Papai 
Noel na cidade está marca-
da para o sábado na Praça 
Monsenhor Marcondes, às 
20h. A partir desta data, o 
Bom Velhinho e seus aju-

Marcada para fevereiro de 
2015, a próxima edição 
contará com mais de 400 
expositores e um aumento 
de 15% em negócios ge-
rados. Após o sucesso da 
última edição da Feira do 
Empreendedor do Sebrae
-SP, realizada em feverei-
ro deste ano – que contou 
com cerca de 350 empre-
sas expositoras e um total 
de R$ 4,8 milhões em ne-
gócios gerados – o evento, 
que antes acontecia a cada 
dois anos, passou a ser 
anual. Para 2015, a previ-
são é de que sejam gerados 
R$ 5,6 milhões em negó-
cios – 15% a mais do que 
neste ano. A 4ª edição da 
feira acontecerá entre 7 
e 10 de fevereiro, no Pa-
vilhão de Exposições do 
Anhembi, com mais de 
400 expositores e estima-

dantes estarão na casinha 
recebendo as crianças e 
suas cartinhas, pessoal-
mente, durante a noite, 
até o dia 22 de dezembro.  
Em Moreira César, a che-
gada do Papai Noel será 
no domingo (7). A carreata 
sairá da Vila São Benedito 
às 18h30, seguindo para 
a Praça do Cisas, onde o 
Bom Velhinho receberá as 
crianças.  No mesmo dia, a 
Praça do Cisas terá o “Dia 
do Brincar”, a partir das 
17h. Às 18h30 será realiza-
da a largada do Circuito de 
Corrida de Rua e, às 20h 
terá início um show com 
César Barbosa e Banda. O 
Papai Noel retornará para 
a Praça do Cisas, no distri-
to de Moreira César, no dia 
13, a partir das 20h. O local 
receberá, também, show 
com a banda Faroeste.
Outra novidade da progra-
mação é o projeto Natal na 
Praça, uma oportunidade 

tiva de público de 85 mil 
visitantes. Para 2015, a 
área da feira aumentou – 
de 21mil m2 para 30mil 
m2 – e foram programadas 
diversas atividades para os 
quatro dias, em diferentes 
espaços que serão volta-
dos às áreas de franquias, 
indústria, equipamentos, 
agronegócios e varejo, 
além de consultorias, pa-
lestras e um espaço dedi-
cado a startups. “A Feira 
do Empreendedor é uma 
excelente oportunida-
de para as empresas que 
queiram fazer negócios, 
parcerias e divulgar seus 
produtos ou serviços. A 
cada edição há um cresci-
mento relevante tanto de 
expositores como de pú-
blico. Isto só comprova o 
sucesso do evento”, afirma 
Bruno Caetano, superin-

para as bandas de Pindamo-
nhangaba se apresentarem. 
Os shows acontecem de 
quinta a domingo, às 20h, 
no Largo do  Quartel. 
As apresentações come-
çam com a banda Chevy. 
O evento é promovido pelo 
Espaço Juventude.  Veja a 
programação dos shows:
05/12- Controvérsia
06/12- Maestro João 
Carlos Martins - Proje-
to Na Roda com o Ma-
estro – uma Homena-
gem a Johann Sebastian 
Bach” (parceria Gerdau)
07/12- BRW Rock
11/12- Banda Da-
ruê e Tarantino’s
12/12- Back n Black 
13/12- Matheus Lin-
der e Banda FDP
14/12- Marcela Oliveira
18/12- Malévola
19/12- Samba do Fumaça
20/12- Ban-
da Rota Nacional
21/12- Show de Garagem

tendente do Sebrae-SP. A 
Feira do Empreendedor, 
realizada pelo Sebrae, tem 
o intuito de disseminar 
conhecimento e oportuni-
dades de negócios a micro 
e pequenos empresários 
e aos futuros empreende-
dores. Em sua última edi-
ção em São Paulo neste 
ano, o evento contou com 
a visita de 82 mil pesso-
as: 50% a mais do que na 
edição anterior, em 2012, 
quando 55 mil visitantes 
passaram pelo local. Ins-
crições: As inscrições de-
vem ser feitas pelo hotsite 
da feira http://feiradoem-
preendedor.sebraesp.com.
br, onde é possível que os 
expositores obtenham pre-
ços e tamanhos dos espa-
ços disponíveis. A entra-
da é gratuita e exclusiva 
para maiores de 14 anos.

