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A GAzetA dos Municípios

Roseira promove Semana 
do Microempreendedor

Individual

Tremembé realiza
campanha Outubro Rosa

Eleição Presidencial
Dilma e Aécio vão para

o segundo turno

Geraldo Alckmin se
reelege governador

em São Paulo

Tremembé comemora 
Dia do Idoso com

atividades variadas

O Sebrae-SP promove até 
o dia  9 de outubro a Se-
mana do Microempreen-
dedor Individual de Rosei-
ra. A ação tem o objetivo 
de incentivar e esclarecer 
dúvidas dos empresários 
no município classificados 
nessa categoria tributária.  
O evento é uma iniciativa 
do Escritório Regional do 
Sebrae-SP de Guaratingue-
tá, em parceria com Pre-

A Secretaria Municipal 
de Saúde de Tremem-
bé realiza neste mês (01 
a 31/10/2014) a campa-
nha Outubro Rosa que 
pretende destacar a im-

A candidata à reeleição 
Dilma Rousseff (PT) com 
41% dos votos válidos e 
o candidato Aécio Neves 
(PSDB) com 33% tiveram 
a preferência dos eleitores 
brasileiros e garantiram 
lugar nas disputas do se-
gundo turno para a Presi-

Encerradas as apurações 
em São Paulo, as urnas 
confirmaram as pesqui-
sas realizadas pelos di-
versos institutos e mos-
traram a supremacia do 
candidato do PSDB, Ge-

O Dia Municipal do Idoso 
em Tremembé foi come-
morado por cerca de 200 
pessoas, com muita anima-
ção e diversão, na quarta-
feira, 1º de outubro, no es-
paço de eventos Rancho L 
(Jardim Bica da Glória). A 
programação contou com 
uma linda abertura com o 
Padre Alberto, pronuncia-
mento do Prefeito Marcelo 
Vaqueli, danças, alonga-
mentos, palestras, sorteio 
de brindes, e apresentação 

feitura de Roseira e Banco 
do Povo. Nos dias de pro-
gramação, haverá atendi-
mento gratuito na unidade 
do Sebrae Móvel, que fi-
cará estacionada na Praça 
Sant’Ana no centro, pró-
ximo a Prefeitura, das 
10h às 16h. No local, os 
empreendedores poderão 
tirar dúvidas sobre gestão 
de negócios, finanças, ad-
ministração, marketing, 

portância da prevenção 
e diagnóstico preco-
ce do câncer de mama.
Venha participar conos-
co! Marque sua coleta de 
exame de preventivo e 

dência da República. Ma-
rina Silva (PSB) acabou 
confirmando a tendência 
de queda nas pesquisas, 
e não passou de 21% dos 
votos válidos e repetiu 
2010, qudno também ficou 
de fora do segundo turno. 
Os concorrentes tucano e 

raldo Alckmin na corri-
da eleitoral pelo Palácio 
Bandeirantes. Alckmin 
atingiu 57 % dos votos 
válidos e terá mais quatro 
anos à frente dos desti-
nos do governo paulista.

do Coral de Tremembé 
– Canto e Violino. Além 
disso, os idosos puderam 
tirar dúvidas sobre dife-
rentes temas com repre-
sentantes da OAB e ainda 
realizar exames de hepa-
tite, sífilis e citológico.
A Secretaria de Ação So-
cial em parceria com a 
Secretaria de Saúde or-
ganizaram todo o evento 
do Dia do Idoso. Todas as 
atividades foram acom-
panhadas por agentes de 

recursos humanos, legis-
lação e também, como se 
tornar um Microempre-
endedor Individual. Além 
disso, agentes do Banco 
do Povo darão orientações 
sobre como obter emprés-
timos para investimen-
to em negócios. A ação é 
gratuita e aberta a todos os 
empresários da cidade, es-
pecialmente os Microem-
preendedores Individuais.

faça teste rápido de sífi-
lis na unidade de saúde 
mais próxima da sua casa!
No Centro de Saúde, os 
exames serão agenda-
dos também por telefone: 
3607-1031 ou 3607-1037. 
Neste mês para sua como-
didade, nos dias 13, 14, 
15, 20, 21 e 22/10, o Cen-
tro de Saúde abrirá à noite, 
das 18:00 as 21:00 e no dia 
18/10, das 08:00 as 16:30.
Aproveite mais essa 
facilidade e venha 
participar conosco!

petistas já eram apontados 
como os favoritos na pes-
quisa “boca de urna” com 
Dilma na casa dos 40% e 
Aécio com 20%. O cresci-
mento de Aécio Neves se 
acentuou nos últimos três 
dias, que é chamado “pe-
ríodo de maturação” do 
voto, e é quando o eleitora-
do define o seu candidato. 
Nesse período, o represen-
tante do PSDB melhorou 
sua posição em Minas Ge-
rais e no Rio de Janeiro, e 
foi o mais votado em São 
Paulo e Espírito Santo. O 
segundo turno será reali-
zado no dia 26 de outubro.

