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A GAzetA dos Municípios

Cerimônia de premiação 
do Circuito Estudantil 
de Surf reúne atletas e 
famílias em Ubatuba

Campanha antirrábica 
vacina cerca de 5 mil 
animais em Ilhabela

Segunda edição do evento 
terminou no último mês de 
outubro e alunos de 27 ins-
tituições de ensino partici-
param das disputas. A ce-
rimônia de premiação do 
Circuito Estudantil de Surf 
de Ubatuba 2014 acon-
teceu na noite do último 
sábado nas dependências 
da escola Tancredo Neves, 
centro. A segunda edição 
do evento terminou no úl-
timo mês de outubro com 
o Confronto Final e alunos 
de 27 instituições de ensi-
no da cidade participaram 
das disputas. A solenida-
de de encerramento da 
temporada contou com a 
presença do prefeito Mau-

A campanha de vacinação 
antirrábica vacinou 4.890 
animais, sendo 1.118 gatos 
e 3.772 cães. A equipe de 
vacinação do Programa de 
Respeito Animal da Pre-
feitura percorreu todos os 
bairros de Ilhabela e a cada 

rício (PT) e reuniu pais e 
familiares dos campeões 
de cada categoria. Desta-
que para a presença dos 
atletas Geovane Ferreira e 
Lucas Santos, referências 
da garotada local, que en-
tregaram a premiação aos 
vencedores. Presidente da 
Associação Ubatuba de 
Surf, Carlinhos Roberto 
discursou antes da soleni-
dade e agradeceu o apoio 
que a entidade e a moda-
lidade vem recebendo da 
prefeitura. O prefeito tam-
bém discursou e deu ênfa-
se na importância do surf 
para Ubatuba, tanto no 
sentido pedagógico e tu-
rístico quanto de fomento 

semana, desde outubro, e 
esteve em uma região di-
ferente do arquipélago. Na 
última sexta-feira as ações 
com postos fixos e volan-
tes foram encerradas, po-
rém os proprietários que 
ainda não vacinaram seus 

ao esporte. “Estamos mui-
to satisfeitos com o apoio 
da prefeitura. Neste ano, 
conseguimos não só fazer 
o nosso tradicional Ubatu-
ba Pro Surf, como também 
fizemos a segunda edição 
do circuito estudantil e ain-
da apoiamos pela primeira 
vez nossos jovens atletas 
que disputam o Circuito 
Paulista Amador (Hang 
Loose Surf Attack) e re-
presentam a bandeira da 
cidade. Vamos para 2015 
com a certeza de mais 
um circuito estudantil e 
com excelentes perspec-
tivas”, comemora Fabio 
Lima, coordenador do se-
tor de Esportes Marítimos.

animais poderão fazê-lo 
no Centro de Castração, 
a partir desta quarta-fei-
ra (10/12), até o dia 22 
de dezembro e do dia 5 a 
30 de janeiro, sempre das 
9 às 13h.  Todos os cães 
e gatos com idade acima 
de quatro meses devem 
ser vacinados, inclusive 
as fêmeas que estejam no 
cio, prenhas ou amamen-
tando. O Centro de Cas-
tração fica na Rua Rondô-
nia, nº 24 – Barra Velha. 
No local, os proprietá-
rios também podem ca-
dastrar seus animais para 
castração gratuita e mi-
crochipagem. Mais in-
formações: 3895-7229.

Sub 20 Masculino
1º Edher Reis / Dionísia
2º Maruan Farah / Deolindo
3º Luiz Gustavo / Dionísia
4º João Barbosa / Florentina

Sub 16 Masculino
1º  Gabriel Ramos / Tancredo
2º  Gabriel Medeiros / Aurelina
3º  Nathan Matheus / Aurelina
4º  Kalani Joan / Dionísia

Sub 12 Masculino
1º  Diego Aguiar / Tancredo
2º  Lúcio Rosário / Honor Figueira
3º  Daniel Adisaka / Tancredo
4º  Kauan Terra / Cooperativa

