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A GAzetA dos Municípios

O shopping Via Vale Gar-
den, de Taubaté, recebe 
até dia 27 de fevereiro 
atividades que tem como 
tema o carnaval de São 
Luiz do Paraitinga, den-
tre elas uma exposição 
com bonecos e estandar-
tes de blocos da cidade.
Nos dias 14 e 27, às 19h, 
haverá apresentação do 
Grupo Charanga do Qua-

dô. E nos dias 13, 16, 20, 
23 e 27 (das 19h30 às 
21h30 durante a sema-
na e das 16h às 18h aos 
domingos) serão realiza-
das oficinas de cartolas e 
adereços carnavalescos.
Mais informações: 
http://www.viavalegar-
denshopp ing . com.b r /
via-vale-garden-shoppin-
g-em-ritmo-de-carnaval/

Fique por dentro do 
que acontece em São 
Luiz do Paraitinga!
Curta a Página Oficial:
https://www.facebook.
com/prefeituraslparaitinga
Siga no Twitter:
h t t p s : / / t w i t t e r .
c o m / s l p a r a i t i n g a
Site Oficial:
http://www.saoluizdo-
paraitinga.sp.gov.br/site/

Carnaval Luizense é 
tema de exposição e 

apresentações no
Shopping Taubaté

A Secretaria de Saúde 
de Taubaté realiza no sá-
bado, dia 15, uma mani-
festação de conscienti-
zação junto à população 
para alertar sobre a pre-
venção de uma possí-
vel epidemia de dengue.
Nessa época do ano, pe-
ríodo de calor e chuva, 
a possibilidade de pro-
liferação do mosquito 
Aedes aegypti aumen-
ta se não forem tomadas 
as devidas precauções.
Durante todo o ano, a 
equipe realiza trabalhos de 

controle e visitas a prédios 
residenciais e comerciais 
para detectar possíveis 
focos e eliminar as larvas 
transmissoras, e faz ainda 
um trabalho educacional 
e de sensibilização jun-
to às crianças que estu-
dam na rede municipal.
Uma outra ação como 
essa foi realizada no final 
de dezembro, chamando 
a atenção de quem esta-
va no centro da cidade 
e bairros visitados. Des-
sa vez, além das equipes 
da Secretaria de Saúde, o 

time campeão sul-ameri-
cano de Handebol partici-
pará da mobilização, que 
sairá em carrea-
ta pelo centro da 
c i d a d e .
A concentração aconte-
ce a partir das 08h30 na 
Praça Santa Terezinha e 
segue por algumas ruas 
do centro a partir das 09h.
A ação tem apoio do Cor-
po de Bombeiros, Sucen 
e de outras Secretarias 
Municipais, como Servi-
ços Públicos, Educação, 
Transito e Meio Ambiente.

Taubaté faz alerta sob 
a prevenção para uma 
possível epidemia de 

dengue

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Arreca-
dação, informa aos muníci-
pes que os carnês de IPTU 
(Imposto Predial e Terri-
torial Urbano) começarão 
a ser entregues, com ven-
cimento em 15 de março.
Neste ano de 2014 se-
rão enviados através dos 

Correios mais de 56 mil 
carnês. A entrega ini-
ciou em 10 de fevereiro.
De acordo com infor-
mações da Secretaria 
de Finanças, a estimati-
va de recebimento será 
de R$ 24.048.069,24.
A atualização do valor 
do imposto para esse ano 
foi de 4,01%, de acordo 

com o IPC/FIPE (Índice 
de Preço ao Consumidor/
Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas).
Os contribuintes pode-
rão optar pelas seguintes 
formas de pagamento:
Cota única (já com 
desconto de 10%);
Cota dupla (já com des-
conto de 5% cada);
Pagamento em até 10 par-
celas, com desconto de 2% 
até a data do vencimento.
O vencimento de 15 de 
março valerá para a cota 
única, a primeira parce-
la da cota dupla, e tam-
bém a primeira parcela 
para aqueles que optarem 
pelo pagamento em até 10
 vezes. Os demais ven-
cimentos serão em to-
dos os dias 15 dos me-
ses subsequentes, até 
dezembro de 2014.

