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O ano de 2013 foi traba-
lhoso, porém, está trazen-
do aos poucos, bons resul-
tados. Como diz o velho 
ditado popular: Você colhe 
o que você planta. Às ve-
zes a colheita pode demo-
rar a gerar os bons frutos, 
mas se plantou e cuidou 
eles sempre nasceram. 
A atual administração con-
seguiu 24 km de melhorias 
em estradas rurais, foi um 
convênio em parceria com 
a CODASP (Companhia 
de Desenvolvimento Agrí-
cola de São Paulo), desses 
os primeiros 8 km já fo-

ram recuperados e está na 
fase final dos trabalhos. O 
trecho está localizado na 
estrada que liga os bair-
ros do Carapeba, João 
Correia e Pinheirinho. 
Os outros 4 km que faltam 
dessa primeira etapa, já 
estão em em fase de ma-
nutenção e, irão atender 
os moradores do bairro 
dos Bentos. E em pou-
cas semanas, mais 12 km 
de estradas rurais rece-
berão a recuperação – 4 
km nos bairro de Cima e 
8 km no bairro da Lagoa.
“Ainda conseguiremos 

muito mais por nos-
sa querida cidade, esta-
mos apenas nos primei-
ros dias de um novo ano. 
Um ano cheio de con-
quistas para o nosso 
povo.” disse o prefeito.
Informações, solicitações 
e sugestões podem ser en-
viadas para o e-mail con-
tato@redencaodaserra.
sp.gov.br ou através do 
telefone (12) 3676-1282. 
Visite a nossa página na 
internetwww.redencaoda-
serra.sp.gov.br e curta nos-
sa fan Pagewww.facebook.
com/municipioredencao .

Já estão abertas as 
inscrições para a
 última etapa do 
Circuito Redencen-
se de Corrida de Rua.
A ETAPA VERÃO será 
realizada no dia 01 
de fevereiro de 2014.
Na Avenida 10 de 
Fevereiro, às 16h.

Haverá premiação para 
os primeiros colocados.
Os interessados poderão 
se inscrever através do 
e-mail contato@reden-
caodaserra.sp.gov.br ou 
dahdal@ig.com.br - favor 
enviar nome completo, 
data de nascimento, 
cidade e telefone ou 

realizar a inscrição
na Secretaria de 
Esportes do município. 
Informações podem 
ser enviadas para o 
e-mail contato@reden-
caodaser ra . sp .gov.br.
Trazer 1 kg de ali-
mento não perecível. 
(12) 3676-1452

Redenção da Serra
faz melhorias em 
estradas rurais

Inscrições abertas para 
o Circuito Redencense

de corrida de rua

Prefeitura de Tremembé
convida população para
participar da Revisão do 

Plano Diretor Participativo

A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé convida toda 
população para participar 
das audiências públicas 
que marcam a Primeira 
Revisão do Plano Diretor 
Participativo realizada no 
município.  O evento dará 
inicio as atividades da Re-
visão do Plano e esclare-
cerá à população como ela 
poderá participar, sugerir e 
apontar o que os munícipes 
querem para a cidade para 
os próximos anos. Esse é 
o momento de pensarmos 
sobre o nosso município, 
levando seus problemas e 
propondo o que pode ser 
melhor para nossa cidade.
O objetivo é levar ao 
maior número de pessoas 
possível, informações so-
bre o que é e qual a impor-
tância deste instrumento 
usado para garantir a todos 
os cidadãos um lugar ade-
quado para morar, viver e 
trabalhar com dignidade.
O Plano Diretor Partici-
pativo depende do envol-
vimento de toda a popu-
lação, que deve interagir 
com a equipe da Prefeitura, 
num processo democrático.
A Prefeitura dividiu a ci-
dade em quatro setores:
- Setor 01: Vila Nossa Se-
nhora da Guia, Residen-
cial Flamboyant, Residen-
cial e Comercial Hataville, 
Jardim Vila Nova, Jardim 
Bom Jesus, Condominio 
Parque dos Pássaros, Par-
que das Fontes, Centro, 