Em segundo lugar, a dis-
puta foi acirrada entre os 
candidatos Paulo Skaf 
(PMDB) e Alexandre Pa-
dilha (PT). O petista subiu 
muito na intenção de votos 
durante os últimos dias de 
campanha e atingiu 18%, 
ficando próximo de Skaf 
que teve 21% dos votos.
Senador - José Serra, can-
didato do PSDB foi eleito 
Senador pelo Estado de São 
Paulo. Serra superou os 10 
milhões de votos, pratica-
mente o dobro do candida-
to Eduardo Suplicy (PT).

saúde e funcionários do 
setor responsável, e LI-
VRES DE QUALQUER 
CUSTO aos participantes.
“Nós temos que ter muito 
orgulho dos nossos ido-
sos, principalmente pelo 
exemplo que nos dão to-
dos os dias e pela alegria 
que contagia a todos. Este 
dia foi dedicado totalmen-
te a eles, mas todos mere-
cem atenção especial o ano 
inteiro, pois cuidar deles é 
uma obrigação do poder 
público, da família e de 
toda a sociedade”, comen-
tou a Secretária de Ação 
Social Andrea Vaqueli.
A Prefeitura agradece 
a todas as pessoas que 
trabalharam para a re-
alização desse evento, e 
parabeniza a todos que par-
ticiparam das atividades.

Pinda marca presença na 
feira Expo Internacional 

de Turismo

Pindamonhangaba esteve 
presente em uma das mais 
importante feiras de turis-
mo brasileira, realizada na 
capital paulista. A equipe 
do Departamento de Turis-
mo da Prefeitura de Pinda-
monhangaba representa-
ram a cidade na 42ª ABAV, 
Expo Internacional de Tu-
rismo, promovida entre os 
dias 24 e 28 de setembro no 
Pavilhão de Exposições do 
Anhembi, em São Paulo.

O evento é considerado a 
principal feira internacio-
nal de negócios no Brasil, 
organizada pela Associa-
ção Brasileira de Agências 
de Viagem em conjunto 
com a Associação Brasilei-
ra de Operadoras de Turis-
mo. A mostra reuniu 3.500 
expositores com represen-
tantes de 65 países e 40 
mil visitantes profissionais 
compareceram ao evento. 
De acordo com o Depar-

tamento de Turismo de 
Pindamonhangaba, pra-
ticamente, esta é uma 
oportunidade única para 
maximizar negócios e se 
relacionar com empresas 
de cinco continentes, além 
de contribuir significati-
vamente para o aperfeiço-
amento e atualização de 
profissionais do setor. A 
equipe do Departamento 
de Turismo de Pindamo-
nhangaba se revezou no 
atendimento nos estandes 
do Circuito Mantiqueira 
e do Codivap-Turismo, 
numa parceria com ou-
tras prefeituras da Região 
Metropolitana Vale do Pa-
raíba divulgando e distri-
buindo materiais sobre as 
potencialidades de turismo 
da região. Fonte: Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da 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

