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A GAzetA dos Municípios

Palacete 10 de Julho
recebe exposição sobre 

sítio arqueológico de 
Pinda

Em Pindamonhangaba, o 
Centro de Memória Barão 
Homem de Melo, no Pala-
cete 10 de Julho, recebe, 
a partir de segunda-feira 
(15) a exposição “Proje-
to Fazenda São Sebastião 
do Ribeirão Grande: Pre-
servação de seu Patrimô-
nio Cultural e Natural”. 
A cerimônia de abertura 
será realizada às 18h30. 
Na oportunidade, a equipe 
de arqueologia da fazen-

da fará uma apresentação 
do acervo.   A exposição 
ficará no Palacete 10 de 
Julho durante o primeiro 
semestre de 2015 e con-
tará com atividades inte-
gradas entre o Arquivo 
Histórico, o Centro de 
Memória e a fazenda São 
Sebastião – considerada 
o único sítio arqueológi-
co de Pindamonhangaba. 
Solar da baronesa - Pou-
cos sabem, mas a área da 

fazenda São Sebastião do 
Ribeirão Grande é reco-
nhecida como uma das 
15 Áreas de Alto Valor 
de Conservação (AAVC) 
do Estado de São Paulo. 
Nela, uma das riquezas é o 
fator histórico, onde equi-
pes trabalham na coleta de 
matérias e resquícios dos 
valiosos dos áureos tem-
pos do café. O local abri-
gava o solar da fazenda 
de dona Benedicta Emília 
Bicudo Salgado Lessa, 
a Baronesa de Paraibu-
na. Rica Biodiversidade 
- Outro destaque é a rica 
biodiversidade onde mo-
nitora-se quase 500 es-
pécies de fauna e flora, 
muitas delas ameaçadas 
de extinção (17), além de 
24 espécies raras. Vivem 
no local o Muriqui-do-
Sul, maior primata das 
Américas e que corre sé-
rios riscos de ser extinto.

Funcionários dos
Correios na região

estão em greve

Os funcionários das agên-
cias dos Correios no Vale 
do Paraíba realizaram 
uma paralisação de 24 
horas nos serviços nesta 
sexta-feira como forma 

de reivindicar a propos-
ta de PLR (Participação 
nos Lucros e Resultados) 
oferecida aos trabalhado-
res Segundo o Sintect-VP 
(Sindicato dos Trabalha-

dores em Empresas de 
Correios e Telégrafos do 
Vale do Paraíba), em tor-
no de 1.400 funcionários 
da região devem entrar em 
greve. As informações são 
que os Correios oferece-
ram apenas R$ 300 de PRL 
e o Sindicato ressalta que a 
empresa teve faturamento 
superior a 8% nos últimos 
meses, em comparação ao 
ano anterior. A paralisação 
será podera ser estendida 
por mais tempo, caso não 
cheguem a um acordo.

Câmara de Pinda vota
projeto sobre áreas e

túmulos abandonados no 
Cemitério Municipal

Ordem do Dia: 45ª Sessão 
Ordinária do ano de 2014, 
a realizar-se no Palácio 
Legislativo “Dr. Geraldo 
José Rodrigues Alckmin”, 
no próximo dia 15 de de-
zembro de 2014, segunda-
feira, às 18 horas. Matéria 

de Discussão e Votação
I. Projeto de Lei n° 
182/2014, do Poder Exe-
cutivo, que “Dispõe sobre 
a regularização de túmulos 
e terrenos abandonados no 
Cemitério Municipal, e 
dá outras providências”.

Pindamonhangaba, 10 
de dezembro de 2014. 
Vereador Ricardo Pio-
rino. Presidente: 
Pronunciamentos Pes-
soais: conforme inscri-
ção dos Senhores Vere-
adores no livro próprio.