Village Tremembé, Vila 
Santo Antonio, Jardim 
dos Eucaliptos, Residen-
cial Ana Candida, Jardim 
Samar, Jardim Paineiras, 
Residencial Vargas, Par-
que Nossa Senhora da 
Glória, Jardim Bica da 
Glória, Terras de Benvi-
rá, Jardim Santana, Par-
que Novo Mundo, São 
Vicente de Paula, Eldo-
rado, Vila Migoto, Por-
tal do Sol, Vale do Sol, 
Santa Lucia, Pinheiros 
de Tremembé,  Campos 
do Conde II, Campos do 
Conde III, Porto Segu-
ro, Chácara Nova Vida, 
Chácara Canaã, Flor do 
Vale, Jardim Jaraguá, 
Rancho Grande, Cháca-
ra das Rosas, Santa Iza-
bel, Itamambuca, Jatobá.
- Setor 02: Padre Eter-
no, Recanto Feliz.
- Setor 03: Jardim Ma-
racaibo, Flor do Campo, 
Kanegae, Poço Grande, 
Alberto Ronconi.
- Setor 04: Zona Rural.
1ª REUNIÃO – Dia 
27/01/14 (Segunda-fei-
ra) Local: Centro Educa-
cional Antônio de Mat-
tos Barros (Rua 18, 351, 
Loteamento Alberto 
Ronconi) Horas: 19h30
2ª REUNIÃO – Dia 
28/01/14 (Terça-fei-
ra) Local: Escola Amá-
lia G. R. Patto (Ave-
nida 7 de Janeiro s/n, 
Jardim Santa-
na) Horas: 19h30
3ª REUNIÃO – Dia 

29/01/14 (Quarta-fei-
ra) Local: Escola Maria 
Amélia do Patrocínio 
(Avenida General Gabriel 
Rafael da Fonseca, 2139, 
Padre Eterno) Horas: 19h30
4ª REUNIÃO – Dia 
30/01/14 (Quinta-fei-
ra) Local: Câmara Mu-
nicipal de Tremembé 
(Rua Bom Jesus, s/n, 
Centro) Horas: 19h30
Para participar é simples, 
basta retirar na Prefeitu-
ra ou nos encontros que 
serão realizados com as 
Sociedades Amigos de 
Bairro as cédulas de parti-
cipação em que o cidadão 
poderá expressar sua opi-
nião sobre os problemas 
e as possíveis soluções 
para melhoria da cidade. 
A cédula de participa-
ção também poderá ser 
impressa através do site 
www.tremembe.sp.gov.br
Depois de preenchi-
do o munícipe pode-
rá depositar sua cédu-
la em umas das cinco 
urnas espalhadas na cidade.
Urnas: Escola Amália G. 
R. Patto (Jardim Santana), 
Escola Maria Amélia do 
Patrocínio (Padre Eterno), 
Centro Educacional Antô-
nio de Mattos Barros (Jd. 
Alberto Ronconi), Pre-
feitura Municipal (Cen-
tro), Câmara Municipal 
de Tremembé (Centro)
Sua participação é mui-
to importante para o fu-
turo de nossa querida 
Tremembé. Participe!

Prefeitura de Taubaté
interdita vias para obras

da Sabesp
 A Prefeitura de Taubaté in-
forma que serão realizadas 
duas interdições viárias no 
centro da cidade para que a 
Sabesp realize obras emer-
genciais na rede de esgoto.
Na sexta-feira, dia 10, 
a interdição acontece na 
Rua Barão da Pedra, na 
altura do número 296, 
com início às 06h30. 

O acesso pela Avenida 
Nove de Julho estará fe-
chado até o final do dia, 
período previsto para 
o término do reparo.
Já no dia 11, sábado, o blo-
queio de trânsito será na 
Avenida Marechal Ar-
thur da Costa e Silva, 
próximo à Receita Fe-
deral. Os desvios podem 

ser feitos pelas Ruas Co-
légio Nossa Senhora do 
Bom Conselho, Ubatuba 
ou pela Getúlio Vargas. 
O início da obra será às 
5h com previsão de tér-
mino no final da tarde.
Ambos os locais esta-
rão devidamente sina-
lizados e com auxilio 
dos agentes de trânsito.
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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.

