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Poupatempo recebe
Prêmio Líderes do Brasil

Digão é eleito presidente 
da Câmara de Taubaté

O Programa Poupatempo, 
do Governo do Estado de 
São Paulo, implantado há 
17 anos para facilitar o 
acesso do cidadão aos ser-
viços públicos, é reconhe-
cido nacional e internacio-
nalmente como exemplo 
de qualidade de atendi-
mento.  Na última segun-
da-feira, 8, o governador 
Geraldo Alckmin recebeu 
o prêmio Lide em Gestão 
Pública, do grupo Líderes 

O vereador Rodrigo Luis 
Silva, o “Digão” (PSDB), 
foi eleito Presidente da 
Câmara de Taubaté em 
voltação realizada na últi-

do Brasil. A premiação 
está em sua 4ª edição e 
tem como objetivo reco-
nhecer empresas e líderes 
pelos esforços durante o 
ano.  Gerenciado pela Se-
cretaria de Gestão Pública, 
o Programa Poupatempo 
é um dos mais populares 
de todo o Estado, reconhe-
cido pela excelência no 
atendimento aos cidadãos, 
que há três anos consecu-
tivos recebe 99% da apro-

ma quarta-feira (10). Di-
gão ocupará o cargo pela 
primeira vez. Foram 13 
votos contra seis, destina-
dos a Joffre Neto (PSB), 

vação dos usuários, segun-
do pesquisas realizadas 
pelo instituto Vox Populi.  
Em 2014, foram inaugu-
rados 29 novos postos, e 
até o final deste ano, mais 
duas unidades iniciarão 
as operações. Atualmente, 
contabilizando os atendi-
mentos prestados nos 61 
postos instalados na capi-
tal, grande São Paulo, in-
terior e litoral, o programa 
já realizou mais de 421,7 
milhões de atendimentos.  
Informações sobre ende-
reços e horários de aten-
dimento, todos os serviços 
prestados pelos postos, 
quem pode solicitar, docu-
mentos necessários, taxas 
e prazos podem ser obti-
das no site www.poupa-
tempo.sp.gov.br, ou pelo 
Disque Poupatem-
po, no 0800 772 36 
33 – ligação gratuita.

na eleição realizada na ses-
são dia 10. Junto a Digão, 
formarão a Mesa os vere-
adores Alexandre Villela 
(PMDB), 1º vice-presiden-
te; José de Angelis “Bilili” 
(PSDB), 2º vice-presiden-
te; Salvador Soares (PT) 
e Paulo Miranda (PP), 1º 
e 2º secretários, respecti-
vamente. “Não foi fácil, 
foi uma disputa, e é natu-
ral. Eu não tinha passado, 
nesses seis anos de Câma-
ra, por uma disputa como 
essa, e faz parte disso: um 
time ganha, e outro perde. 
Quero saudar aqueles que 
não votaram em mim, mas 
estamos aqui para admi-
nistrar a Câmara Munici-
pal. Não vou conseguir ad-
ministrar sozinho de jeito 
nenhum”, discursou o Pre-
sidente eleito. Digão ocu-
pará o lugar do vereador 
Carlos Peixoto (PMDB), 
que permanece no cargo 
até dia 31 de dezembro.

Sistema Cantareira 
mantém nível estável 

após 26 dias de quedas 
consecutivas

São Sebastião ganha 
mais três ambulância 
semi UTIs e Van para 

transporte de pacientes

O volume de chuva que 
caiu ontem na Grande São 
Paulo, fez com que o ní-
vel do Sistema Cantareira 
ficasse inalterado nesta 
quinta-feira, segundo in-
formou a Companhia de 
Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sa-
besp). O sistema, o mais 
importante para o abasteci-
mento da região metropo-
litana da capital, manteve-
se em 7,6%, após 26 dias 
de quedas consecutivas. 
Desde o dia 3 de novembro 
não havia uma interrupção 
na sequência de quedas do 