Sub 20 Feminino
1º  Açucena Vaz / Dionísia
2º  Kiany Cristina / Dionísia
3º  Moara Sanchez / Cooperativa
4º  Julia Lorente / Aurea 

Sub 14  Feminino
1º  Raira Charleaux / Tancredo
2º  Potyra Dominguez / Coopera-
tiva
3º  Luara Cruz / Belarmino
4º  Maria Luiza Pereira / Objetivo

Escolas Campeãs
1º Dionísia Bueno Veloso 
2º Tancredo Almeida Neves 
3º Cooperativa Educacional

Via Rápida
Empresa Inicia

Operação em Itu e
São Bento do Sapucaí

Módulo Estadual de Li-
cenciamento do progra-
ma permite abertura de 
empresas em até 5 dias; 
64 cidades já aderiram ao 
sistema. A Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência, Tecnologia 
e Inovação do Estado de 
São Paulo (SDECTI) ini-
ciou nesta segunda-feira, 
8 de dezembro, em Itu e 
São Bento do Sapucaí, a 
operação do Módulo Es-
tadual de Licenciamento 
do programa Via Rápida 
Empresa, que permite a 
abertura de uma empresa 
de baixo risco em até 5 
dias. Iniciativa do gover-
no paulista, a ferramenta 
on-line agiliza o tempo de 
expedição de alvarás e li-
cenças de funcionamento 
de estabelecimentos inte-
grando os órgãos estaduais 
e a prefeitura. O serviço 
pode ser acessado no site 
da Junta Comercial do Es-
tado de São Paulo (Jucesp) 
– www.jucesp.sp.gov.br  
Segundo o secretário de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência, Tecnologia 
e Inovação, Nelson Baeta 
Neves Filho, o Via Rápida 
Empresa descomplica o 
processo de abertura e li-
cenciamento de empresas, 
favorecendo o ambiente 

de negócios. “O Estado 
de São Paulo é pioneiro 
na implantação da medida 
para reduzir a burocracia, 
com a disponibilização de 
um serviço automático de 
licenciamento, que facilita 
a vida do empreendedor e 
estimula a economia”, es-
clarece. Antes do serviço, 
o cidadão fazia uma pere-
grinação entre os três ór-
gãos estaduais - Corpo de 
Bombeiros, Vigilância Sa-
nitária e Cetesb - e na pre-
feitura para obter o licen-
ciamento de seu negócio. 
Com a facilidade, o licen-
ciamento - maior obstáculo 
para legalização completa 
dos empreendimentos - 
pode ser feito inteiramente 
pela internet por empresas 
de baixo risco, que totali-
zam mais de 90% dos ca-
sos.             Os seguintes 
municípios já aderiram e 
se integraram ao Módulo 
Estadual de Licenciamen-
to do Via Rápida Empre-
sa: Agudos, Americana, 
Américo Brasiliense, Am-
paro, Araraquara, Assis, 
Atibaia, Barretos, Bauru, 
Birigui, Boituva, Botuca-
tu, Bragança Paulista, Ca-
pivari, Catanduva, Cesário 
Lange, Diadema, Dracena, 
Fernandópolis, Franca, 
Ferraz de Vasconcelos, 

Francisco Morato, Ibitin-
ga, Ibiúna, Igarapava, Ita-
jobi, Itanhaém, Itapecerica 
da Serra, Itapetininga, Ita-
peva, Itu, Jaboticabal, Ja-
careí, Jaú, Limeira, Lins, 
Mirassol, Mogi das Cru-
zes, Olímpia, Ourinhos, 
Palestina, Patrocínio Pau-
lista, Piedade, Piracicaba, 
Pirassununga, Porto Feliz, 
Porto Ferreira, Praia Gran-
de, Ribeirão Pires, Santa 
Bárbara d’Oeste, Santa 
Adélia, Santa Rita d’Oeste, 
São Bento do Sapucaí, São 
Caetano do Sul, São Car-
los, São José dos Campos, 
São Sebastião da Grama, 
São Vicente, Sertãozinho, 
Tarumã, Tatuí, Taubaté, 
Tietê, Votuporanga. Para 
as cidades que ainda não 
realizaram a integração 
com o programa, o go-
verno paulista já liberou 
a 100% dos municípios o 
mesmo sistema para o li-
cenciamento automático 
(em menos de 1 dia) nos 
três órgãos estaduais (Cor-
po de Bombeiros, Vigi-
lância Sanitária e Cetesb) 
para as empresas de baixo 
risco. Neste caso, não ha-
verá análise de viabilida-
de prévia ao registro e o 
processo de licenciamento 
municipal fica sob respon-
sabilidade das prefeituras. 