EXPEDIENTE

11-12-13 de Janeiro de 2014

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.

  Caçapava recebe
Café Empresarial

 sobre divulgação de
empresas

Evento do Sebrae-SP e 
da ACE traz dicas para 
empreendedores no dia 
15, na sede da associação
O Sebrae-SP promove 
no dia 15 de janeiro, às 
9h, na Associação Co-
mercial e Empresarial de 
Caçapava um Café Em-
presarial com a palestra 
“Divulgue sua Empre-
sa”. A atividade é gratui-
ta e tem vagas limitadas.
A palestra trará infor-
mações sobre as formas 
mais adequadas de divul-
gação de cada empresa, 
definição de público-alvo 
e canais de divulgação, 
acompanhamento e con-
trole de resultados, possi-

bilitando ao empresário a 
elaboração de um plane-
jamento de comunicação.
O Sebrae-SP também 
programou outras duas 
atividades em Caçapa-
va durante o mês. No dia 
29, haverá atendimentos 
individuais das 9h às 12h 
e das 13h30 às 17h, sem 
necessidade de agenda-
mento, com atendimento 
por ordem de chegada.
No dia seguinte, será rea-
lizada a oficina “SEI Con-
trolar meu Dinheiro”, às 
18h30, na qual os empreen-
dedores poderão aprimorar 
seus conhecimentos so-
bre controles financeiros.
 Programação do Se-

brae-SP em Caçapava
Café Empresarial “Di-
vulgue sua Empresa”
Data: 15 de janeiro
Horário: 9h
Atendimentos Individuais
Data: 29 de janeiro
Horário: 9h às 12h 
e 13h30 às 17h
Oficina “SEI Con-
trolar meu Dinheiro”
Data: 30 de janeiro
Horário: 18h30 às 21h30
Local: Associação Co-
mercial e Empresarial de 
Caçapava (Rua Major 
Benjamin Raymundo da 
Silva, Vila São João). Va-
gas limitadas. Inscrições 
pelos telefones (12) 3654-
2700/ 0800 570 0800
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Iamspe alerta para consumo e 
conservação de

alimentos no verão
Ovos devem ser bem co-
zidos e os alimentos crus 
higienizados adequada-
mente, afirma especialista
Por conta do verão, o Insti-
tuto de Assistência Médica 
ao Servidor Público Esta-
dual (Iamspe) faz um aler-
ta para o consumo e a con-
servação dos alimentos, 
uma vez que os problemas 
digestivos, como as gas-
troenterites agudas, e as in-
fecções bacterianas são co-
muns com o calor intenso.
Segundo a gastroente-
rologista do Hospital do 
Servidor Público Estadual 
(HSPE) Debora Poli, nes-
ta época do ano, os ovos 
devem ser bem cozidos 
e as frutas, verduras e le-
gumes lavadas e higie-
nizadas adequadamente.
 “As carnes de todo o tipo 
também devem ser conser-
vadas corretamente. Outro 
alimento frequentemente 
consumido nesta época do 
ano e que oferece risco são 
as ostras e os mariscos. É 
importante verificar a pro-
cedência desses alimen-
tos, que são consumidos 
crus”, adverte a médica.
A recomendação é que se 
opte por alimentos ricos em 
água nesta época de altas 

