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Educação está com
inscrições abertas nas 
escolas da região do 
Vale do Paraíba para 

novos alunos
ingressarem na rede

A partir desta terça-feira, 
podem fazer inscrição em 
uma das 5 mil escolas es-
taduais os estudantes que 
não frequentaram a rede 
pública de SP em 2013
A Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo 
abre a partir desta terça-
feira, 7 de janeiro, o novo 
período de matrículas para 
alunos que querem ingres-
sar na rede pública de en-
sino em 2014. O sistema 
centralizado de matrículas, 
criado pela Secretaria, per-
mite que os interessados 
em cursar o Ensino Fun-
damental façam o cadastro 
em qualquer escola públi-
ca, estadual ou municipal, 
do Estado de São Paulo. Já 
os ingressantes do Ensino 
Médio devem procurar 
uma das 5 mil unidades 
escolares estaduais dispo-
níveis, sendo 360 delas na 
região do Vale do Paraíba.
O cadastro dos novos 
alunos da rede pública é 
para qualquer ano/série, 
inclusive na modalidade 
de Educação de Jovens 
e Adultos (EJA). Para 
fazer a inscrição, basta 
comparecer a uma esco-
la e fornecer nome com-
pleto do candidato, data 

de nascimento, endere-
ço residencial e telefone 
para contato. É recomen-
dável levar a certidão 
de nascimento e com-
provante de residência.
As matrículas são volta-
das para quem ao longo 
de 2013 estudou na rede 
particular ou em outro Es-
tado do País. No caso dos 
alunos que já frequentam 
as unidades de ensino es-
taduais ou municipais de 
São Paulo a continuidade 
aos estudos na rede públi-
ca é feita automaticamen-
te. Também é automático o 
cadastramento de crianças 
com idade mínima de seis 
anos completos que cursa-
ram a pré-escola pública, 
com a inclusão feita no 1º 
ano do Ensino Fundamen-
tal, mediante consulta aos 
responsáveis e atualização 
do endereço residencial.
“Com a matrícula anteci-
pada, a Secretaria planeja 
o atendimento e as famí-
lias e comunidade esco-
lar também se organizam. 
Em 2013, registramos o 
ingresso de mais de um 
milhão de alunos na rede 
pública, somando os alu-
nos que vieram da rede 
particular, que estavam 

matriculados em outros 
estados do País e também 
aqueles que retomaram os 
estudos”, afirma o secre-
tário da Educação, pro-
fessor Herman Voorwald.
Entre os dias 7 e 17 de 
janeiro, a Secretaria abre 
ainda o período de transfe-
rência por deslocamento. 
Para isso, os responsáveis 
pelos alunos que muda-
ram de endereço deve-
rão comparecer à escola 
mais próxima de sua nova 
casa, com documentos que 
comprovem a mudança.
Em 2014, o calendário 
escolar da rede estadual 
será especial em função da 
Copa do Mundo, mantendo 
os 200 dias letivos. As au-
las começam no dia 27 de 
janeiro e as férias do meio 
do ano foram antecipadas 
para ocorrer entre 12 de 
junho e 13 de julho, perío-
do da realização dos jogos.
Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo
Assessoria de Comu-
nicação e Imprensa 
Mais informações à 
imprensa: (11) 3218-
2061 |(11) 3218-2020
w w w . e d u c a c a o . s p .
gov.br  | www.face-
b o o k . c o m / e d u c a s p

Santuário Nacional bate 
recorde de movimento 

em 2013

O Santuário Nacional de 
Aparecida bateu o recor-
de em número de fiéis que 
visitaram o local em 2013. 
No total, foram 11.856.705 
visitantes, o que representa 
742 mil peregrinos a mais 
que 2012, quando este 
número alcançou a casa 
de 11 milhões e 100 mil.
No primeiro semestre do 

ano passado o Santuário 
acolheu 4 milhões 665 
mil peregrinos. O nú-
mero foi ainda maior e 
chegou a 7 milhões 191 
mil peregrinos no se-
gundo semestre de 2013.
O mês de maior movi-
mentação foi setembro, 
antecedendo os festejos 
de Nossa Senhora Apare-

cida, Padroeira do Brasil.
Em seguida aparecem os 
meses de dezembro e no-
vembro, período em que 
a Casa de Nossa Senhora 
Aparecida intensifica seus 
serviços, segurança e aten-
dimentos aos romeiros.
Os dados são oficiais 
da Administração do 
Santuário Nacional.