O SAMU – Serviço Aten-
dimento Móvel de Urgên-
cia de São Sebastião foi 
contemplado com mais 
três unidades móveis semi 
UTIs foram entregues 
hoje. A cerimônia ocor-
reu na manhã desta quar-
ta-feira (10) em frente ao 
Paço Municipal e contou 
com a presença do prefei-
to Ernane Primazzi (PSC).
 Também uma van zero 
quilômetro foi entregue 
pelo secretário de Saúde, 
Urandy Rocha Leite, veí-
culo que será utilizada pelo 
serviço social da Saúde no 
transporte de pacientes. 
De acordo com a Prefeitu-

reservatório.  As chuvas 
registradas na quarta-feira 
ultrapassaram o dobro do 
dia anterior, passando de 
7,3 milímetros para 18,1 
milímetros (mm). Nos 
primeiros dez dias de de-
zembro já choveu 25,4 
mm, mas ainda está mui-
to abaixo dos 220,9 mm 
que é a média para o mês.  
“Estamos tendo pancadas 
de chuva bem localizadas 
e típicas desta época do 
ano devido ao efeito do 
calor e da umidade, e so-
bre a região do Cantareira 
existe alguma chance de 

ra, o investimento nas uni-
dades representam cerca 
de R$ 700 mil, sendo que 
a van foi adquirida com 
recursos próprios. As uni-
dades do SAMU irão aten-
der os bairros de Maresias 
e Boiçucanga, na costa 
sul, e também ao Centro. 
“Quando se trata de sal-
var vidas, qualquer minu-
to é precioso”, reiterou o 
prefeito destacou que as 
ambulâncias irão propor-
cionar mais agilidade no 
socorro de urgência e con-
tribuir de forma efetiva no 
atendimento à população.  
Segundo o coordenador 
do Samu no Litoral Norte, 

um volume mais forte ape-
nas no próximo domingo 
”, disse o meteorologista 
Fábio Rocha, do Centro 
de Previsão de Tempo e 
Estudos Climáticos do 
Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais (Inpe).  
O Sistema Cantareira é 
formado pelas represas de 
Paiva Castro Águas Cla-
ras, Cachoeira (1975), Ati-
bainha, Jaguari e Jacareí. 
Todo esse manancial fo-
ram um conjunto respon-
sável pelo abastecimento 
de 8,8 milhões de morado-
res da Grande São Paulo. 

André Leandro, o equipa-
mento vai auxiliar ainda 
mais nos trabalhos que a 
prefeitura vem realizan-
do nos bairros da cidade. 
Outros bairros, como En-
seada e Juquehy, também 
contam com unidades mó-
veis semi UTIs. Em 2013 
o SAMU atendeu 41.769 
pessoas. Foram 12.398 
atendimentos em São Se-
bastião; 14.819 em Cara-
guatatuba; 4.599 em Ilha-
bela e 9.953 em Ubatuba 
A sede do Samu no Litoral 
Norte fica em São Sebas-
tião, de onde a central de 
regulação atende a popu-
lação das quatro cidades.
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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.

Candidatos se preparam 
para o vestibular das 
Fatecs neste domingo

Será neste próximo do-
mingo (14) o exame do 
processo seletivo das Fa-
culdades de Tecnologia 
(Fatecs) do Estado de São 
Paulo. Os portões das es-
colas serão abertos às 
12h15 e fechados às 13 
horas, quando começa o 
exame, e terá cinco horas 
de duração. Após esse ho-
rário não será permitida a 
entrada de nenhum ves-
tibulando. O candidato à 
vaga na Fatec terá que es-
tar preparado para compor 
uma redação e responder 
à 54 questões de múltipla 
escolha, cada uma com 
cinco alternativas. Desse 

total, 40 questões abor-
dam o núcleo comum do 
Ensino Médio – serão 5 
perguntas de cada uma das 
8 disciplinas:  biologia, 
física, geografia, história, 
inglês, matemática, quími-
ca e português.   Também 
haverá outras 5 questões 
envolvem raciocínio ló-
gico e as  nove questões 
restantes abrangem con-
teúdo multidisciplinar. 
Quanto ao peso da prova, 
oito conjuntos de questões 
terão peso 1 e dois con-
juntos, peso 2,  conforme 
o eixo tecnológico a que 
pertence o curso escolhido 
pelo candidato. Material 