Resultados do Confronto Final
do Circuito Estudantil de

Surf de Ubatuba 2014
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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.

Programa Emprega São Paulo
oferece 776

oportunidades para o
Vale do Paraíba

Pessoas desempregadas 
do Estado de São Paulo 
têm nesta semana mais 
uma oportunidade de 
reingressar no mercado 
de trabalho. O programa 
Emprega São Paulo/Mais 
Emprego oferece nesta 
semana 776 vagas de em-
prego divididas entre as 
áreas de comércio, indús-
tria, serviços, entre outras, 
para o Vale do Paraíba.
Para se candidatar, os in-
teressados devem atender 
exigências como escolari-
dade e experiência para o 
preenchimento das vagas 

variam de acordo com a 
área de atuação e com a 
empresa. O programa é 
uma agência de empregos 
pública e gratuita gerencia-
da pela Secretaria do Em-
prego e Relações do Tra-
balho (SERT), em parceria 
com o Ministério do Tra-
balho e Emprego (MTE) 
Como se cadastrar - Para 
ter acesso às vagas basta 
acessar o site: www.empre-
gasaopaulo.sp.gov.br  criar 
login, senha e informar os 
dados solicitados. Outra 
opção é comparecer a um 
Posto de Atendimento ao 

Trabalhador (PAT) com 
RG, CPF, PIS e Carteira de 
Trabalho. O cadastramen-
to do empregador também 
poderá ser feito através 
do site do Emprega São 
Paulo ou PAT. Para dis-
ponibilizar vagas através 
do sistema, é necessária 
a apresentação do CNPJ 
da empresa, razão so-
cial, endereço e o nome 
do solicitante. Para mais 
informações sobre o 
Emprega São Paulo/
Mais Emprego, acesse: 
w w w . e m p r e g a -
s a o p a u l o . s p . g o v . b r

Atividade delegada deve ganhar mais 
viaturas e 30 homens promessa

era de mais 100 pms

Com mais viaturas, o pre-
feito Ortiz Junior (PSDB) 
informou que o efetivo da 
Atividade Delegada irá 
aumentar em mais 30 poli-
ciais militares no início do 
próximo ano em Taubaté.  
Atualmente com 150 ho-
mens, o projeto permite 
que policiais em horário 
de folga possam ser con-
tratados pela administra-
ção municipal para fazer, 
com farda e arma da cor-
poração, ações preventivas 
e fiscalização de postura. 
Durante audiência pública 
realizada em maio deste 
ano na Câmara, o prefeito 
havia solicitado ao Esta-
do 25 novas viaturas para 
que a Atividade Delegada 
fosse levada para todas 
as áreas de Taubaté. “O 
Estado vai nos enviar 30 
viaturas Renault Duster 
ou Space Fox. Com isso, 
vamos precisar de mais 
30 homens [policiais] 
para expandir o policia-

mento na cidade. É uma 
iniciativa de governo que 
em parceria com a Polícia 
Militar e o COI (Centro de 
operações Integradas) deu 
resultados positivos para a 
cidade. Tivemos redução 
de todos os crimes este 
ano, se comparado com o 
ano passado, todos”, disse 
o prefeito à reportagem da 
Gazeta de Taubaté. custo / 
A prefeitura investe cerca 
de R$ 670 mil na Ativida-
de Delegada mensalmente. 
O prefeito chegou a anun-
ciar que ampliaria o pro-
grama para mais 100 po-
liciais, mas descartou em 
setembro deste ano, ale-
gando queda na arrecada-
ção. “Se você aumenta o 
número de profissionais, 
você aumenta o despende 
mensal. Recebi o relató-
rio da Atividade Delegada 
e hoje são quase R$ 700 
mil com 150 homens. Eu 
estou perdendo receita. 
A economia está enfren-