A maneira com que os gatos se comunicam é fascinante. Eles não constroem fra-
ses para exprimir afeto, raiva, fome, solidão, alegria e medo nas freqüências naturais, 
inaudíveis para que os humanos, mas sim em freqüências mais baixas de modo que os 
humanos os possam ouvir. Alguns cientistas acreditam que os gatos aprenderam que 
nós humanos não conseguimos ouvir nas freqüências naturais e por isso adaptaram-se 
de modo a se comunicarem conosco. Os gatos têm um QI que no reino animal só é 
ultrapassado pelos macacos e chimpanzés. Há apenas um em cada mil gatos cor-de-ro-
sa. Os gatos não enxergam muito bem de perto. Qualquer coisa num raio de quinze 
centímetros torna-se desfocado. Após as refeições, os gatos levam-se imediatamente. 
Isso é um instinto que lhes diz para se limparem de modo a que predadores não sintam 
o cheiro da comida e os ataquem. Quando os gatos afiam as garras, eles deixam um 
sinal. Têm glândulas nas patas que impregnam uma substância avisando aos outros 
gatos que eles já lá estiveram. Essas glândulas existem não só nas patas, mas também 
na face, pescoço, ombros e causa.
***
Cuidar de uma criança não é uma tarefa fácil. Ela está a todo momento inventando 
novas e perigosas brincadeiras que deixam qualquer mãe ou pai de cabelo em pé. Se 
você disser que ela não deve mexer em algo, aí mesmo é que a curiosidade dela é agu-
çada, levando-a a tentar descobrir o que há de misterioso ali. Ainda que em casa os pais 
rendem a ficarem mais relaxados pelo fato de a criança conhecer o ambiente é preciso 
estar sempre atentos a possíveis situações de risco, evitando desta forma os acidentes 
domésticos. O segredo é não privar seus filhos da liberdade de brincar e explorar o 
lugar, você deve apenas tornar o lugar seguro para que eles possam desfrutar do lazer 
sem riscos. Não deixe sozinhos no banheiro nem próximo de baldes e bacias com água, 
instalem grades ou redes de proteção em todas as janelas, bloqueie os acessos a esca-
das, proteja as tomadas e fios desencapados e mantenha produtos de limpeza, objetos 
cortantes, fósforos e isqueiros longe do alcance das crianças.

Humor

O presidente da empresa chama um dos seus funcionários e diz:
- Bem rapaz, você entrou aqui na empresa como office-boy e dois meses depois, já se 
tornou chefe da seção. Seu brilhante desempenho o levou a ser promovido à subge-
rente, em seguida a gerente do departamento. Hoje, apenas um ano e meio depois de 
sua chegada na empresa, você já se tornou um dos nossos melhores diretores. O mais 
respeitado por todos e, para demonstrar que eu me preocupo com o bem estar dos meus 
colaboradores, eu te pergunto:
- Você está motivado em trabalhar conosco e satisfeito com todas essas promoções?
E o rapaz responde, com um sorriso de orgulho:
- Estou sim, papai!
***
O fazendeiro novato chega à beira do rio com uma criação de vacas e pergunta para um 
menino que estava pescando:
- Esse rio é muito fundo, menino?
E o menino responde:
- É nada, a criação do meu pai passa com a água no peito.
Então, o fazendeiro passa sua criação e, lá pelo meio do rio ele vê todas as suas vacas 
se afogando. Desesperado, ele questiona o menino:
- Pô moleque! Por acaso as vacas do seu pai tem três metros de altura?
E o garoto se explica:
- Que vacas, que nada, o meu pai cria patos!

Mensagens

Para você pensar...

... tudo é uma constante mudança. As pessoas mudam, o mundo muda... tudo se trans-
forma com o tempo e, nada permanece igual. O que nos resta são os bons momentos 
que foram vividos e que ficam guardados para sempre em nossas lembranças. Deve-
mos viver cada segundo intensamente. Nada é perfeito e em nossas vidas surgem obs-
táculos e muitas vezes nos vemos sem saída e sem solução para nossos problemas. Aí 
pensamos e surge a dúvida. Será que existe luz no “fim do túnel”? Para tudo existe uma 
solução e o maior e principal problema está em nós mesmos, em nossa dificuldade de 
encarar os fatos e lutarmos por aquilo que tanto desejamos. Toda pessoa possui dentro 
de si certa insegurança, um medo de não conseguir e de ser um perdedor, mas a vida 
é uma intensa provocação e, devemos encará-la de “peito aberto” para poder vencer e 
mostrar a nós mesmos que somos capazes de lutar e ser os melhores. Devemos sempre 
seguir a voz do nosso coração e seguir sem medo de viver. A palavra “nunca”, não 
existe no vocabulário da vida, pois nós podemos tudo o que quisermos. A autocon-
fiança e a segurança devem ser as principais armas nessa batalha que se chama “vida”. 
Mas o que a vida representa? A vida é feita de momentos muitas vezes bons e ruins, 
alegres e tristes e de passado, presente e futuro. O passado foi vivido e as recordações 
restam para que no futuro tenhamos a esperança de uma vida feliz. Mas, e o presente? 
Devemos vivê-lo ao máximo, para podermos fazer desses momentos os melhores de 
nossas vidas. Um conselho: Viva e aprenda com a vida. A cada dia aprendemos novas 
lições e, com elas tiramos proveito para não errarmos novamente, não tropeçarmos 
nos mesmos erros. Todos os dias acordamos e, fazemos praticamente o mesmo e, às 
vezes o cotidiano cansa. Mas, mesmo assim, olhe para o Céu e veja o Sol. Enquanto 
ele brilhar para nós, ainda existirá esperança. Podemos ser felizes com pequenas coi-
sas. Sempre faça da sua vida uma eterna primavera com flores sempre a nascer. Vida é 
renovação, é esperança e temos que ter forças para lutar. Não importa que tipo de vida 
você tenha, apenas viva e tente ser feliz, lute até o fim, busque seus sonhos e ideais 
com toda a força que puder, pois com certeza alcançarás e, no fim da sua vida, você 
poderá olhar para trás e dizer com orgulho. Eu lutei, eu vivi, eu busquei, eu venci. E os 
pequenos e grandes obstáculos que enfrentou, você perceberá que foram como “espi-
nhos” que se foram e se perderam com o tempo.  