Bombeiros realizam parto de
jovem em Pinda

O Corpo de Bombeiros 
de Pindamonhangaba foi 
acionado para atender 
uma ocorrência no bair-
ro Campininha, zona ru-
ral de Pindamonhangaba, 
e acabaram realizando o 
parto de uma jovem de 

15 anos. De acordo com 
os Bombeiros, eles foram 
acionados por volta de 
4h30 dessa quinta-feira e 
quando chegaram ao local, 
encontraram a jovem dan-
do a luz e a criança estava 
com o cordão umbilical 

enrolado no pescoço. A 
equipe conseguiu desen-
rolar o cordão do pescoço 
do bebê e realizar o par-
to. A mãe e o recém-nas-
cido, um menino, foram 
encaminhados ao hospital 
da cidade e passam bem.

PAT oferece novas
vagas de emprego

em Ilhabela

Nesta semana, o  Posto 
de Atendimento ao Tra-
balhador (PAT) de Ilha-
bela divulga nova relação 
com diversas vagas de 
emprego em diferentes 
segmentos. Os interessa-
dos devem comparecer à 
agência mundos dos seus 
principais documentos. 
De acordo com o PAT, a 
decisão das contratações é 
responsabilidade dos em-
pregadores. O preenchi-
mento das vagas depende 
dos requisitos exigidos e 
os encaminhamentos são 
realizados de acordo com 
os perfis e níveis de esco-
laridade dos candidatos. 
As vagas podem ser preen-

chidas, canceladas ou alte-
radas diariamente.  O PAT 
de Ilhabela tem seu ende-
reço à Rua Prefeito Ma-
riano Procópio de Araújo 
Carvalho, nº 128, Perequê. 
Confira as vagas: Ajudan-
te de carga e descarga de 
mercadoria, Ajudante de 
cozinha, Assistente de 
vendas, Atendente de bal-
cão, Atendente do setor de 
frios e laticínios, Auxiliar 
administrativo, Auxiliar 
de barman, Auxiliar de 
cozinha, Auxiliar de lim-
peza, Auxiliar de manu-
tenção predial, Azulejista, 
Balconista de lanchonete, 
Barman, Caixa de bar, lan-
chonetes e restaurantes, 

Camareira de hotel, Ca-
seiro, Consultor de ven-
das, Costureira em geral, 
Cozinheiro de restaurante, 
Cuidador de idosos domi-
ciliar, Cumim, Empregado 
doméstico nos serviços 
gerais, Empregado domés-
tico arrumador, Entrega-
dor de bebidas (ajudante 
de caminhão), Faxineiro, 
Garçom, Instalador de an-
tenas de televisão, Lava-
dor de roupas  a maquina, 
Manicure, Marinheiro, 
Maître de restaurante, Me-
cânico de manutenção de 
bicicletas, Montador, Mo-
torista de ônibus urbano, 
Oficial de serviços gerais, 
Operador de caixa, Pedrei-
ro, Recepcionista atenden-
te, Recepcionista de hotel, 
Recepcionista, em geral, 
Representante comercial 
autônomo, Supervisor de 
vendas comercial, Tosador 
de animais domésticos, 
Técnico de enfermagem, 
Técnico de televisão, Ven-
dedor - no comércio de 
mercadorias, Vendedor in-
terno, Vendedor pracista, 
Vigia noturno, e Vigilante.

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.
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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.

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).  
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IPI sobre veículo não é o mais 
importante na hora da compra