temperaturas. Para manter 
a hidratação, pode-se abu-
sar do consumo de água 
pura ou de coco, bebidas 
isotônicas, sucos naturais 
e chás (evitar os chás preto 
e mate, que contêm grande 
quantidade de cafeína) e 
também de frutas, em es-
pecial melancia e melão.  
“Os refrigerantes são ri-
cos em açúcares e não são 
recomendados pelo teor 
calórico e nos casos de 
diarreia. Já o álcool, por si 
só, é um agente agressor 
da mucosa [revestimento 
interno] do aparelho di-
gestivo. Qualquer forma 
de bebida alcoólica pode 
apresentar quadro de gas-
trites e piora do refluxo, 
com a típica sensação de 
queimação ou azia, até dor 
abdominal e diarreia. É o 
grande responsável por 
desidratação e toda aque-
la sensação de ressaca. 
O consumo excessi-
vo de álcool pode levar 
à hepatite aguda e mais 
tardiamente à cirrose”, 
explica a dra. Debora.
Outra questão importante 
é o cuidado com os ido-
sos e as crianças, que são 
mais suscetíveis a proble-
mas de saúde por serem 

mais frágeis e com maior 
propensão à desidratação. 
“Caso a pessoa, de qualquer 
idade, apresente algum 
sintoma de problema gas-
trointestinal, é recomen-
dável procurar um médico 
especialista que poderá 
indicar o tratamento ade-
quado”, finaliza a médica. 
I a m s p e
O Iamspe, autarquia vincu-
lada à Secretaria de Gestão 
Pública, tem hoje uma das 
maiores redes de atendi-
mento em saúde para fun-
cionários públicos do país.
Além do Hospital do Ser-
vidor Público Estadual, 
na capital paulista, possui 
17 postos de atendimento 
próprios no interior, os Ce-
amas, e disponibiliza as-
sistência em mais de 100 
hospitais e 130 laborató-
rios de análises clínicas e 
de imagem credenciados 
pela instituição, benefi-
ciando 1,3 milhão de pes-
soas em todo o Estado.
Instituto de Assistência 
Médica ao Servidor Pú-
blico Estadual (Iamspe)
Assessoria de Imprensa
Tel. (11) 4573-
9229/9061/9008/8765
www.iamspe.sp.gov.br
facebook.com/iamspesp

Milhões de brasileiros têm
direito a reajuste correto

do FGTS
Desde 1999, o FGTS 
(Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço) dos 
trabalhadores brasileiros 
está sendo corrigido de 
forma errada. São milhões 
de brasileiros que estão 
sendo lesados com os va-
lores que deviam rece-
ber por direito (que estão 
defasados em quase sua 
metade), e que devem bus-
car este direito na justiça.
“Já estamos trabalhan-
do essa tese, na qual 
se reivindica a reposi-
ção das perdas devido 
a correção errônea pela 
Taxa Referencial (TR),
 aplicada sobre o Fundo 
de Garantia, os cálculos 
corretos indicam que a 
mesma conta deveria ter 
a correção pelo INPC, 

que normalmente é maior, 
com isso a defasagem 
chega à 88,3%”, afirma o 
advogado previdenciário, 
Guilherme de Carvalho, 
presidente da G Carvalho 
Sociedade de Advogados.
Os cálculos são simples, 
se um trabalhador tinha R$ 
1.000 na conta do FGTS 
no ano de 1999 , hoje ele 
tem apenas R$ 1.340,47, 
por causa das taxas de rea-
justes aplicadas. Mas se os 
cálculos fossem feitos com 
os cálculos corretos o mes-
mo trabalhador deveria 
ter na conta R$ 2.586,44.
Enfim, o trabalhador tem 
o direito de R$ 1.245,97 
a receber do INSS, pois a 
variação da TR aplicada 
foi muito abaixo da corre-
ta. “Esta correção é cabí-

vel para todos que tem ou 
tiveram conta no FGTS, 
ou seja, foram registrados 
pela CLT. A correção que 
se pede é desde 1999 até os 
dias atuais. Aqueles que já 
sacaram o valor em algum 
período depois de 1999 
também terão direito, mas 
a um percentual menor, 
até o saque somente”, con-
ta Guilherme de Carvalho
Aqueles que têm parentes 
falecidos que tinham conta 
do FGTS também podem, 
com legitimidade, pedir a 
correção, viúvas, viúvos, 
filhos e filhas de falecidos 
estão dentro deste rol de 
pessoas. Há possibilida-
de também de ingresso de 
ações coletivas para eco-
nomia processual, com até 
10 ou 20 autores por ação.