Paróquia em Taubaté 
realiza Cerco de Jericó 

com presença
internacional

Movidos pela passagem 
bíblica do capítulo 6 do 
livro de Josué, católicos 
de Taubaté se reunirão 
em oração durante sete 
noites no evento chama-
do Cerco de Jericó. Com 
o tema: “Por todo lado, 
sou abençoado”, o evento 
terá sua quarta edição na 
Paróquia São Sebastião 
(PSS), no Parque Ipanema.
De 6 a 12 de janeiro, o 
Cerco contará com Mis-
sas, pregações e momen-
tos de louvor e adoração, 
procissão e bênção do 
Santíssimo Sacramen-
to, presididas pelo Padre 
Rodrigo Natal, e também 
convidados: Padre Már-
lon Múcio, mss e Padre 

Gustavo Sampaio, mss. 
As presenças musicais 
serão o cantor Flavinho 
e Ministério Canthares. 
O evento terá, também, 
presença internacio-
nal: Neil Velez, prega-
dor norte-americano, 
que viaja o mundo em 
missão levando seu tes-
temunho de cura pela fé 
e que virá pela primeira 
vez à cidade de Taubaté.
“Serão sete noites de um 
grande clamor por nossas 
intenções e por um 2014 
abençoado, em todas as 
áreas de nossas vidas. 
Como de costume, fare-
mos as procissões, que 
chamamos de ‘voltas’, 
com a Arca da Aliança, 

como narra o Antigo Tes-
tamento. Momento lindo 
de fé e devoção, com ora-
ções que nos fortalece-
rão para as lutas diárias.’’ 
afirma o Padre Rodrigo 
Natal, pároco da PSS e 
responsável pelo evento.
A expectativa é atrair mais 
de dez mil fiéis durante as 
sete noites de oração.Os 
horários das atividades se-
rão: de segunda a sábado, às 
19h30, e domingo, às 17h.
S e r v i ç o
Endereço: Paróquia São 
Sebastião - Avenida Nel-
son Meirelles, 370 - Par-
que Ipanema – Taubaté.
Entrada Gratuita
Estacionamento e lan-
chonete no local.

Pindamonhangaba
Av. Antonio Pinheiro

Júnior recebe obra de 
galerias

A população do Campo 
Alegre e região está rece-
bendo, desde segunda-fei-
ra (6), uma grande obra de 
melhoria que levará mais 
qualidade de vida ao bairro. 
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está iniciando a 
construção da galeria de 
águas pluviais da avenida 
Antonio Pinheiro Júnior.
A iniciativa resolverá um 
antigo problema de esco-
amento de águas pluviais, 
que se acumulavam em 
algumas casas do local.
No total, serão 416 metros 
de obras, com tubulação 
de 60 mm. A nova galeria 
será interligada ao final da 
galeria já existente na ave-

nida Albuquerque Lins. A 
obra começou na rua Santa 
Maria, entre as ruas Celeste 
e Santo Antônio. Na Santa 
Maria, serão 32 metros de 
tubulação; em seguida, na 
Santo Antonio serão 142 
metros de obras; e, finali-
zando, na avenida Anto-
nio Pinheiro Júnior serão 
242 metros de tubulação.
Além da galeria, serão ins-
taladas diversas 20 bocas 
de lobo para a captação das 
águas mais sete PV (postos 
de visita) e, onde houver 
necessidade, também será 
feita a correção de sarjeta.
A Secretaria de Obras 
da Prefeitura solicita a 
compreensão e atenção 