para o exame - É preciso 
levar caneta esferográfica 
de tinta preta ou azul, lá-
pis preto nº 2, borracha, e 
o original de um dos se-
guintes documentos: cé-
dula de identidade (RG); 
cédula de identidade de 
estrangeiros (RNE); car-
teira nacional de habili-
tação com foto, dentro 
da validade; documento 
expedido por Ordens ou 
Conselhos Profissionais 
(exemplo: OAB, Coren e 
Crea, entre outros); car-
teira de trabalho e pre-
vidência social (CTPS) 
ou passaporte brasileiro, 
dentro do prazo de vali-
dade. O gabarito oficial 
da prova será divulgado 
no dia 14 de dezembro, a 
partir das 18h30, nos sites 
www.centropaulasouza.
sp.gov.br e www.vesti-
bulafatec.com.br. No site 
www.vestibularfatec.com.
br estão disponíveis a de-
manda por curso e por fa-
culdade e a lista de locais 
de prova para os inscritos 
no Vestibular para o pri-
meiro semestre de 2015.

Câmara de Jacareí 
aprova orçamento da 
Prefeitura para 2015

Em sessão ordinária reali-
zada na última sessão do 
ano, os vereadores da Câ-
mara Municipal aprova-
ram, em segunda discus-

são, o processo 150/2014. 
Este processo refere-se ao 
Projeto de Lei 026/2014, 
do Poder Executivo, que 
estima a Receita e fixa a 

Despesa no orçamento 
para o exercício de 2015. 
De acordo com o texto 
aprovado pelos parlamen-
tares, estima quanto será a 
arrecadação do próximo e 
ano e em quais áreas serão 
alocados esses recursos. 
“O trabalho de fiscaliza-
ção de como esse dinheiro 
será aplicado é contínuo 
e um dever de cada vere-
ador”, afirma o presiden-
te da Câmara, vereador 
Edinho Guedes (PMDB). 
“Tem que ser feito caso a 
caso, obra a obra, serviço 
a serviço”, complementa.
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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.

Produção de motocicletas registra 
queda de 15,8% em novembro

A produção de motocicletas 
registrou queda de 15,8% 
em novembro, em compa-
ração com o mês anterior. 
Balanço divulgado pela 
Associação Brasileira dos 
Fabricantes de Motocicle-
tas, Ciclomotores, Moto-
netas, Bicicletas e Simila-
res (Abraciclo) revela que, 
no período, saíram das 
fábricas 121.719 motoci-
cletas, contra 144.596 uni-
dades produzidas em outu-
bro. No acumulado dos 11 
meses deste ano, foram fa-
bricadas 1.429.012 moto-
cicletas, o que correspon-
de a uma queda de 10,2% 
em relação a igual período 
de 2013, quando foram re-
gistradas 1.592.073 unida-
des. Segundo a Abraciclo, 
os números do acumula-
do do ano das vendas no 
atacado (da montadora 
para as concessionárias) 

fecharam 11,3% abaixo 
dos de 2013. Segundo os 
dados, a produção atingiu 
1.483.307 de unidades em 
2013, contra 1.316.391 
em 2014. Na comparação 
mensal, os resultados fo-
ram 7,2% menores, geran-
do um volume de 129.156 
motocicletas comerciali-
zadas em outubro, contra 
119.808 em novembro. 
As exportações de motos 
também registraram redu-
ção no mês passado. Fo-
ram comercializadas para 
outros países 7.107 unida-
des em outubro, 52,8% a 
menos que em novembro 
(3.355 motos). De acordo 
com a associação, a que-
da é explicada pelo recuo 
no mercado argentino. No 
acumulado, houve queda 
de 16,3%, quando com-
parado a 2013. Foram 
98.002 motos exportadas 

no ano passado e 82.003 
em 2014. Apesar disso, 
o presidente da entidade, 
Marcos Fermanian, faz 
uma previsão otimista para 
o próximo ano. “Em 2015, 
não teremos os impactos 
negativos que tivemos 
em 2014 no varejo, prin-
cipalmente com a Copa 
do Mundo e as eleições.” 
Para Fermanian, mesmo 
sendo um ano com ex-
pectativas de ajustes da 
economia brasileira, com 
a chegada da nova equipe 
econômica, o setor está 
confiante na retomada do 
mercado. “Além disso, 
acreditamos que as medi-
das sobre retomada de bens 
devem favorecer o merca-
do, permitindo a flexibili-
zação nas concessões de 
crédito e contribuindo para 
o segmento atingir seus 
objetivos”, acrescentou.