tando uma recessão, en-
tão a gente perde muito 
em arrecadação. A gente 
está fazendo, na verdade, 
um esforço para manter 
os 150 homens”, disse 
o prefeito em entrevista 
anterior. A parceria entre 
a prefeitura e a PM teve 
início em julho de 2013. 
Em fevereiro deste ano, os 
policiais receberam duas 
caminhonetes Amarock
( R$ 199,60 mil), 16 bici-
cletas (R$ 47.200, sendo 
seis foram destinados aos 
guardas municipais) e 50 
motocicletas (R$ 868 mil) 
para que os bairros afasta-
dos da região central e da 
área rural pudessem ser 
contemplados. Por nota, 
a Secretaria de Segurança 
Pública do Estado infor-
mou que as novas viaturas 
solicitadas serão destina-
das para reforçar o policia-
mento em Taubaté — o nú-
mero não foi confirmado. 
“A PM informa que está 
tramitando documentação 
para a aquisição de via-
turas, por meio do Fun-
do de Incentivo à Segu-
rança Pública, do Estado 
de São Paulo (FISP). A 
Prefeitura de Taubaté ce-
deu à PM duas viaturas, 
16 bicicletas e 50 mo-
tocicletas, que já estão 
em pleno funcionamento 
operacional”, diz a nota.
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Comércio de Taubaté
amplia o horário de Natal

Parque tecnológico é lançado
em Taubaté

A partir desta segunda-
feira as lojas do centro 
de taubaté passam a fe-
char mais tarde, às 22h.
Em razão da alta busca de 
presentes para o Natal, o 
comércio vai ampliar em 
duas horas o horário de 
atendimento em Taubaté 
a partir desta segunda-
feira. Os estabelecimentos 
comerciais, que normal-
mente fecham às 20h, vão 
passar a atender clien-
tes até às 22h. De acordo 
com a presidente da Acit 
(Associação Comercial 
e Industrial de Taubaté), 
Sandra Teixeira, os dias 
que antecedem o Natal são 
muito lucrativos para os 
comerciantes. “Em média, 
os presentes de Natal mais 
procurados estão na faixa 
dos R$ 150. E, abrir o esta-
belecimento para o cliente 
poder ter mais tempo de 

Governo lança pedra fun-
damental de empreendi-
mento sem saber qual será 
o custo. Ainda sem custo 
estimado, o governo Ortiz 
Junior (PSDB) lança ama-
nhã o segundo projeto do 
Parque Tecnológico do 
município. O lançamento 
da pedra fundamental do 
plano está marcado para 
às 10h, no distrito indus-
trial do Una. Esse será o 
segundo projeto do em-
preendimento realizado 
pela Prefeitura de Taubaté. 
O primeiro, lançado em 
julho de 2013, foi descar-
tado. Na previsão mais 
otimista, o novo Parque 
Tecnológico deve começar 
a operar no fim de 2016. 
A Prefeitura de Taubaté 
afirma que as duas primei-
ras fases do projeto, que 
correspondem ao plane-
jamento, vão custar cerca 
de R$ 7 milhões. Porém, 
não tem dados a respei-
to do custo da construção 
do Parque. A ideia é que 
o empreendimento seja 
construído em uma área 
de 731 mil metros quadra-
dos, também no distrito 
do Una 1. Segundo o go-
verno, no local serão cria-

escolher o que quer com-
prar. Além disso, muita 
gente sai do trabalho mais 
tarde e não consegue en-
contrar as lojas abertas”, 
explicou Sandra. Compras 
/ O principal foco da am-
pliação do horário é man-
ter o taubateano na cidade 
para realizar as compras. 
Segundo a associação, em 
alguns casos, o comércio 
da cidade não atrai o clien-
te e, muitas vezes, obriga o 
indivíduo a migrar para os 
municípios vizinhos e efe-
tuar os gastos. Além disso, 
a Acit frisa que além do 
aumento no horário, a Se-
cretaria de Cultura da pre-
feitura irá realizar eventos 
e atividades para a popula-
ção, para incentivar que o 
taubateano faça suas com-
pras de Natal dentro da ci-
dade, valorizando assim o 
comércio municipal. Sho-