Domingo é dia de
espetáculo e oficina

infantil no Sesc Taubaté
O Sesc Taubaté apre-
senta, domingo, dia 12,
 o espetáculo Sonhatório, 
com a Cia Trucks, às 11h.
A história se passa na hora 
do almoço no Sanatório 
Boa Cabeça. Sentam-se à 
mesa três supostos loucos. 
Porém, não há ali nada para 
comer ou beber. Sedentos 
e famintos, os amigos par-
tem em uma deliciosa via-
gem em busca de comida. 
Nessas saborosas aventu-
ras, serão acompanhados 
por personagens feitos 
de guardanapos, bacias, 
copos, garrafas pet, sacolas 
plásticas, talheres e pratos.
Por fim, revela-se ao pú-

blico a surpresa: Eram 
eles de fato os loucos, 
ou serão loucos aque-
les incapazes de brincar? 
Nossos amigos pro-
vam que brincar será, 
para sempre, o me-
lhor dos remédios para 
tudo. Eles transformam 
o que seria um sanató-
rio em um Sonhatório.
Após a peça, acontece a 
construção do jogo Nunca 
Três, do projeto Lá em Casa, 
que proporciona ideias e 
alternativas para pais e fi-
lhos brincarem em casa,
explorando diferentes 
linguagens e materiais, 
como construções sim-

ples de jogos, brinque-
dos ou receitas fáceis. 
A atividade é para 
crianças acompanha-
das de responsável.
S e r v i ç o
Arte aos Domingos
S o n h a t ó r i o
Com Cia Trucks
Dia 12, às 11h. Grátis.
Lá em Casa
Construção do 
jogo Nunca Três
Dia 12, às 11h30. Grátis.
Sesc Taubaté. Avenida 
Milton de Alvarenga Pei-
xoto, 1264, Esplanada 
Santa Terezinha. Infor-
mações 3634-4000. www.
sescsp .org .br / t auba te

Alunos de Direito da Unitau 
participam de competição 

internacional
A Unitau é a primeira Ins-
tituição do Vale do Paraíba 
a participar do Philip C. 
Jessup Internacional Law 
Moot Court Competition 
(Jessup Competitions), 
competição de Direito In-
ternacional, que acontecerá 
entre 12 e 15 de fevereiro, 
na Universidade Federal 
de Salvador, na Bahia.
A competição tem como 
tema a Arbitragem, área 
do Direito que busca a 
solução de conflitos pela 
via não judicial. Os gru-
pos receberam um caso 
hipotético, para o qual 
deverão propor uma solu-
ção – o processo todo será 
realizado em língua ingle-
sa. Os casos serão avalia-
dos por membros da Corte 
Internacional de Justiça, 
cuja sede está localiza-
da em Haia, na Holanda.

O Jessup Competitions 
foi criado em 1960, na 
Universidade de Har-
vard, e é organizado pela 
International Law Stu-
dents Association (ILSA). 
Neste ano, estudantes de 
Direito criaram o Chapter 
Unitau, associação vincu-
lada à ILSA, para reunir 
alunos interessados na área.
Para o Prof. Dr. José Fe-
lício Goussain Murade, 
Pró-reitor de Extensão da 
Unitau, os alunos preci-
sam vivenciar situações 
nas quais possam exer-
cer a futura profissão. 
“O estudante que partici-
pa, discute questões so-
bre direitos humanos em 
nível local, regional e in-
ternacionalmente, contri-
bui para uma melhor for-
mação na área de Direito, 
humaniza o processo.”