Carnês de IPTU começam a 
ser entregues em Pinda

 Unidade vai percorrer as 
duas cidades com orien-
tações gratuitas sobre 
gestão para empresários e 
futuros empreendedores.
O Escritório Regional 
do Sebrae-SP traz para 
Taubaté e Tremembé o 
Sebrae Móvel, que aten-
derá empresários e inte-
ressados em se tornarem 
empreendedores entre os 
dias 17 e 20 de feverei-
ro, das 9h às 17h. A ini-
ciativa tem o apoio das 
Prefeituras e também da 
ACITRE, em Tremembé.
Nos dias 17 e 18, o veí-
culo ficará instalado na 
Praça do Rosário, em 
frente à Igreja do Rosá-
rio, no Centro de Taubaté. 
Nos dias 19 e 20, Tre-
membé irá receber a van 
do Sebrae Móvel, que 
atenderá empreendedores 
na Praça Geraldo Costa, 
em frente à Estação 
Ferroviária, no Cen-
tro de Tremembé.

Nas duas cidades, técni-
cos do Sebrae-SP farão 
atendimentos individuais 
gratuitos sobre temas re-
lacionados à gestão de ne-
gócios, como administra-
ção, finanças e marketing. 
Os interessados também 
receberão informações 
sobre produtos e serviços 
oferecidos pela entidade e 
a programação de palestras 
e consultorias do Posto de 
Atendimento ao Empreen-
dedor de Taubaté, mantido 
pelo Sebrae-SP em parce-
ria com a Prefeitura, ACIT, 
Unitau, Sinhores, Sindica-
to Rural e Ciesp Taubaté.
O Sebrae Móvel é uma 
iniciativa criada para le-
var às comunidades as 
unidades do Sebrae in-
formações sobre os ser-
viços e produtos ofereci-
dos. A van customizada 
é um escritório itinerante 
que conta com ar-condi-
cionado, computadores e 
acesso a internet sem fio.

Sebrae Móvel em Taubaté
Data: 17 e 18 de fevereiro
Horário: 9h às 17h
Local: Praça do Ro-
sário, s/n, Centro
Sebrae Mó-
vel em Tremembé
Data: 19 e 20 de fevereiro
Horário: 9h às 17h
Local: Praça Geral-
do Costa, s/n, Centro
Mais informações podem 
ser obtidas no PAE (Posto 
de Atendimento ao Empre-
endedor) de Taubaté. Tel.
(12) 3621-5223 – Email: 
pae.taubate@gmail.com
Contato para a imprensa:
Máquina Public Relations 
a serviço do Sebrae-SP
Felipe Conrado - As-
sessor de Imprensa
(12) 99191-7856 (VIVO)/ 
(12) 98193-3473 (TIM)
Curta a página do Se-
brae-SP no Facebook
Siga o Sebrae-SP no Twitter
Atendimento ao Clien-
te: 0800 570 0800 
(ligação gratuita)

Sebrae Móvel faz
atendimentos em 

Taubaté e Tremembé na 
próxima semana 
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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 Jo-
aquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal 
da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora Santo 
Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
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

MISCELÂNEA
Curiosidades:
O homem, esse bicho intrinsecamente curioso, desde a pré-história desenvolveu téc-
nicas para predizer o futuro. Sempre preocupado em ser bem sucedido, tenta ter de 
alguma forma os sinais que trazem um bom ou um mau agouro. Se suas técnicas 
funcionam ou não, apenas quem as usa pode dizer. O que podemos afirmar, com to-
tal certeza é que muitas delas são extremamente interessantes. Estamos familiariza-
dos com algumas formas de previsões, como a astrologia (leitura dos astros), a carto-
mancia (pelos baralhos) e a quiromancia (leitura das mãos), porém há muitas outras 
formas divinatórias mais curiosas já criadas pela humanidade sendo usadas por aí.
***
O Sol é uma estrela de quinta categoria, cujo volume supera em 1.300.000 ve-
zes o da Terra. Esta que depende do Sol para obter luz e calor constitui um dos 
planetas que gira em seu redor, não muito afastados em comparação a distân-
cia imensa que existe entre eles. Estamos a cerca de 149.500.000 quilômetros do 
Sol. O astro-rei constitui-se de uma enorme massa de gases inflamados tão quen-
te que se acredita que a temperatura interna alcance vinte milhões de graus centí-
grados e a externa a seis mil graus. Chamas gigantescas e línguas de fogo, conhe-
cidas como protuberância ou coroa solar, saltam da massa principal, atingindo a 
milhares de quilômetros de distância. De tempo em tempo, manchas escuras apare-
cem na face do Sol, as manchas solares, provavelmente por imensas explosões, as 
quais, segundo os cientistas, provocam em nossa atmosfera modificações elétricas.
***
É verdade estabelecida que artistas não sabem administrar suas finanças pes-
soais. O legendário Elvis Presley, ao morrer, estava a beira da falência, devi-
do aos excessos que cometia em matéria de gastos. Contudo, o legado artísti-
co que deixou em mãos de administradores profissionais não só zerou as dívidas 
como se tornou um negócio muito lucrativo. Em 1997, sua filha e herdeira Lisa 
Marie Presley, por sinal e ex-mulher de Michael Jacson, pode receber a par-
te que lhe cabia no espólio que somava a bagatela de 130 milhões de dólares.