dos distritos industriais de 
alta tecnologia, com incu-
badora tecnológica de ne-
gócios, escolas técnicas e 
universidades. “O projeto 
visa o estímulo e a difusão 
da ciência, tecnologia e 
inovação, gerando benefí-
cios fiscais nas três esferas 
governamentais: federal, 
estadual e municipal, bem 
como acordos e tratados 
internacionais voltados 
para os setores tecnológi-
cos”, disse a prefeitura, por 
meio de nota. Projeto/ O 
empreendimento será vol-
tado para diversas áreas: 
engenharia ferroviária, en-
genharia automotiva, en-
genharia aeronáutica (asa 
rotativa), defesa pública 
e nacional, energia verde, 
T.I.C. (Tecnologia da In-
formação, Comunicação e 
Governanças), engenharia 
biomédica, biotecnolo-
gia e aplicações médicas, 
aguas, engenharia de ma-
teriais, engenharia quími-
ca, engenharia de petróleo 
e gás, setor imobiliário e 
condomínio industrial de 
inovação e tecnologia. O 
gasto de R$ 7 milhões, que 
corresponde à elaboração 
do projeto, a legalização da 

pping/ Além do comércio 
no centro da cidade, os 
shoppings também estão 
com horário estendido. 
Tanto o Taubaté Shopping 
quanto o Via Vale Garden 
ficarão abertos das 9h às 
23h até o próximo dia 23. 
No dia 24, o horário de 
atendimento será das 9h 
às 18h. Os centros de com-
pra estão com promoções 
para os clientes. Segurança 
/ Mais movimento, mais 
vendas e mais segurança. 
Além da Atividade Dele-
gada, que já realiza rondas 
diariamente no centro de 
Taubaté, mais 150 policiais 
militares serão contrata-
dos para fazer a vigia dos 
estabelecimentos e evitar 
futuros assaltos. “Serão 
contratados policiais para 
oferecer um final de ano 
saudável para a população. 
O taubateano é muito ami-
gável e, em algumas oca-
siões, não seguem os de-
vidos cuidados durante a 
pesquisa das lojas e é rou-
bado”, completa a presi-
dente da Acit em entrevista 
à Gazeta. Entre os presen-
tes mais procurados, es-
tão os eletroeletrônicos e 
eletrodomésticos (TVs, 
computadores, geladeiras, 
máquina de lavar rou-
pa, etc) e os brinquedos.

área, terraplenagem, insta-
lação da Fatec (Faculdade 
de Tecnologia do Estado 
de São Paulo) e a constru-
ção do Portal de Entrada, 
dividido entre o município 
a e iniciativa privada, em 
razão de acordos judiciais 
celebrados com empresas 
que foram beneficiadas 
por doações irregulares 
de área em gestões passa-
das. Emprego/ O projeto 
serve como uma tentativa 
de melhorar a produção 
da geração de empregos 
de Taubaté: a cidade tem 
o pior índice da RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba) esse ano, 
em razão da crise financei-
ra ter atingido em cheio a 
indústria. De acordo com 
o Caged (Cadastro Geral 
de Empregados e Desem-
pregados), a cidade tem 
um saldo de -881 vagas 
de empregos este ano. Por 
isso, o governo aposta em 
um empreendimento com 
vocação plural. Saiba Mais
O primeiro projeto foi lan-
çado em julho de 2013, e 
prometia um modelo des-
centralizado, dividido em 
quatro subunidades, que 
entraria em operação em 
novembro daquele ano. 
O projeto foi descartado 
posteriormente. Em de-
zembro de 2013, a prefei-
tura chegou a anunciar 
para entidades parceiras 
um novo projeto, desta vez 
nos moldes tradicionais, 
que previa a construção 
do Parque em uma área 
de 1,1 milhão de metros 
quadrados, no Una, com 
acesso pela Via Dutra.