dos motoristas e pedes-
tres que transitam pela 
região e afirma que os 
serviços serão realizados 
o mais rápido possível.
Para evitar um transtorno 
maior, a obra será feita por 
trechos, que serão devida-
mente sinalizados e terão 
o trânsito impedido pelo 
Departamento de Trânsito. 
Após a conclusão de cada 
trecho, será colocada uma 
base asfáltica e iniciado o 
trecho seguinte. Ao final da 
obra, prevista para daqui a 
dois meses, os 416 metros 
de rua serão recapeados.
A construção dessa galeria 
era uma antiga reivindica-
ção dos moradores do local.
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - 
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de 
França ( Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 
19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro 
Alves Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. 
Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora 
de Natividade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da 
Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Ban-
ca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e 
Rev. Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 
de setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José 
Joaquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de 
jornal da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.
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MISCELÂNEA
Curiosidades
Ainda hoje, muitos confundem a utilidade dos produtos diet e light. Os nutricionistas ex-
plicam que ambos devem possuir quantidades menores de alguns componentes do alimen-
to. Os classificados como light as aqueles adequados para pessoas que procuram consumir 
menos calorias e manter a forma física, já que eles devem ter no mínimo 25% a menos calo-
rias de alguns de seus ingredientes. Na sua maioria, a gordura e o açúcar são eliminados da 
tabela de valor nutricional, mas vale lembrar que seu consumo deve ser moderado, já que o 
fato de terem menos calorias não justifica o excesso e ingestão. Já a linha diet foi elaborada 
para diabéticos, que precisam controlar o metabolismo cortando o açúcar da dieta alimentar.

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

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

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

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

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

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

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

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

Prefeitura de Taubaté
realiza mais um levantamento 

de larvas de Dengue
A Prefeitura de Taubaté, 
em suas atividades de ro-
tina de combate à Dengue, 
realiza até o próximo dia 
17 de janeiro, mais uma 
Análise de Densidade 
Larvária (ADL). A análi-
se é feita por amostragem 
e detecta qual região do 
município apresenta maior 
infestação de larvas do 
mosquito Aedes aegypti. 
Os dados possibilitam a 
intensificação do combate 
ao inseto nas áreas da ci-
dade nesse período de chu-
vas e altas temperaturas.
O estudo é coordenado 
pela Vigilância Epidemio-
lógica do município e de-
senvolvido pelos agentes 
do Controle de Animais 
Sinantrópicos (CAS).
Durante a ADL a cidade 
é dividida em áreas onde 
são coletadas amostras 
para verificar a existência 
de larvas do mosquito e os 
tipos de recipientes que fo-
ram encontradas, em imó-
veis escolhidos aleatoria-
mente em todas as regiões. 
Os resultados obtidos ge-
ram o Índice Breteau (IB), 
um valor numérico que 
define a quantidade de in-
setos em fase de desenvol-
vimento encontrados nos 
locais vistoriados e permi-
te saber em quais regiões 
da cidade há maior risco 
de transmissão da Dengue.
O índice de tranquilidade é 
1,0 ou menos (significa que 
para cada 100 imóveis vi-