Humor :
Uma loira estava muito preocupada, pois achava que seu marido esta-
va tendo um caso. Vai até uma loja de armas e compra um revólver. Chagan-
do em casa, encontra o marido, na cama, com uma morena espetacular. Ela 
aponta a arma para a sua própria cabeça. O marido apavorado, pula da cama 
e implora, suplica para que ela não se mate e aos berros a loira responde: 
- Cale a boca, seu cretino. Pois fique sabendo que você será o próximo.
***
Depois do bebê nascer, o pai aflito, foi falar com o obstetra:
- Doutor, estou muito preocupado porque a minha filha nasceu com cabelos ruivos. 
Não pode ser minha filha, doutor!
- Que paranóia! Disse o médico. Mesmo que você e sua mulher tenham cabelos pre-
tos, podem ter cabelos ruivos nos genes da família!
- Não é possível! Insiste o pai. As nossas famílias só têm cabelos pretos há muitas 
gerações!
- Bem! Disse o doutor. Tenho que perguntar: Com que freqüência o senhor e sua 
mulher praticaram sexo?
O homem envergonhado, respondeu:
- Bem, este ano tenho trabalhado muito. Só fizemos amor uma ou duas vezes nos 
últimos meses.
- Então ta aí! Concluiu o médico. É ferrugem!
***
O chefe do escritório de contabilidade vai falar com a nova contratada que tinha sido 
indicada por um dos diretores da empresa como sendo uma “prendada”. Ao encontrar 
a moça, ele até ficou assustado. Era uma loira estonteante, siliconada, corpo escultu-
ral, olhos verdes, bronzeada, ou seja, “toda prendada”. Refeito do susto e começando 
a dar as instruções, ele fala:
- Suponho que a senhorita saiba o que é fatura e o que é duplicata. Estou certo?
E ela, toda garbosa, responde:
- Mais claro que eu sei! Fatura é o que acontece quando a gente quebra uma perna e 
duplicata é quando a gente quebra as duas.

Mensagens:
Confie sempre, não perca a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés es-
tejam sangrando, siga em frente, erguendo-se por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê 
e trabalhe. Esforça-te no bom e espere com paciência. Tudo passa e tudo se renova na 
Terra, mas o que vem do Céu permanecerá. De todos os infelizes os mais desditosos 
são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio 
é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Erga teu olhar e caminhe. Lute e sirva. 
Aprenda e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempes-
tade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou 
ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
Ser chique mesmo é dar bom dia ao lixeiro, cumprimentar o porteiro e conver-
sar com o faxineiro. Porque ser chique é ser simples, ser chique é ser humilde, 
ser chique é uma questão de educação e não de dinheiro. Porque o jogo da vida 
é como jogar xadrez que no final do jogo o Rei e o Pião vão para a mesma caixa.
Sempre existe um pouco de verdade atrás de cada “eu estou brincando”, um 
pouco de conhecimento atrás de cada “eu não sei”, um pouco de sentimen-
to atrás de cada “eu não me importo” e um pouco de dor atrás de “está tudo bem”.
Você certamente já ouviu falar sobre a “lei da causa efeito” que rege os seus atos. 
Ela ensina que cada ação desencadeia uma reação, então, em vez de reclamar das 
relações, que tal controlar suas ações? Antes de agir ou falar sem pensar, tente pre-
ver as conseqüências desses atos. É certo que ninguém deseja o mal para si mes-
mo, deliberadamente, mas ao ignorar os efeitos de suas atitudes, está chamando 
para si as reações adversas e maus resultados. Portanto, esteja sempre preparado 
para as conseqüências de suas ações. É sempre bom pensar antes de agir ou de falar.