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

Em
São Bento

do Sapucaí

Monteiro Lobato
promove Natal
Mágico 2014

A Prefeitura de Monteiro 
Lobato preparou uma pro-
gramação especial de natal 
para a população. Nos dias 
14 a 21 de dezembro ocor-
rerá uma série de ativida-
des para adultos e crianças 
como a inauguração da 
casa do Papai Noel, apre-
sentações musicais com a 
Banda Municipal de Con-
certo e Orquestra Paulista 
de Viola Caipira, distribui-
ção de brinquedos e dia de 
lazer. Todas as atividades 

são gratuitas. Confira a 
programação completa: 14 
de Dezembro (Domingo)
19h: Inauguração da 
Casa do Papai Noel
20h: Apresentação da Ban-
da Municipal de Concerto
Local: Praça Comendador 
Freire 15 a 19 de Dezem-
bro (Segunda a Sexta) Vi-
sitas na Casa do Papai Noel
Horário: Das 13h às 16h
Local: Praça Comen-
dador Freire 20 de 
Dezembro (Sábado)

‘‘Natal em Festa’’
Brincadeiras, músi-
ca, jogos gigantes, 
lanche, Papai Noel e
distribuição de brin-
quedos para as crianças
Horário: Das 09h às 14h
Local: Clube Polies-
portivo 21 de De-
zembro (Domingo)
Apresentação da Orquestra 
Paulistana de Viola Caipira
com repertório Natalino
Horário: 20h Local: Pra-
ça Comendador Freire

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M.São Luiz do Paraitinga/SP-Torna público que 
se acha aberta Licitação na modalidade Pregão Presencial (Ata de Registro de  
Preços) nº075/2014, Proc. Adm. nº388/2014, para aquisição de Equipamentos  
Agrícolas, Tratores Agrícolas e Caminhões, conf. CT nº 1.004.643-36/2013– 
Programa Prodesa–MAPA, Sessão Pública e entrega dos envelopes: 29/12/2014 
às 09:30hs (credenciamento), Local da sessão pública: Praça Dr. Oswaldo Cruz, 
nº 03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP, os interessados poderão retirar o Edital 
completo, no endereço acima citado ou pelo Site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.
br, Fone: (12)3671.7000 – Alex Euzébio Torres – Prefeito Municipal.
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Irmandade de Taubaté 
oferece 16 atividades 
gratuitas aos idosos

Vereador Felipe César é
eleito presidente da Câmara 

de Pindamonhangaba

A Irmandade de Miseri-
córdia de Taubaté, preocu-
pada em zelar pela saúde 
e qualidade de vida dos 
idosos, oferece diariamen-
te atividades físicas e ofi-
cinas gratuitas ao público 
da melhor idade, todas 
monitoradas por professo-
res altamente qualificados. 
Hoje, são 16 atividades no 
total. Além das modalida-
des físicas, tem ainda os 
cursos de extensão como 
o de inglês e informática, 
que já certificaram mais de 
mil alunos. Da programa-
ção voltada para o lazer e 
interação dos idosos, des-
tacam-se as oficinas de xa-

O vereador Felipe César 
– FC (PMDB) foi elei-
to presidente da Câmara 
Municipal de Pindamo-
nhangaba. A definição 
ocorreu durante sessão 
extraordinária  realizada 
nesta última segunda-feira 
(8), onde ficou definida  a 
nova Mesa Diretora que 
vai conduzir os trabalhos 
do Legislativo da cidade 
para o biênio 2015 – 2016. 
Felipe César  teve seis 
votos, contra cinco votos 
para o vereador Dr. Mar-
cos Aurélio (PR). Para os 
demais cargos da Mesa, 
foram eleitos os seguintes 
vereadores: 1º Vice-pre-
sidente: vereador Carlos 
Eduardo de Moura – Ma-