sitados somente um apre-
senta larvas do mosquito). 
O índice é considerado to-
lerável até 1,5. Acima des-
se nível há risco iminente 
de epidemia de Dengue.
Nos dois últimos levan-
tamentos, que ocorreram 
em julho e em outubro de 
2013, a área que apresen-
tou maior densidade lar-
vária é a que compreende 
os bairros: Independência, 
Jardim das Nações, Santa 
Luzia, Jabuticabeira, Jar-
dim Humaitá, Bom Con-
selho e Centro. Durante 
as visitas, o maior núme-
ro de larvas foi encontra-
do em recipientes móveis 
como garrafas, pratos, 
pneus, vasos e brinquedos.
A verificação e limpeza 
dos recipientes que acu-
mulam água tem que ser 
constante. A realização 
da Análise de Densida-
de Larvária é importante 
para conscientizar os mu-
nícipes que o combate ao 
mosquito é um esforço de 
todos e que as ações de 
controle devem fazer par-
te da rotina das pessoas.
Até 2013 eram feitas 3 
ADL (Avaliação de Den-
sidade Larvária) ao ano. 
Em 2014 serão feitas 4 
avaliações, sendo em ja-
neiro, abril, julho e outu-
bro, intensificando ainda 
mais o combate à doença. 
Os resultados desse estu-
do devem ser divulgados 
até o dia 22 de janeiro.

A doença
A Dengue é uma doença 
viral transmitida pela pica-
da da fêmea do mosquito 
Aedes aegypti contamina-
da. Os principais sintomas 
são: febre, dor nas juntas, 
dor de cabeça, dor atrás dos 
olhos, dor muscular, man-
chas avermelhadas pelo 
corpo e falta de apetite.
Os sinais de alerta que 
podem surgir a partir do 
terceiro dia da doença: 
vômitos intensos, san-
gramento, manchas na 
pele, fezes escuras, dor 
de barriga, pele fria e pá-
lida, tontura e agitação. A 
orientação nesses casos é 
procurar atendimento mé-
dico para os exames que 
identificam a doença. Em 
casa é recomendado o re-
pouso, ingestão de líqui-
do, alimentação rica em 
frutas e não se medicar 
sem consultar o médico.
A Dengue não tem vacina 
e por isso é preciso com-
bater vigiando os espaços 
urbanos todos os dias para 
não criar o mosquito. Sem 
mosquito não tem Den-
gue, pois a doença não 
se transmite de outra for-
ma que não a picada da 
fêmea de Aedes aegypti.
Para evitar a infestação 
do mosquito é preciso não 
deixar água parada em va-
sos, plantas aquáticas, não 
usar pratos embaixo de va-
sos de planta e não jogar 
lixo em terrenos baldios. 

Balcão de Emprego
de Taubaté oferece
vagas de emprego

O Balcão de Emprego 
da Prefeitura de Tauba-
té está disponibilizando 
seis vagas de emprego 
a serem preenchidas em 
empresas de prestação de 
serviço e área comercial.
As oportunidades de tra-
balho são para porteiro, 
cozinheira, padeiro, servi-
ços gerais, recepcionista 

e operador de supermer-
cado. Para cozinheira e 
padeiro é necessário ter 
experiência, nas demais 
os candidatos passarão por 
treinamento. A contrata-
ção é imediata e os inte-
ressados poderão entregar 
seu currículo no Balcão 
de Emprego, localizado na 
Praça Coronel Vitoriano, 

1 - Centro. Caso não te-
nha cadastro, é necessário 
apresentar comprovante 
de endereço e documen-
tos pessoais. SERVIÇO
Vagas para o comércio 
e prestação de serviço
Endereço: Praça Coronel 
Vitoriano, 1 - Centro Horá-
rio: das 8h às 17h - Telefo-
ne: 3621-6043/3633-6321
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Segundo o estudo, a ex-
pansão do PIB brasilei-
ro deverá ser de 2,2%
A Fundação do Desenvol-
vimento Administrativo 
(Fundap), ligada à Secre-
taria de Gestão Pública 
do Estado de São Paulo, 
publicou, na última se-
gunda-feira (6), seu 26º 
Boletim de Economia. A 
edição traz como tema a 
análise do cenário eco-
nômico externo e interno 
para o Brasil em 2014.
De acordo com o estudo, 
as economias nacional e 
internacional tiveram cres-
cimento inferior ao proje-
tado - projeções do FMI 
- no início de 2013. Sendo 
assim, se propõe a explicar 
a seguinte questão: “O que 
está por trás desse recor-
rente desapontamento em 
relação à perspectiva de 
crescimento da economia 
mundial e, em particular, 
da economia brasileira?”.
Crise de 2008
O boletim afirma que a 
crise de 2008 foi subesti-
mada de maneira que seu 
posterior agravamento, no 
segundo semestre de 2011, 
com o desvendamento dos 
problemas fiscais e finan-
ceiros dos países da zona 
do euro, manteve amorte-
cidas as decisões dos agen-
tes econômicos de investir, 
se endividar e de consumir.
As políticas monetárias 
expansionistas dos pa-
íses centrais, tornando 
os juros reais negativos, 
e os programas de inje-
ção de liquidez e resgate 