Pensamentos:
Saber o que é possível é o começo da felicidade.
A força da maternidade é maior que as leis da natureza.
Aquele que faz e promove o bem cultiva o seu próprio êxito.
Miramos acima do alvo para atingir o alvo.
Fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhuma delas.
Mire em nada e você acertará.
De todas as partes há a mesma distância para o inferno.
As lágrimas e a finura são armas da fraqueza.
Deplorar os males inevitáveis é tão insensato quanto rir-se deles.
As flores da primavera não brilham sempre.
O fracasso é uma excelente oportunidade para o sucesso.
As afeições verdadeiras são raras vezes eloqüentes.
O trabalho bem executado traz-nos a alegria do dever cumprido.
É necessário ser justo antes de ser generoso.
Alguns casamentos terminam bem outros duram a vida inteira.

Programas de bolsas de 
estudos, o FIES, o Projeto 
Rondon e a prática des-
portiva da Unitau estão 
com inscrições abertas.
Um dos programas que 
oferecem bolsas de es-
tudo é o Escola da Famí-
lia, no qual cerca de 160 
estudantes de 16 cursos 
poderão ser beneficia-
dos com bolsas de 100%.
Estudantes de graduação 
podem concorrer também 
a bolsas nas modalidades 
Estágio Interno (para atu-
ar na Unitau), Atleta (para 
esportistas profissionais), 
Fidelidade (para egres-
sos do Colégio Unitau) e 
Familiar (para quem têm 
membros da família que 
também estudam na Uni-
tau). No caso das três úl-
timas bolsas, o prazo para 
as inscrições é até dia 17.
No PID (Programa de 
Iniciação à Docência), os 
alunos atuam como mo-
nitores em sala de aula. 

Entre os dias 20 de fe-
vereiro e 04 de março, a 
equipe do AMI (Ambula-
tório Municipal de Infec-
tologia) de Taubaté realiza 
a Campanha de Carnaval 
2014. Durante esse perí-
odo, os munícipes rece-
berão orientações sobre 
prevenção de HIV/AIDS 
e encaminhamento para 
realização de testes rápi-
dos. A equipe deverá atu-
ar nos galpões de ensaios 
das escolas de samba e nos 
locais onde haverá evento, 
como Avenida do Povo e 
Quiririm, de acordo com 
o cronograma anexo.
O AMI está situado à rua 
Benedito Cursino dos 
Santos s/nº, Chácara Pas-

As inscrições podem ser 
realizadas até 14 de fe-
vereiro, no Setor de Pro-
tocolo da Coordenadoria 
de Controle Acadêmico, 
localizado na Pró-reitoria 
de Graduação (PRG), na 
Av. Nove de Julho, 245, 
Centro, das 9h às 18h.
O Pibex concede bolsas de 
estudos para alunos que 
queiram integrar os pro-
jetos de extensão desen-
volvidos pela Unitau em 
prol da comunidade, em 
áreas como, por exemplo, 
saúde, educação e cultura.
A Unitau também está 
com inscrições abertas, 
até o dia 17, para o Pro-
jeto Rondon, iniciativa 
do Ministério da Defesa 
que leva universitários do 
país para diferentes cida-
des, nas quais eles devem 
desenvolver projetos que 
melhorem a qualidade de 
vida das comunidades.
Já os alunos (de qualquer 
graduação) interessados 

torelli, próximo ao Pron-
to Socorro Municipal.
AMI - O AMI (Ambu-
latório Municipal de In-
fectologia) é um serviço 
de referência para o aten-
dimento de HIV/AIDS 
e outras DSTs, além de 
Hanseníase, Tuberculose 
e Hepatites virais que re-
aliza ações de assistência, 
prevenção e tratamen-
to às pessoas portadoras 
do vírus HIV ou AIDS.
O objetivo destes servi-
ços é prestar um atendi-
mento integral e de qua-
lidade aos usuários, por 
meio de uma equipe de 
profissionais de saúde 
composta por médicos, 
psicólogos, enfermeiros, 

em realizar atividades fí-
sicas podem cadastrar-se 
até o dia 28 de fevereiro 
para a disciplina faculta-
tiva de prática desportiva. 
São oferecidas três moda-
lidades esportivas (o estu-
dante pode escolher uma 
ou realizar até as três): 
Musculação, Natação e 
Esportes Coletivos. As 
aulas acontecem no cam-
pus do Bom Conselho, 
localizado na Avenida 
Tiradentes, nº 500. Mais 
informações, entre elas 
os horários de aula e o 
modelo de ficha de ins-
crição, podem ser consul-
tados no site da Unitau.
O FIES, que agora 
também pode ser realizado 
sem fiador (saiba como), 
recebe inscrições dos in-
teressados na Pró-reitoria 
Estudantil (PRE), loca-
lizada na Avenida Nove 
de Julho, 183, Centro, 
nos telefones (12) 3625-
4180 e (12) 3625-4216.