Fundo Social de Tremembé
promove venda de artesanato

Em Tremembé, o Fundo 
Social de Solidariedade 
do município promove a 
venda de artesanato varia-
do produzido pelas alunas 
dos projetos Renda Cidadã 
e Escola da Moda. Dentre 
os artigos oferecidos estão 

objetos natalinos, toalhas 
decoradas, tapetes, agen-
das e potes, chinelos, pul-
seiras, colares, enfeites, 
porta retratos, toalhinhas, 
bonecas, mimos, roupas e 
outros artigos para casa e 
decoração. O FSS de Tre-

membé desenvolve inú-
meras ações voltadas à 
promoção humana e bem 
estar das famílias tremem-
beenses, além de oferecer 
uma extensa linha de tra-
balhos artesanais produ-
zidos pelas alunas.  A co-
mercialização é realizada 
na sede do Fundo Social 
que fica na rua José Mon-
teiro Patto, 325, Jardim 
Bom Jesus, de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 17 ho-
ras. Em breve o Fundo So-
cial estará expondo todo 
o material no Mercado 
Municipal de Tremembé. 
Mais informações: 
(12) 3674.3910 - 
3674.3660 - 3672.4665

Em
São Bento

do Sapucaí

Em São Bento
do Sapucaí
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Pindamonhangaba
ganha prêmio Invest SP 
pelo empreendimento

da GV do Brasil

Taubaté passa tranquilo 
pelo rival pinheiros e
conquista o bi da liga
nacional de handebol

Com o objetivo de home-
nagear grandes empreen-
dedores que investiram no 
Estado, a Agência Paulista 
de Promoção de Investi-
mentos e Competitividade 
realizou nessa quarta-feira 
(3), na Sala São Paulo, a 3ª 
edição do Prêmio Investe 
São Paulo. A última em-
presa a ser homenageada 
foi a GV do Brasil, que in-
vestiu R$ 1,23 bilhão, em 
Pindamonhangaba. Com 
geração de 750 empregos 
diretos, o projeto apoiado 
pela Investe SP produz 
vergalhão, fio máquina 
e barras de aço voltados 
à construção mecânica. 
Jaime Moncada Ramos, 
diretor do Grupo Simec 
no Brasil, recebeu o prê-
mio junto com o prefei-
to de Pindamonhangaba. 

O cenário pré-jogo alerta-
va para uma partida difícil 
e acirrada entre os dois 
melhores times do Brasil. 
Dentro de quadra, no en-
tanto, praticamente só um 
lado jogou: vencendo por 
29 a 16, o Taubaté fez uma 
grande atuação contra o 
Pinheiros e conquistou, 
de forma invicta, o bicam-
peonato da Liga Nacional 
de Handebol. Jogando em 
Aparecida, os taubateanos 
contaram com uma grande 
partida do goleiro Rick e 
do capitão Toko, que coro-
aram mais um ano de des-
taque: além do título brasi-
leiro, o time conquistou o 
bicampeonato Pan-Ameri-
cano, também contra o ri-
val Pinheiros. A grande di-
ferença no placar começou 

Para o prefeito, “a ins-
talação de uma empresa 
em qualquer região gera 
empregos, renda para a 
população, impostos e, 
principalmente, desenvol-
vimento econômico. Tudo 
isso garante melhoria na 
qualidade de vida e um es-
tímulo a todos por buscar 
novos projetos”, salientou.
Na região do Vale do Para-
íba, a Chery, instalada em 
Jacareí, também foi home-
nageada pelo investimen-
to de R$ 900 milhões. O 
projeto consistiu na cons-
trução de uma planta para 
produção de automóveis e 
a sede da empresa no Bra-
sil. Até o momento, cerca 
de 500 funcionários foram 
contratados, mas a em-
presa espera contar com 
3 mil colaboradores. Luis 

a ser construida logo no 
primeiro tempo, que termi-
nou com vantagem de oito 
gols para os taubateanos. 
A vantagem só aumentou 
na segunda etapa, quando 
o time ditou todo o ritmo 
do duelo para garantir a 
grande vitória. O elenco 
liderado pelo técnico Mar-
cus Tatá volta a Taubaté 
nesta segunda-feira, com 
o segundo troféu de cam-
peão brasileiro em mãos. 
Título/ O Taubaté abriu o 
placar com o capitão Toko, 
que brigou com os defen-
sores adversários e viu a 
bola sobrar para finalizar 
ao gol. Muito melhores no 
começo, os taubateanos 
chegaram a abrir sete gols 
de vantagem, sufocando o 
Pinheiros em seu campo 