Pensamentos

Cada golpe que a nossa ira dá acaba nos atingindo.
Devemos às paixões, talvez os maiores dons do espírito.
A palavra é a alavanca do mundo, mas é o amor quem o sustenta.
Guarde em seus ouvidos somente palavras de amor e não de ódio.
Um homem prudente vala mais do que dois valentes.
Felizes são aqueles que concordam com a opinião de todos.
Quem não vivi para servi, não serve para viver.
O tempo destrói tudo aquilo que ele não ajudou a construir.

Imprensa de Taubaté e região
perde o jornalista Djalma Castro

O jornalismo de Tauba-
té e região perdeu neste 
domingo (5), um de seus 
grandes nomes. Faleceu 
em São José dos Campos, 
vítima de uma parada car-
díaca o jornalismo e advo-
gado Djalma Castro, pes-
soa das mais estimadas na 
comunicação da “Terra de 

Jacques Félix”. Djalma foi 
vereador por várias legis-
laturas e um dos mais fi-
éis amigos do governador 
Geraldo Alckmin. Era pro-
fundo conhecedor dos bas-
tidores da política valepa-
raibana e uma verdadeira 
reserva ética que a cidade 
tinha na vida pública. Na 

região militou em vários 
veículos de comunicação, 
principalmente na impren-
sa escrita, dentre eles, “A 
Tribuna”, e nos anos 80 e 
90 como editor do dos ex-
tintos “Gazeta de Taubaté” 
e Jornal da Cidade”, res-
pectivamente, em Taubaté 
e Pindamonhangaba, onde 
moldou na escola práti-
ca da imprensa os prin-
cipais nomes que hoje se 
destacam no jornalismo 
contemporâneo. O jorna-
lista era nascido em 21 de 
janeiro de 1948, e deixa 
a esposa, a advogada Dr. 
Maria Lúcia e o filho Wes-
ley. Seu corpo será velado 
no Salão Nobre da Câma-
ra Municipal de Taubaté.
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Acadêmico da Anhanguera 
de Taubaté desenvolve
projeto inovador para
setor automobilístico

Projeto apresenta inova-
ção na área de discos de 
freio e traz vantagens de 
uma usinagem com qua-
lidade, segurança e muito 
mais ágil O estudante Dar-
cy de Gusmão Oliveira, 
do curso de Engenharia 
de Controle e Automação 
da Faculdade Anhanguera 
de Taubaté (unidade 2), 
desenvolveu um projeto 
como conclusão de cur-
so que traz uma inovação 
para o setor automobilís-
tico, na área de discos de 
freio. O aparelho, deno-
minado ‘Robodisc’, de-
monstra eficiência quando 
comparado aos métodos 
convencionais, asseguran-
do em todas as etapas as 
vantagens de uma usina-
gem com qualidade, segu-
rança e muito mais ágil por 
não depender da desmon-
tagem completa dos discos 
de freio para o processo.
O Robodisc é um equipa-
mento compacto e versátil, 
cuja principal caracterís-
tica é a retífica dos discos 
de freio de veículos dire-
tamente no cubo da roda, 
sem a retirada dos mes-
mos do veículo. Utiliza o 
método de usinagem por 
corte intermitente, o que 
elimina ranhura única e 
espiral, que é responsável 
por ruídos na frenagem.
Este processo, aliado à es-
trutura compacta do pe-
queno Robodisc, resulta 
em uma usinagem estável 
e sem vibrações. O equi-
pamento foi patenteado 
para assegurar todos os 