Metade dos jovens
brasileiros não conclui o

ensino médio até os 19 anos

Empresária de Cunha é
finalista do Prêmio Mulher 
de Negócios do Sebrae-SP

A previsão de aumento do 
IPI nos preços dos veícu-
los em 2015 está assustan-
do as pessoas em função 
do aumento que represen-
ta. Contudo, esse deve ser 
apenas um dos aspectos a 
ser pensado antes de com-
prar um veículo. Na ver-
dade, o reflexo do IPI no 
custo total de um veículo 
popular gira em torno de 
R$ 1.700,00, o que, para 
o educador financeiro Rei-
naldo Domingos, não pode 
ser o motivo para comprar 
ou não o seu veículo, mes-
mo com a queda dos juros. 
“O maior problema é que 
a maioria dos consumido-
res só pensa no custo da 
compra e das prestações 
que pagará mensalmente e 
esquece que isso ocasiona-
rá diversos outros custos, 
que são conhecidos como 
despesas de manutenção, 
combustível, IPVA, segu-
ros, licenciamento, lava-
gens e, até mesmo, possí-
veis multas”, explica. Em 
média, um veículo popular 
tem de despesas mensais 
por volta de R$ 380,00 a 
R$ 500,00, muito maior 
que as prestações pratica-
das nos financiamentos.     
Para saber o momento 
certo de adquirir um vei-
culo novo ou não, é pre-
ciso descobrir em que si-
tuação financeira a pessoa 
se encontra: com dívidas, 
equilibrado e as poupador. 
Cada um desses grupos 
deve tratar a compra de 
um veiculo de forma dife-
rente. Segundo Domingos, 
a pessoa com dívida não 
deve nem pensar em com-

O movimento Todos pela 
Educação divulgou nesta 
segunda-feira (8) dados 
que apontam que cer-
ca de metade dos jovens 
brasileiros não consegue 
concluir o ensino médio 
até os 19 anos. O levan-
tamento revela que os que 
concluem a etapa final da 
educação básica represen-
tam 54,3% dos estudan-
tes. O índice, todavia, já 
foi pior e vem melhoran-
do aos poucos. Em 2007, 
46,6% dos jovens concluí-
ram o ensino médio até os 
19 anos. Em 2009, foram 
51,6% e, em 2012, 53%. 
A idade considerada ideal 
para terminar o ensino mé-
dio é 17 anos. O indicador 
tem como base os resulta-
dos da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílio 
(Pnad) 2013.  Para Alejan-
dra Meraz Velasco, coor-
denadora-geral do movi-
mento, os dados mostram 

A produtora de lavanda 
Fernanda Freire ficou em 
terceiro lugar na etapa es-
tadual da premiação que 
valoriza boas práticas de 
gestão. A empresária Fer-
nanda Freire, de Cunha, 
conquistou o terceiro lugar 
na categoria “Pequenos 
Negócios”, na etapa pau-
lista da 11º edição do Prê-
mio Mulher de Negócios, 
realizado pelo Sebrae-SP. 
Ela é pioneira no estado 
na produção de flores de 
lavanda para a indústria de 
higiene e cosméticos, além 
de também serem utiliza-
das em receitas culinárias. 
Ao todo 2.700 mulheres 
de todo o estado partici-
param do concurso, nas 
categorias “Microempre-
endedor Individual”, “Pro-
dutor Rural” e “Pequenos 
Negócios”. O Prêmio tem 
o objetivo de incentivar o 
empreendedorismo femi-
nino, valorizando as boas 
práticas de gestão de ne-
gócios. “Estou muito feliz 
com esse reconhecimento, 
pois é muito positivo e um 
grande incentivo para o 
trabalho que estamos de-
senvolvendo. Com certeza 
vai nos motivar a continu-
ar seguindo esse caminho 
e continuar crescendo”, 
disse a empresária, que 
recebe consultorias de 
marketing e agronegócio 
no Escritório Regional do 
Sebrae-SP em Guaratin-
guetá. Fernanda iniciou 
a plantação de lavandas 
em Cunha em janeiro de 
2012, aproveitando a cli-
ma favorável do municí-
pio serrano. Atualmente, a 
fazenda Lavandário possui 