Curi, vice-presidente da 
Chery Brasil, e Hamilton 
Mota, prefeito da cida-
de, receberam o prêmio.
Ao todo, as empresas in-
vestiram cerca de R$ 4 
bilhões e criaram mais de 
6 mil empregos. Durante 
o evento, que reuniu os 
principais empresários do 
Brasil e autoridades do 
Legislativo, Executivo e 
Judiciário, os homenage-
ados receberam das mãos 
do governador Geraldo 
Alckmin, do secretário de 
Desenvolvimento Eco-
nômico, Ciência, Tecno-
logia e Inovação, Nelson 
Baeta Neves Filho, e do 
presidente da Investe SP, 
Luciano Almeida, o tro-
féu que reconheceu o em-
preendedorismo de quem 
acredita no Estado ge-
rando emprego e renda.
“Quem gera emprego e 
renda para a população 
não é o governo, são os 
empreendedores. Por isso, 
São Paulo é parceiro de 
quem investe no Estado. 
Esta homenagem é para 
reconhecer o esforço e 
o empreendedorismo de 
vocês, que fazem de São 
Paulo a locomotiva des-
te País”, disse o gover-
nador Geraldo Alckmin.

de defesa. Os paulistanos 
até reagiram, mas logo o 
Taubaté voltou a mandar 
no jogo. Cléber e Toko co-
mandaram os atuais cam-
peões, enquanto Rick fazia 
grandes defesas. Com gol 
do central André o time fe-
chou o primeiro tempo em 
15 a 7, na maior vantagem 
aberta em todo o primeiro 
tempo. A segunda etapa 
começou, novamente, com 
o Taubaté comandando as 
principais ações ofensivas. 
Guilherme Rosa fez o pri-
meiro dos atuais campe-
ões, que viram o time da 
capital fazer uma partida 
mais equilibrada do que 
no primeiro tempo. Quan-
do o Pinheiros ameaçou 
tomar o ritmo da partida, 
a experiência chamou a 
responsabilidade: nas de-
fesas de Rick e na exce-
lente partida de Toko, o o 
time chegou a abrir incrí-
veis 12 pontos. André e 
Cléber também estavam 
em grande noite, e foram 
fundamentais na constru-
ção do amplo placar, que 
terminou em 29 a 16. Bi-
campeão brasileiro, com 
orgulho de ser Taubaté!

Prefeitura de Ubatuba finaliza
serviços de infraestrutura em

importante via do Perequê-Açu

A Secretaria de Obras 
da Prefeitura de 
Ubatuba informa a fina-
lização dos serviços de 
tubulação e confecção 
de calçada na esquina 

das ruas Perequê-Açu e 
Manoel da Nóbre-
ga, localizadas na re-
gião central da cidade. 
Vale destacar que o im-
portante trecho con-

ta com grande fluxo de
pessoas e encontra-
se ao lado do pos-
to de saúde do bairro, 
que recebe visitas diá-
rias das famílias locais.