direitos de fabricação, im-
portação e exportação.
“Com a utilização do Ro-
bodisc, o trabalho de re-
tífica de discos de freios 
automotivos se dá de ma-
neira prática, eficiente e 
em menos tempo do que 
o convencional. E sem 
dúvida, com economia e 
garantia de bom desem-
penho no processo”, ava-
lia Darcy Oliveira. “Isso 
facilita o trabalho dos 
prestadores de serviços de 
manutenção automotiva 
e seus clientes”, completa.
Segundo concluiu a pes-
quisa, os benefícios na re-
tífica de disco de freio com 
o novo equipamento são 
inúmeros, se comparado 
aos métodos convencio-
nais atualmente utilizados. 
Entre as vantagens estão: 
o tempo necessário para 
desmontar o disco da roda 
do veículo, o que com o 
Robodisc não é necessário, 
e o perfeito alinhamen-
to das faces dos discos, 
pois com o aparelho se 
mantém a geometria uti-
lizada do próprio veículo, 
o que em métodos con-
vencionais fica comple-
tamente comprometida.
“Além de tudo isso, é pos-
sível assegurar a satisfação 
total do cliente, que terá 
seu veículo à disposição 
em muito menos tem-
po - o que foi comprova-
do através de vários tes-
tes sucessivos - com mais 
segurança, qualidade e 
confiança”, afirma Darcy.
Segundo o estudante, a 

credibilidade de merca-
do está se tornando uma 
briga cada vez mais acir-
rada quando o assunto é 
prazo, preço e qualidade. 
O equipamento dispõe 
de facilidades e agilida-
des incontestáveis junto 
aos centros automotivos. 
Todos os ganhos obtidos 
com o equipamento Ro-
bodisc representam para 
estes estabelecimentos um 
marco da inovação na re-
tífica de discos de freios.
O processo produtivo do 
projeto está em fase de 
implementação e deve ge-
rar novos empregos. “Para 
chegar a um trabalho tão 
magnífico, a Anhanguera 
contribuiu enormemente 
para esse resultado e para 
minha formação profis-
sional. Em sala de aula 
conheci novos conceitos 
e tecnologias, além de 
poder contar com o com-
partilhamento de conhe-
cimentos dos professores, 
que têm vasta experiência 
no mercado, o que torna 
o curso muito respeitado 
e de muita credibilida-
de”, finaliza Darcy. Sobre 
o curso de Engenharia de 
Controle e Automação
Acompanhando o desen-
volvimento tecnológi-
co atual, o curso integra 
quatro grandes áreas do 
conhecimento: mecânica, 
eletroeletrônica, informá-
tica e controle, atendendo 
a necessidade de maior 
competitividade das in-
dústrias pela recente ten-
dência de globalização 
da economia mundial.
A formação multidisci-
plinar permite ao profis-
sional atuar em setores 
tecnológicos e científicos 
característicos da profis-
são, tais como atividades 
industriais nas áreas de 
eletrônica, computação, 
biotecnologia, controle, ins-
trumentação, entre outras.

Bancos apresentam
nova proposta aos

grevistas

A Federação Nacional dos 
Bancos (Fenaban) apre-
sentou uma nova propos-
ta para os bancários, em 
greve desde terça-feira 
(30). Segundo comunica-
do divulgado pela Con-
federação Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo 
Financeiro (Contraf), 
agora os patrões ofere-
cem reajuste de 8,5%, 
sendo 2,02% de aumento 

real (acima da inflação). 
A proposta anterior previa 
um reajuste de 7,35%. Os 
banqueiros estipularam 
ainda 9% de aumento no 
piso e 12,2% no vale-re-
feição. O comando de 
greve ainda vai avaliar a 
nova proposta e só levará 
para votação nas assem-
bleias na semana que vem.
No quarto dia (terça-feira) 
de greve dos bancários, 

701 unidades de traba-
lho (695 agências e seis 
centros administrativos) 
ficaram fechados na Gran-
de São Paulo. Segundo o 
Sindicato dos Bancários 
de São Paulo, Osasco e 
Região, cerca de 20 mil 
trabalhadores aderiram ao 
movimento. Em todo o 
país, a Confederação Na-
cional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro (Con-
traf) estima que 10.355 
agências e centros admi-
nistrativos não abriram 
hoje. De acordo com a  en-
tidade, o número represen-
ta um aumento de 57,6% 
na adesão a grave. Na 
terça-feira (30), primeiro 
dia de paralisação, foram 
fechadas 6.572 unidades.