Veículos registrados a partir de 2016 
terão placas no padrão Mercosul

A partir de 2016, veícu-
los registrados no Brasil 
vão adotar novas placas, 
informou o Departamento 
Nacional de Trânsito (De-
natran) que apresentou o 
novo modelo nesta sema-
na. Diferente do que existe 
atualmente, com três letras 
e quatro números, as novas 
placas terão fundo branco, 
quatro letras e três núme-
ros, padrão Mercosul. De 
acordo com o Denatran, 
isso vai  facilitar a fiscali-
zação eletrônica devido a 
uma melhor  visualização. 
Também contarão com a 
ajuda de alguns dispositi-
vos de segurança, contra 
eventuais clonagens. Além 
do Brasil, a adoção das 
novas placas valerá para 
Argentina, Paraguai, Uru-
guai e Venezuela. A nova 
placa terá margem azul 

superior, com o emblema 
do Mercosul à esquerda e 
o nome do país ao centro. 
O fundo branco será para 
todas as categorias (parti-
culares, oficiais, etc.) com 
variação na cor das fon-
tes: carro de passei o (pre-
ta), carros oficiais (azul), 
comerciais, (vermelha), 
diplomáticos (dourado),  
em teste (verde), e de co-
lecionadores (prateado).
A bandeira nacional fica-
rá à direita da placa, que 
terá, ainda, linhas ondu-
ladas horizontais e mar-
cas d’água com a logo do 
Mercosul, gravadas na 
película refletiva.  Segun-
do nota do Ministério das 
Cidades, será possível no 
futuro a integração entre 
os dados dos países do 
Mercosul, o que permiti-
rá controle mais rigoroso 

do transporte de cargas e 
de passageiros , além dos 
carros particulares. A re-
solução do Conselho Na-
cional de Trânsito, que 
estabelece o novo sistema 
de placas de identificação 
de veículos foi publicada 
no Diário Oficial da União 
de hoje. O ministério apu-
rou que é alto o número de 
placas veiculares clonadas 
no Brasil e normalmente a 
clonagem é feita por qua-
drilhas especializadas em 
roubo de veículos. Além 
disso, há um grande núme-
ro de proprietários, que, 
para evitar multas, usam 
placas frias para driblar a 
fiscalização eletrônica. As 
novas placas foram apro-
vadas pelos países repre-
sentantes do Mercosul e 
possibilitarão 450 milhões 
de combinações diferentes.

Ubatuba sedia Audiência sobre 
escoamento de gás da Bacia de 

Santos para o Comperj
O Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Reno-
váveis (Ibama) convida 
a população para a Au-
diência Pública do Pro-
jeto de Escoamento de 
Gás da Bacia de Santos 
para o Comperj, Gaso-

duto Rota 3, sob respon-
sabilidade da Petrobras. 
O encontro acontece às 
18 horas no Centro de 
Convenções de Ubatu-
ba, localizado na rua Lia 
de Barros, s/n, Itaguá, 
centro. De acordo com 
Maurici Romeu, secre-

tário de Pesca, Agricul-
tura e Abastecimento, 
todo empreendimento 
relativo a petróleo e gás 
afeta direta ou indireta-
mente nosso cidade. “Por 
isso é importante acompa-
nhar de perto essas reuni-
ões”, afirma o secretário.
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Igreja São José será 
próximo lugar a passar 
por restauro em Pinda

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 

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 

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.

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.