drez e bordado e a dança 
de salão. O xadrez superou 
tanto a expectativa dos co-
ordenadores que foi criado 
um torneio anual da com-
petição. A disputa já teve 
três edições e atraiu mais 
adeptos à oficina. Entre os 
benefícios proporciona-
dos aos praticantes de xa-
drez, estão a melhoria da 
memória e o aumento da 
concentração. A atividade 
é realizada uma vez por 
semana e têm duração de 
uma hora. A turma do cur-
so de bordado arrumou um 
passatempo perfeito para 
as horas vagas. As alunas 
têm a oportunidade de ob-

grão (PPS), 2º Vice-presi-
dente: vereador Roderley 
Miotto (PSDB), 1º Secre-
tário: Janio Ardito Lerario 
(PSDB) e 2º Secretário: 
Ricardo Piorino. Na esco-
lha do 2º Secretário houve 
empate entre os vereado-
res Martim Cesar (DEM) 
e Ricardo Piorino (PDT), 
porém o vereador Martim 
Cesar abriu mão do cargo 
em favor do vereador Ri-
cardo Piorino, sendo este 
conduzido ao cargo de 2º 
Secretário da Mesa. Tam-
bém foram eleitos os vere-
adores para compor as Co-
missões Permanentes, que 
assim estarão compostas: 
Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação: verea-

ter uma renda extra com 
os trabalhos e participam 
de feiras e exposições. A 
oficina proporciona a in-
teratividade do grupo e 
desperta a criatividade das 
alunas. As aulas aconte-
cem duas vezes por sema-
na. E para os idosos que 
não dispensam uma boa 
festa tem a dança de salão. 
As aulas podem ser fei-
tas tanto individualmente 
quanto em dupla, já que 
são divididas para esses 
dois grupos. Os ritmos va-
riados vêm atraindo cada 
vez mais interessados, que 
se encantam com as apre-
sentações feitas pelo gru-
po de dança nos eventos 
realizados ao longo do ano 
na entidade. As aulas são 
realizadas três vezes na se-
mana no período noturno. 
Os interessados em parti-
cipar dessas ou de outras 
atividades devem procurar 
a secretaria da entidade. 
A Irmandade de Tauba-
té fica à Rua Portugal, 
169, Jardim das Nações. 
Mais informações pelo 
telefone (12) 3632 4423.

dor Cal (PTB), vereador 
Janio Lerário e vereador 
Martim Cesar. Comissão 
de Finanças e Orçamento: 
vereador Roderley Miot-
to, vereador Janio Lerário 
e vereador Martim Cesar. 
Comissão de Obras, Ser-
viços Públicos, Assuntos 
Rurais, Ecologia e Meio 
Ambiente: vereador Ro-
derley Miotto, vereador 
Magrão e vereador Mar-
tim Cesar. Comissão de 
Educação, Cultura, Turis-
mo e Esportes: vereador 
Professor Eric (PR), ve-
reador Professor Osvaldo 
(PMDB) e vereador Cal. 
Comissão de Saúde e As-
sistência Social: vereador 
Dr. Marcos Aurélio (PR), 
vereador Roderley Miotto 
e vereador Cal. Comissão 
de Fiscalização Financeira 
e Controle: vereador Ma-
grão, vereador Professor 
Eric e vereador Janio Le-
rario. Comissão de Defe-
sa dos Direitos Humanos, 
Cidadania, Segurança Pú-
blica e Direitos da Mu-
lher: vereador Dr. Marcos 
Aurélio, vereador Magrão 
e vereador Professor Eric.