de títulos privados e pú-
blicos impediram a que-
bradeira do sistema fi-
nanceiro global, mas não 
dinamizaram a economia 
real como o esperado.
Redução da ex-
pansão econômica
No Brasil, o boletim lista 
diversos fatores que fize-
ram a expansão da eco-
nomia reduzir de 4,8% 
(média entre 2003 e 2008) 
para, aproximadamente, 
2% entre 2010 e 2013. Al-
guns dos fatores são a re-
dução do saldo da balança 
comercial, a perda de com-
petitividade da indústria de 
transformação, em razão 
da valorização do real, a 
desaceleração do preço das 
commodities, entre outros.
Além do crescimento 
baixo, há problemas no 
perfil da expansão brasi-
leira. Quando se compara 
o período anterior à crise 
internacional com o ter-
ceiro trimestre de 2013, 
constata-se uma “explo-
são” de 43,5% de impor-
tações e alta de apenas 
5,4% nas exportações.
O boletim classifica ainda 
as reservas internacionais 
brasileiras, da ordem de 
US$ 380 bilhões, como 
uma “blindagem impor-
tante” para enfrentar ce-
nário de maior turbulência 
no caso do endurecimen-
to da política monetária 
americana. No entanto, 
considera também que, 
hoje, a situação interna e 
externa da economia bra-
sileira está pior em rela-

ção ao início da crise glo-
bal em meados de 2008.
P I B
Para 2014, o estudo pro-
jeta crescimento de 2,2% 
do PIB brasileiro em um 
cenário de recuperação 
econômica internacional, 
ainda que fraca e desigual, 
das economias avançadas 
e desaceleração das emer-
gentes. No entanto, esse 
panorama poderia ser ne-
gativamente afetado caso, 
ao longo do ano, o fim da 
política monetária expan-
sionista seja acelerado.
Outra previsão apontada 
é a maior desvalorização 
do câmbio, o que estimu-
laria as exportações bra-
sileiras e o recuo do cres-
cimento das importações. 
A despeito do pacote de 
concessões públicas, a 
previsão é que não haja 
impulsos importantes nos 
investimentos privados, 
ao passo que o consu-
mo das famílias deverá 
ter expansão de 2,3%.
Boletim de Economia
O estudo é uma publicação 
bimestral que aborda temas 
de destaque da conjuntu-
ra econômica e compila 
os principais indicadores 
macroeconômicos bra-
sileiros e internacionais.
Serviço: Para ler o 26º 
Boletim de Economia da 
Fundap na íntegra acesse 
debatesfundap.blogspot.
com.br/2014/01/boletim-
de-economia-n-26.html. 
As edições anteriores 
também estão disponí-
veis no site da Fundação.

26º Boletim de Economia 
da Fundap traça cenário 

econômico para 2014

Prefeitura de Pinda oferece 
qualificação profissional para 

mais jovens
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Assis-
tência Social, está ofere-
cendo concessão de bolsas 
de estudos para a popula-
ção. Em breve, mais de 30 
jovens irão fazer os cursos 
técnicos em administração 
e segurança do trabalho.