A Profa. Ma. Car-
men Coutinho, que 
leciona a disciplina 
Direito Internacional 
e é coach dos alunos 
da competição, afir-
ma que a Arbitragem é 
uma área em expansão. 
“Temos que preparar os 
alunos para desenvolver a 
Arbitragem como forma 
de solução de conflitos, 
assim podemos agilizar 
o processo no Brasil.”
Os alunos Matheus 
Mello Nobre de Jesus, 
Bruna Caroline Suzi-
gan Burdulis Lanzilotti, 
Ana Paula Ferreira Ma-
chado e Pedro Augus-
to Fondelo Silva re-
presentarão a Unitau 
nesta etapa da competição.
Os grupos vencedores par-
ticiparão da próxima eta-
pa, em Viena, na Áustria.

XXIX Corrida General
Salgado 2014 

 Inscrições abertas! 
A “XXIX CORRIDA PE-
DESTRE DO 5.ºBPM/I 
“GENERAL JÚLIO 
MARCONDES SALGA-
DO”, é um evento esporti-
vo comemorativo do 117º 
aniversário do 5º BPM/I 
(Quinto Batalhão da Po-
lícia Militar do Interior), 
cujo o regulamento está 
em conformidade com a 
regra 240 da Federação 
Internacional de Atletismo 
(IAAF) e corresponden-
te Norma 07 de Corrida 
de Rua da Confederação 
Brasileira de Atletismo 
(CBAT) para reconhe-
cimento de corrida de 
rua em nível Nacional,
doravante denominada 
EVENTO, será realizada 

no dia 30 de março de 2014, 
na cidade de Taubaté/SP, 
por PESSOAS DE AM-
BOS OS SEXOS, de-
vidamente inscritas 
denominados ATLE-
TAS, com qualquer 
condição climática; 
 O evento tem como fina-
lidade comemorar o 117º 
aniversário do 5º BPM/I 
“General Salgado”, 
promovendo a integra-
ção da Polícia Mili-
tar com a comunidade,
 dentro dos prin-
cípios da Polícia 
Comunitária e Incenti-
var a prática desportiva; 
 A competição será dis-
putada em percursos de 
5km (Corrida e Cami-

nhada) e 10 km (Corri-
da) em uma única volta. 
 A CAMINHADA deverá 
se posicionar na largada 
logo após os corredores. 
 A LARGADA será 
no Centro de Eventos 
Taubateano, sito à Aveni-
da Walter Thaumaturgo 
(mais conhecida como 
“Avenida do Povo”); 
Horários de largada: 
07h50 - PCD - cor-
rida de 5 km 
08h00 - Corrida de 5 e 10 
km e Caminhada de 5 Km 
A ORGANIZAÇÃO so-
licita extrema atenção 
às chamadas do sistema 
de som na área de larga-
da para eventuais ajustes 
nos respectivos horários. 

Tremembé equipe de
combate a dengue

realiza avaliação de
densidade larvária

Todo ano a Equipe de 
Combate a Dengue reali-
za uma atividade chamada 
ADL (Avaliação de Den-
sidade Larvária), com o 
objetivo de averiguar os 
índices de infestação do 
mosquito Aedes aegypti, 
seu criadouro mais fre-
qüente, e também o mais 
positivo, ou seja, aquele 
em que mais foram en-
contradas larvas do vetor 
da dengue no município.
Agora, com o início do 
verão, será realizada uma 
ADL, na 2ª quinzena de 
Janeiro (13 a 24/01/13). 
Essa ação acontecerá em 
diversos bairros da cida-
de, sorteados aleatoria-
mente, a fim de se fazer 

uma amostragem de toda a 
área urbana do município.
Veja na programação abai-
xo se seu bairro recebe-
rá a visita da Equipe e a 
data em que será visitado.
P R O G R A M A Ç Ã O 
ADL – JANEIRO/2014
13 a 17/01/2014 – Cen-
tro, Benvirá, Jardim San-
tana, Parque das Fon-
tes, Paula Maria, Vila 
Nossa Senhora da Guia, 
Vila Santo Antônio
20 a 24/01/2014 – São 
Vicente de Paula, Gue-
des, Campos do Con-
de I e II, Canaã, Flor 
do Vale, Jaraguá, Vera 
Cruz, Vale das Flores
Receba bem os agentes! 
A visita deles é de ex-