CNH e documentos
de veículos

terão novos itens
de segurança

Denatran apresenta Cartei-
ra Nacional de Habilitação 
e documentos de veículos 
que terá novos itens de se-
gurança a partir de julho 
de 2015 Nesta quarta-feira 
(10) o Departamento Na-
cional de Trânsito (Dena-
tran), órgão do Ministério 
das Cidades, apresentará 
a nova versão da Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH) e dos documentos 
do veículo – Certificado 
de Registro de Veículo 
(CRV) e Certificado de 
Registro e Licenciamento 

de Veículo (CRLV).  Se-
gundo o  coordenador-ge-
ral de Informatização e 
Estatística do Denatran, 
Rone Evaldo Barbosa – 
que concederá entrevista 
coletiva sobre o assunto 
às 10h, no Ministério das 
Cidades, em Brasília (DF) 
– os novos modelos serão 
obrigatórios apenas para 
os documentos emitidos 
a partir de 1º de julho de 
2015, conforme as Reso-
luções 511 e 512 do Con-
selho Nacional de Trânsito 
(Contran). As resoluções 

serão publicadas no Diário 
Oficial da União (DOU), 
desta quarta-feira (10/12). 
De acordo com o Dena-
tran,  serão 28 dispositi-
vos de segurança na car-
teira do motorista e 17 
no CRV e CRLV na nova 
versão dos documentos. 
O objetivo desta medida 
é impedir a ação de fal-
sários na adulteração dos 
documentos, além das 
fraudes no pagamento de 
licenciamento e Imposto 
de Propriedade de Veí-
culo Automotor (IPVA).  

Pinda realiza
“Festival de Verão”
em quatro piscinas

A Secretaria de Juven-
tude, Esportes e Lazer 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba realiza o 
2º Festival de Verão em 
quatro piscinas públicas.  
Esta opção de lazer terá 
início dia 13 no Centro Es-
portivo João Carlos de Oli-
veira “João do Pulo” e no 
Ginásio Rita Eni Cândido 
“Ritoca”, no Araretama; 

no dia 14 é a vez do Cen-
tro Esportivo José Ely Mi-
randa “Zito” e Ginásio de 
Esportes do Cidade Nova. 
Nos dias 20 e 21, a popula-
ção poderá se divertir no-
vamente, sendo no dia 20 
em Moreira e no Cidade 
Nova e, no dia 21, no “João 
do Pulo” e no Araretama.  
Crianças, jovens e adul-
tos poderão utilizar as 

piscinas a partir das 14 
horas. A equipe da Se-
cretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer solici-
ta aos interessados em se 
divertir nas piscinas que 
utilizem trajes de banho: 
biquínis, maiôs ou sungas. 
Também recomen-
da a todos passar pro-
tetor solar 30 minutos 
antes de ir ao festival.

Feira de adoção de animais 
acontece no sábado em

Pindamonhangaba
Neste sábado (13), acon-
tece mais uma Feira de 
Adoção de Animais em 
Pindamonhangaba. Uma 
parceria entre o Abrigo 
Municipal de Animais de 
Pindamonhangaba (AMA) 
com o Shopping Pátio Pin-
da. A feira acontece a partir 
das 15h no estacionamen-
to do shopping. A coorde-

nadora do AMA, Natália 
Pena, comenta que serão 
21 cães e gatos dispostos 
para adoção neste sábado 
e que a ação serve para 
incentivar a dar um lar a 
um animal abandonado. 
“Queremos com essa ação 
incentivar as pessoas a 
aderir à adoção na hora de 
buscar por um animal de 

estimação”, destaca Natá-
lia. Nas três edições ante-
riores realizadas neste ano, 
cerca de 50 animais foram 
adotados. Os interessados 
devem ir até o local com 
documento de identidade 
e um comprovante de resi-
dência. O Shopping Pátio 
Pinda fica na Rua Alcides 
Ramos Nogueira, 650.

Secretaria de Trânsito de
Lorena Informa

Novas Áreas para 
E s t a c i o n a m e n t o
Durante as férias escola-
res as áreas de embarque 
em frente as escolas esta-
rão liberadas para que os 
motoristas possam esta-
cionar os carros. Linha de 

Ônibus Centro x Shopping
Para atender a grande de-
manda do shopping, ago-
ra Lorena conta com uma 
linha de ônibus exclusiva 
para atender a população.
O ônibus parte da Praça 
do Conde e segue pela Av. 

Peixoto de Castro. De se-
gunda à sexta, a partir das 
6h10, há uma linha a cada 
meia hora, encerrando às 
22h50, saindo do Sho-
pping. Já aos finais de se-
mana, as saídas tem início 
às 7h10 e encerra às 14h.