prar um veículo nesse mo-
mento. “A prioridade dela 
deve ser sair das dívidas 
e um custo a mais em seu 
orçamento é praticamen-
te assinar o certificado de 
falência financeira”. É pre-
ciso, primeiro, resolver os 
problemas com as finanças 
pessoais, reduzindo gas-
tos desnecessários e, caso 
tenha o sonho de ter um 
veículo, esse deve ser pla-
nejado em um prazo longo 
de tempo, quando, além do 
fim das dívidas, essa pes-
soa já tenha feito uma pou-
pança, que dará a garantia 
de que pode comprar o ve-
ículo, tendo reservas para 
os gastos extras que terá. 
As pessoas equilibradas fi-
nanceiramente são as que 
mais preocupam, pois, por 
não possuírem dívidas, 
pensam que essa é a hora 
de “investir” em um novo 
veículo ou em trocar o que 
já possui, seduzidas pelas 
promoções e pelo o que 
todos comentam. “Mas 
elas não percebem que não 
possuem dinheiro em cai-
xa para comprar à vista e 
que terão que financiar. E 
esse é o grande passo para 
sair do equilíbrio financei-
ro e cair nas dívidas, es-
quecendo da manutenção 
que este veículo dará em 
seu orçamento financei-
ro”, explica o educador.
A pessoa equilibrada deve 
refletir sobre se realmente 
quer esse bem de consumo 
e, caso queira, iniciar ime-
diatamente uma poupança, 
que terá como objetivo 
a troca. Ao chegar ao va-
lor necessário, comprar o 

que as melhorias feitas no 
ensino fundamental não 
se traduziram em melho-
ria automática no ensino 
médio. Ela defende a re-
formulação do ensino mé-
dio, de forma a tornar essa 
etapa mais atrativa aos 
jovens. “Temos a necessi-
dade de reformular o en-
sino médio, ter um ensino 
médio que converse mais 
com os jovens. Temos 
hoje, na maioria dos Es-
tados, um número exage-
rado de disciplinas”, diz. 
O movimento Todos pela 
Educação tem como pro-
posta garantir, até 2022, 
a educação de qualidade 
e a conclusão do ensino 
médio para, pelo menos, 
90% dos jovens com até 
19 anos. No ensino fun-
damental, a conclusão até 
os 16 anos foi alcançada 
por 71,7% dos jovens. A 
meta definida pelo Todos 
pela Educação é que até 

24 mil pés da planta, que 
produzem uma série de 
produtos à base do óleo 
extraído das flores. Além 
de oferecer um produto 
diferenciado, a empresá-
ria destaca que o negócio 
também é um atrativo tu-
rístico no município, pois 
nos finais de semana é 
aberto para visitação. “As 
pessoas podem vir aqui, 
conhecer a fazenda, rela-
xar com o aroma da lavan-
da e ainda adquirir produ-
tos naturais diversos feitos 
à base das flores”, contou.
Prêmio: O Anuncio das 
vencedoras do Prêmio 
Mulher de Negócios foi 
feito na segunda-feira 
(8/12). As vitoriosas ga-
nharam troféu de reco-
nhecimento, certificado 
de premiação, direito ao 
uso do selo de vencedora 
e uma bolsa para o curso 
Empretec. As primeiras 
colocadas de cada catego-
ria (vencedoras ouro) vão 
à Brasília para disputarem  
a etapa nacional com ou-
tras 81 representantes de 
cada estado. Na etapa Na-
cional, as campeãs (ouro 
de cada categoria) ganham 
uma viagem internacio-
nal. O país de destino é 
sempre relacionado à área 
de atuação das empresá-
rias. A primeira a receber 
o prêmio foi Rita Pache-
co, categoria Microem-
preendedora Individual. 
A empresária de uma cli-
nica de podologia que 
leva o seu nome em Fran-
ca, interior de São Paulo, 
faz um belíssimo trabalho 
social com idosos. Maria 
Fernanda Guerreiro, Fa-