Vigilância Epidemiológica
de Taubaté realiza
treinamento sobre
vírus Chikungunya

A Secretaria de Saúde 
de Taubaté, preocupada 
com a chegada do vírus
 Chikingunya no Brasil, 
realiza uma série de trei-
namentos com os médicos 
que atendem na Atenção 
Básica para que conhe-
çam e possam conduzir 
corretamente os casos de 
chamada Febre CHIK 
que vierem a ocorrer na 
cidade. A necessidade do 
diagnóstico correto, as 
normas de atendimento, 
o protocolo de exames 
adequados, características 
clínicas e epidemiológicas 
da doença são os temas 
discutidos no treinamento 
ministrado pela Vigilância 
Epidemiológica de Tauba-
té, que também conta com 
a participação da SUCEN 
e do GVE (Grupo de Vi-

gilância Epidemiológica) 
XXXII da Secretaria Es-
tadual da Saúde de São 
Paulo. A doença: o ví-
rus CHIK é transmitido 
pelo mesmo mosquito da 
Dengue (Aedes aegyp-
ti), mas na ausência des-
se mosquito transmite-se 
também por Aedes albo-
pictus. Esses tipos de mos-
quito estão presentes em 
nossa região. Assim, se 
não houver a prevenção 
correta e precoce, o pe-
rigo de ocorrerem casos 
de Febre CHIK é real. Os 
sintomas tem uma fase 
aguda, também semelhan-
te à Dengue (da qual deve 
necessariamente ser dife-
renciada), mas com pos-
sibilidade de desenvolvi-
mento de artrite, que pode 
levar a incapacidade de 

movimentos. A prevenção 
segue as mesmas orienta-
ções da dengue, não dei-
xar água parada para não 
deixar o mosquito se criar. 
O vírus Chikingunya en-
contra-se presente em 
vários locais do mundo, 
deflagrando epidemias de 
dimensões por vezes imen-
sas. Recentemente, desde 
o ano de 2010, esse vírus 
tem promovido epidemias 
sequenciais em vários con-
tinentes e sua presença no 
Caribe possibilitou sua en-
trada no norte da América 
do Sul (Guiana, Venezue-
la dentre outros países), 
a partir de onde che-
gou ao Brasil. Detecta-
ram-se casos de Febre 
CHIK no Amapá, Bahia 
e, mais recentemen-
te, em Minas Gerais.

Bocas de lobo recebem limpeza e 
reforma em Moreira Cesas

Taubaté divulga rota de
fiscalização dos radares móveis

A Subprefeitura Morei-
ra César executa diversos 
serviços de limpeza nos 
bairros e um deles é a lim-
peza de boca de lobo. Na 
última semana de novem-
bro os profissionais estive-
ram no bairro Feital para 
fazer este serviço e tam-
bém a reforma da caixa.

A Prefeitura de Taubaté 
divulga a relação de ruas 
fiscalizadas pelos radares 
móveis nesta semana. O 
objetivo da fiscalização é 
dar mais transparência e 
buscar a redução do núme-
ro de acidentes de trânsi-
to na cidade. Veja a lista:
08/12 - Av. John Fitz-
gerald Kennedy, Jar-
dim das Nações;

A ação é um trabalho exe-
cutado pela Subpre-feitu-
ra para evitar pro- blemas 
que possam prejudicar a 
população. A equipe con-
ta com a contribuição dos 
moradores e solicita que 
denunciem quem colo-
car lixo nestes lugares.
De acordo com as infor-

09/12 - Rua São Pedro, 
bairro Alto de São Pedro;
10/12 - Rua Profª. Elba 
Maria Ramos Pereira, 
bairro Hípica Pinheiro;
11/12 - Av. Dr. Benedi-
to Elias de Souza, bair-
ro Jardim Ana Rosa 
(sentido centro/bairro);
12/12 - Av. Marechal 
Arthur da Costa e Sil-
va, bairro Jabuticabeiras;

mações de profissionais 
da Subprefeitura, foram 
retirados diversos mate-
riais da boca de lobo. Esta 
atitude pode evitar uma 
série de problemas, como: 
entupimento das galerias 
de água, contribuir com 
a proliferação de insetos 
e roedores, entre outros.

13/12 - Rua São Pedro, 
bairro Alto de São Pedro;
14/12 - Av. Joaquim Fer-
reira da Silva, Parque Três 
Marias. Observações: Os 
locais de fiscalização es-
tão sujeitos a alterações 
sem aviso prévio. Cada 
via está sinalizada com a 
velocidade máxima per-
mitida, através das pla-
cas de regulamentação. 