Para que sejam contem-
plados com este benefí-
cio social, os interessados 
participaram de um pro-
cesso seletivo, realizado 
no dia 5 de janeiro. Eles 
responderão questões so-
bre atualidades, conhe-
cimentos gerais, língua 
portuguesa e matemática. 

O resultado da prova será 
divulgado dia 14 de janei-
ro e todos os classificados 
passarão por uma triagem.
A Prefeitura oferece a bol-
sa integral para estes dois 
cursos, trata-se de um 
convênio entre o Execu-
tivo e o Colégio Comer-
cial Dr. João Romeiro.
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Prefeitura de Tremembé 
promove multirão para 

castrar animais de
extimação a baixo custo

Acontece no próximo dia 
12 de Janeiro de 2014 (do-
mingo), o 4° mutirão de
castração a baixo cus-
to para cães e gatos. O 
evento contará com o
auxilio de três médi-
cas veterinárias que 
castrarão os animais
cadastrados . Poderão 
ser castrados caninos 
e felinos de ambos os
sexos a partir dos 
5 meses de idade.
A esterilização (castra-
ção) é uma cirurgia de-
finitiva, evitando que as
fêmeas entrem no cio e 
fiquem prenhes. A este-
rilização previne vários
problemas de saúde em 
animais de estimação. 

Em cadelas e gatas a
cirurgia elimina total-
mente os riscos de infec-
ções uterinas e câncer
de ovário, e se feita an-
tes do primeiro ou se-
gundo cio, diminui
extremamente o risco de 
câncer de mama. A cas-
tração também poupa o
animal de algumas rea-
ções instintivas ligadas 
ao sistema reprodutor e
ao mesmo tempo em 
que se previne esses pro-
blemas, melhoramos a
qualidade de vida des-
ses animais e pratica-
mente diminuímos ou
eliminamos os abandonos.
Um controle populacio-
nal bem elaborado é mui-

to importante para manter
o equilíbrio populacio-
nal e conter as zoonoses 
(doenças transmissíveis
dos animais para o ho-
mem). “Além de prevenir 
doenças, a esterilização
garante o bem-estar dos 
animais, melhora a con-
vivência entre animal e
proprietário e repre-
senta a única medi-
da eficaz no controle
populacional de cães e 
gatos, evitando abando-
nos e crias indesejadas”
- comenta a Médica Ve-
terinária Carolina, res-
ponsável pela realização
do evento. Para inscrições 
ou dúvidas ligue para o 
C.O.A., (12) 3674-3301

Prefeitura de Taubaté paga 
mais de R$ 2 milhões a 

professores
Prefeitura de Taubaté 
pagou mais de R$ 2 mi-
lhões aos 1.800 profes-
sores da rede de ensino 
municipal em licenças 
prêmios que estavam 
atrasadas desde 2003.
Este valor é referente 
ao período aquisitivo de 
2003 a 2012. Os paga-

mentos referentes ao ano 
de 2013 serão pagos ainda 
neste mês de janeiro, tota-
lizando mais R$ 1 milhão.
Os demais servidores, que 
também estavam com a 
licença prêmio atrasada 
desde 2003, estão rece-
bendo desde fevereiro de 
2013, num valor mensal 

de R$ 120 mil, confor-
me a lista de espera. Este 
ano a Prefeitura de Tauba-
té vai zerar a divida com 
estes 4.200 funcionários.
Este é mais um compromis-
so assumido e cumprido 
pela atual administração, 
frente às dividas deixa-
das pelo governo anterior.

Sindicato dos Metalúrgicos 
de Pinda abre inscrições 

para cursos de informática
O Sindicato dos Metalúr-
gicos de Pindamonhanga-
ba-CUT está com inscri-
ções abertas para cursos 
gratuitos de informática. 
Não sócios também po-
dem se inscrever para va-
gas remanescentes e nesta 
etapa também haverá tur-
mas para a terceira idade.
As inscrições foram aber-
tas tanto na sede quanto 
na subsede de Moreira 
César na segunda-fei-
ra, dia 6, e seguem até 
o dia 17, sexta-feira. 