veículo à vista, nunca se 
esquecendo dos gastos ex-
tras mensais que um veí-
culo representará em suas 
finanças pessoais. Para as 
pessoas poupadoras, a si-
tuação, no momento, é de 
análise, tendo que refletir 
se é realmente necessário 
um novo veículo. Se for e 
tiver dinheiro para compra 
à vista, essa pode ser uma 
boa hora, visto que muitas 
montadoras realizam fei-
rões com bons descontos 
e/ou condições de paga-
mento. Se faltar alguma 
quantia que terá que fi-
nanciar, é melhor guardar 
mais até que compre à vis-
ta. Caso a pessoa já possua 
um veículo e queira ou-
tro, terá que refletir quais 
as vantagens de um novo 
carro e se os gastos de dois 
veículos não são arrisca-
dos. “Sempre reforço que 
um veículo não é investi-
mento, em função de sua 
rápida desvalorização. Por 
isso, o consumo de bens 
deve sempre estar associa-
do a reais necessidades e 
não a impulsos consumis-
tas”, ressalta Domingos. 
O educador financeiro ex-
plica ainda que as pessoas 
devem ter objetivos e so-
nhos para seu futuro, pois 
só assim terão segurança 
para o consumo conscien-
te. “Focar o sonho é uma 
estratégia vitoriosa para 
que a educação financeira 
seja inserida na vida das 
pessoas, nunca se esque-
cendo que todo sonho e 
objetivo tem um valor mo-
netário e um tempo para 
que possa ser realizado”.

2022 pelo menos 95% 
dos jovens completem o 
ensino fundamental até 
essa idade. Levando-se 
em conta a raça,  o le-
vantamento mostra ainda 
que a parcela de jovens 
negros que concluem os 
ensinos fundamental e 
médio mais tarde é maior 
que a dos jovens brancos. 
Os declarados brancos 
que concluíram o ensino 
fundamental aos 16 anos 
são 81% e os que conclu-
íram o ensino médio aos 
19 anos são 65,2%. Em 
relação aos negros, esses 
percentuais são 60% e 
45%, respectivamente. “O 
indicador tem grande im-
pacto e mostra que ainda 
há grande disparidade. Ve-
mos um abismo entre ra-
ças, entre o meio urbano e 
o rural e de faixa de renda. 
Vemos a brecha do 
acesso se fechando”, 
diz Alejandra Velasco.

zenda Nelson Guerreiro, 
ganhou na categoria Pro-
dutor Rural. A empreen-
dedora de Brotas, também 
interior de São Paulo, é 
formada em agronomia e 
sempre teve a paixão pela 
terra. O negócio come-
çou em 2000 quando ela 
arrendou um pedaço do 
sítio do pai para investir 
na produção orgânica de 
laranja ao lado do marido. 
Em Pequenos Negócios 
venceu Milene Rosenthal. 
A psicóloga foi se aper-
feiçoar na universidade de 
Toronto, Canadá, e fundou 
a Psicolink, que começou 
em 2011 e este ano lan-
çou sua nova plataforma. 
A empresa com sede no 
bairro da Granja Viana, Ca-
rapicuíba, oferece orien-
tação psicológica online. 
Reconhecimento - Ana 
Maria de Araújo Brasilio, 
consultora do Sebrae-SP e 
gestora do prêmio atribui 
o sucesso das empresá-
rias a características tipi-
camente femininas, como 
superação e dedicação. 
“Elas têm um diferen-
cial no que diz respeito 
a serviços, área em que é 
preciso ter atenção e faci-
lidade de relacionamento 
com clientes”, justifica. 
Promovido desde 2004, o 
Prêmio Sebrae Mulher de 
Negócios é uma parcei-
ra entre Sebrae, Secreta-
ria Especial de Políticas 
para as Mulheres (SPM), 
Federação das Associa-
ções de Mulheres de Ne-
gócios e Profissionais 
do Brasil (BPW Bra-
sil) e Fundação Nacio-
nal da Qualidade (FNQ).
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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.