trema importância para 
avaliarmos nosso muni-
cípio e traçarmos novas 
metas para esse verão!
E lembre-se: FIQUEM 
SEMPRE ATENTO! A 
DENGUE É UM PRO-
BLEMA DE TODOS E 
ELA PODE MATAR!
Lembramos que a pro-
gramação poderá sofrer 
alterações, conforme a 
demanda dos trabalhos. 
Qualquer dúvida en-
tre em contato conosco:
Equipe de Com-
bate a Dengue:
Rua Lorena, 120 – Pq. 
Nossa Senhora da Glória
Tel.: (12) 3672-5735
d e n g u e @ t r e -
m e m b e . s p . g o v . b r
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Secretaria de Educação 
de Tremembé promove 

oficinas de férias no
Projeto Fazendo Arte

Durante o mês de janeiro serão oferecidas oficinas para alunos, pais e 
comunidade.

Abaixo segue o cronograma de datas por oficinas:

OFICINA DE GRAFITE:
10/01 – das 10h às 12h – aula teórica
11/01 – das 08h às 16h – aula prática, com interferência no muro do Projeto.
OFICINA DE PERCUSSÃO:
13/01 – das 14h30min às 17h e das 18h30min às 21h
OFICINA DE CHORINHO:
15/01 – das 14h30min às 17h e das 18h30min às 21h
OFICINA DE JAZZ:
17/01 – das 14h30min às 17h e das 18h30min às 21h
OFICINA DE MÚSICA DE CÂMARA:
14/01 – das 14h30min às 17h e das 18h30min às 21h
16/01 – das 14h30min às 17h e das 18h30min às 21h
OFICINA DE MÁSCARAS CARNAVALESCAS:
20/01 – das 09h às 11h e das 18h30min às 20h30min
22/01 – das 09h às 11h e das 18h30min às 20h30min
PASSEIO CULTURAL – DESVENDANDO TREMEMBÉ
25/01 – das 09h às 12h e das 14 às 17h
Maiores informações no Projeto Fazendo Arte. Rua Monteiro Lobato, nº 50 –
Centro – Tremembé – fone: 3672-1806.

Prefeito de Redenção 
da Serra sancionou a 
Lei da Anistia Fiscal

Contribuintes que estão 
em dívida com o muni-
cípio ganharam, a partir 
desta semana, uma oportu-
nidade de regularizar suas 
pendências. O prefeito de 
Redenção sancionou nesta 
semana a LEI DA ANIS-
TIA FISCAL – possibilita 
que pessoas jurídicas ou 
físicas quitem suas con-
tas com descontos espe-
ciais em multas e juros 
decorrentes do atraso de 
pagamento, além de po-
derem parcelar o débito.
Todos que estão em atra-
so com o IPTU e ISS te-
rão redução de juros de 

até 100%. O programa 
de recuperação de crédito 
municipal entrou em vi-
gor nesta quinta-feira (9),
 de janeiro de 2014. OS 
INTERESSADOS NA 
REDUÇÃO DOS JUROS 
DEVEM COMPARECER 
AO PRÉDIO DA PRE-
FEITURA NO SETOR DE 
TRIBUTOS ATÉ O DIA 
31 DE JANEIRO 2014.
Como funciona a anistia 
fiscal: Se o morador qui-
ser pagar suas dívidas em 
uma única parcela, não 
terá juros nenhum – re-
dução de 100%, apenas 
pagará o valor bruto. Se 

quiser parcelar em 12X 
os juros serão de 90% ou 
existe a possibilidade de 
parcelar a dívida em até 
24X, dos quais a redução 
de juros chegará a 85%. 
O valor mínimo para 
cada parcela é de R$ 50.
“A criação da lei de anistia 
fiscal facilitará a regula-
rização dos contribuintes 
podendo negociar seu dé-
bito em até 24x, ficando 
em dia com os seus tri-
butos” disse o prefeito. 
Informações pelo e-mail 
tributos@redencaodaser-
ra.sp.gov.br ou através do 
telefone (12) 3676-1282.