O início das au-
las será no dia 20.
O curso tem duração de 
90 horas e cerca de três 
meses. Irá ocorrer de se-
gunda a sexta, em dias 
alternados, nos seguintes 
horários: das 8h às 10h, 
das 10h às 12h, das 16h 
às 18h e das 18h às 20h.
Segundo o secretário de 
Formação do sindica-
to, Celso Antunes, nes-
ta etapa também haverá 
turmas dedicadas para a 
terceira idade, para ofere-

cer mais oportunidade de 
inclusão a essas pessoas.
Para se inscrever bas-
ta apresentar a carteiri-
nha de sócio do sindicato 
e RG ou somente o RG 
no caso de não sócios. 
Informações pelos te-
lefones 0800-771-8589 
(sede), 3637-3634 (sub-
sede), ou pelo site www.
sindmetalpinda.com.br.
Em 2013, 128 alunos se 
formaram no curso de in-
formática do sindicato, que 
foi implantado em julho.

Graduação está alinha-
da aos conceitos de 
sustentabilidade am-
biental e inovação tecno-
lógica; as inscrições para 
o vestibular estão abertas
A Faculdade Anhangue-
ra de Taubaté (unidade 2) 
oferecerá graduação em 
Arquitetura e Urbanismo 
a partir de 2014, contem-
plando conhecimentos 
sobre a arte, a ciência e a 
técnica de planejar, proje-
tar, recuperar equipamen-
tos, espaços e construções 
para o convívio humano.
O curso tem duração de 
cinco anos e forma profis-
sionais com competências 
e habilidades para traba-
lhar em um amplo leque de 
atividades, incluindo artes 
gráficas, design e projeto 
de objetos, mobiliário, edi-
fícios, paisagens e cidades. 
“Especialmente no Vale 
do Paraíba, o campo de 
atuação para o arquite-
to é bastante rico. Temos 
as cidades históricas que 

precisam ser preservadas 
e restauradas, os municí-
pios têm crescido muito 
rapidamente e o plane-
jamento urbano é extre-
mamente necessário”, 
avalia a diretora da unidade, 
professora Daniela Baroni.
As referências essen-
ciais das aulas são o bem 
estar, a inovação tecno-
lógica, a praticidade e 
as referências artísticas. 
O envolvimento dos alu-
nos nos processos constru-
tivos, por meio de ativida-
des laboratoriais, pesquisas 
bibliográficas e de campo, 
possibilitam vivenciar 
os problemas da pro-
fissão a serem resolvi-
dos através de projetos.
Vestibular 2014
Os interessados em ingres-
sar no curso de Arquitetura 
e Urbanismo da Faculdade 
Anhanguera de Taubaté 
(unidade 2), podem se ins-
crever no vestibular que 
acontece no dia 12 de ja-
neiro. A taxa é de R$ 25,00.

As inscrições para o pro-
cesso seletivo devem ser 
feitas no site www.ves-
tibulares.br.com. Além 
da ficha de inscrição, os 
candidatos encontram 
um guia completo com 
edital do processo se-
letivo, informações so-
bre bolsas de estudo, 
financiamentos pú-
blicos e privados.
A prova terá início às 
9h30 (horário de Brasília) 
e os vestibulandos devem 
comparecer à unidade com 
pelo menos 30 minutos de 
antecedência, munidos de 
cédula de identidade origi-
nal e comprovante de ins-
crição, além de caneta es-
ferográfica com tinta azul 
ou preta. O tempo de du-
ração da prova é de 2h30 
e o tempo mínimo de per-
manência é de 60 minutos.
A Faculdade Anhangue-
ra de Taubaté (unidade 
2), fica localizada na Av. 
Charles Schnneider, 585 
(Pq. Senhor Bonfim).

Anhanguera de Taubaté 
traz curso de Arquitetura 
e Urbanismo para 2014