Prefeitura de Tremembé
abre processo seletivo

para contratação
de estagiários

A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé informa que 
o processo seletivo para 
contratação de estagi-
ários do ensino médio, 
técnico e superior está 
com as inscrições abertas. 
Há vagas para estudan-

tes dos cursos das áre-
as de Nível Superior 
em administração, RH, 
Farmácia, Educação 
Física, Enfermagem, 
Engenharia Ci-
vil, Informática, 
Pedagogia, Jornalismo, 
Psicologia, Direito e Ci-

ências Contábeis. Nível 
Técnico em Administra-
ção, Turismo e RH. Nível 
Médio em ensino médio.
As inscrições são online 
pelo link www.ciee.org.br.
Confira o edital com-
pleto no site www.
t r e m e m b e . s p . g o v. b r

Inscrições abertas para 
a eleição da Corte de 
Momo do Carnaval de 

Taubaté

A Prefeitura de Taubaté 
abre na próxima segunda-
feira, dia 13 de janeiro, as 
inscrições para a eleição 
da Corte de Momo para o 
Carnaval 2014. A disputa 
vai acontecer no dia 23 de 
fevereiro, às 19 horas, na 
Avenida Professor Walter 
Thaumaturgo (Avenida 
do Povo). Na ocasião se-
rão eleitos o Rei Momo, a 
Rainha, a Primeira Prince-
sa e a Segunda Princesa.
As inscrições são gratui-
tas e podem ser feitas até 
o dia 14 de fevereiro, das 
8h às 12h e das 14h às 17h 
na Secretaria de Turismo e 
Cultura que fica na Rodo-
viária Nova. Podem parti-
cipar candidatos e candi-
datas a partir dos 18 anos.
Os candidatos deverão 
comparecer pessoalmente 
para preencher uma ficha 
de inscrição e entregar os 
seguintes documentos: 
cópia do RG, CPF, INSS, 
PIS, PASEP ou NIT, 01 
foto 3x4, cópia do com-

provante de residência 
em nome próprio ou em 
nome dos pais, atestando 
que o concorrente reside 
no município de Taubaté e 
Certidão Negativa de Dé-
bito junto ao município.
A eleição – No dia 23 de 
fevereiro os candidatos 
irão apresentar uma core-
ografia em conjunto e, em 
seguida, em apresentações 
solo. Para o julgamento 
serão considerados os se-
guintes quesitos: samba no 
pé, ter domínio da dança, 
simpatia, desembaraço, os 
candidatos serão entrevis-
tados pelo apresentador 
do concurso e serão ava-
liados por sua simpatia, 
boa dicção e desenvoltura 
nas respostas, criatividade.
A corte eleita receberá, 
além dos troféus, a seguin-
te premiação em dinheiro:
- para Rei Momo e Rainha: 
R$ 3.500 cada - Primeira 
Princesa: R$ 3.000 - Se-
gunda Princesa: R$ 2.500.
O mandato da Corte de 

Momo do Carnaval 2014 
tem início no dia da elei-
ção e término no dia em 
que for eleita a Corte 
de Momo do Carnaval 
2015. Os eleitos deverão 
cumprir agenda de com-
promissos definida pela 
Comissão de Carnaval.
Para mais informações 
e inscrição, a Secretaria 
de Turismo e Cultura fica 
na Rua Benedito Silveira 
de Moraes, s/nº, no bair-
ro Jardim Ana Emília. 
O telefone é 3621-6040. 
Informações: Inscri-
ções abertas para a elei-
ção da Corte de Momo 
do Carnaval de Taubaté
Data da inscrição: 
de 13 de janeiro a 14 
de fevereiro de 2014
Local: Secretaria de 
Turismo e Cultura
Endereço: Rua Benedito 
Silveira de Moraes, s/nº, no 
bairro Jardim Ana Emília
Horário: de segunda a 
sexta-feira das 08h às 
12h e das 14h às 17h