farmacêuticos, nutricio-
nistas, assistentes sociais, 
educadores, entre outros.
Algumas das atividades 
principais são: cuidados 
de enfermagem; orienta-
ção e apoio psicológico; 
atendimentos em infecto-
logia, ginecológico, pe-
diátrico e odontológico; 
controle e distribuição de 
antirretrovirais; orienta-
ções farmacêuticas, reali-
zação de exames de mo-
nitoramento; distribuição 
de insumos de prevenção 
(preservativos masculino/
feminino e gel lubrifican-
te); atividades educati-
vas para adesão ao trata-
mento e para prevenção e 
controle de DST e AIDS.

Bolsas, FIES, esportes
e projetos recebem

inscrições na Unitau

AMI faz orientação
sobre prevenção de

HIV/AIDS
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A Câmara de Taubaté abriu 
as inscrições para o con-
curso dos projetos de lei 
de iniciativa dos estudan-
tes das escolas públicas e 
particulares. A organiza-
ção do evento é feita pela 
Escola Legislativa Nival-
do Zöllner, que tem até o 
dia 28 de fevereiro para 
orientar as escolas quan-
to às regras do concurso.
Entre os dias 20 e 30 de 
abril, as escolas devem 
enviar para a Câmara os 
melhores projetos de lei 
elaborados por seus es-
tudantes. Dentre os pro-

O Sesc Taubaté apresen-
ta, no sábado, dia 15, a 
contação O Vôo da Bor-
boleta, com Abigail con-
ta mais de mil, às 16h.
A história conta sobre a 
borboleta Fani, que sabe 
fazer acrobacias e mala-
barismos incríveis. Por ser 
muita vaidosa, Fani sabe 
que é o único bichinho 
que faz ginástica rítmi-
ca e começa a esnobar os 
bichinhos que não sabem 

jetos inscritos, 19 serão 
classificados para a eta-
pa seguinte, na qual o
 aluno apresentará a 
proposta na tribuna da 
Câmara para uma co-
missão julgadora.
Três projetos serão es-
colhidos pela comissão, 
que é composta pelos 
membros da Comissão 
de Legislação Participati-
va - vereadores Salvador 
Soares (PT), Luiz Henri-
que de Abreu “Neneca” 
(PDT) e Jeferson Campos 
(PV). Os alunos autores 
e os professores orienta-

voar. Até o dia que Roni, 
um gafanhoto que parece 
de elástico, aparece por lá.
Após a contação, acontece 
a oficina de produção em 
trabalhos manuais Móbile 
de Borboleta, que dialoga 
com os temas trabalhados 
na contação de histórias.
Às 14h30 do mesmo dia, 
terá a Mediação de Lei-
tura, um acervo de livros 
disponível ao público, 
com instrutores do Sesc.

dores receberão uma pre-
miação em sessão solene 
no dia 5 de dezembro,
 e os três projetos vence-
dores serão encaminhados 
para a apreciação dos de-
mais vereadores, podendo 
tornar-se lei municipal.
A Resolução nº 169/2013, 
que regulamenta o 
concurso, está disponível 
para consulta em http://
migre.me/hNxcZ. Infor-
mações adicionais podem 
ser obtidas na Escola Le-
gislativa, telefone 3625-
9521 e escolalegislativa@
camarataubate.sp.gov.br.

As atividades fazem par-
te do programa Lendo o 
Mundo, que promove me-
diações de leitura, conta-
ções de história, oficinas 
artísticas e cinema que 
visam ampliar as possi-
bilidades de acesso a lite-
ratura e narrativas infan-
to-juvenil, ajudando no 
desenvolvimento infantil 
e na formação de leitores 
e estimulando a integra-
ção entre pais e filhos.

Concurso incentiva
redação de leis nas
escolas de Taubaté

Sábado tem contação 
de história no
Sesc Taubaté

Passageiros têm até o pró-
ximo sábado para com-
prar passagens antes do 
aumento; Idosos viajam 
de graça desde janeiro. 
A partir da zero hora do 
próximo domingo (16), 
as tarifas do transporte 
intermunicipal rodoviário 
de passageiros serão re-
ajustadas. Nas linhas su-
burbanas será aplicado o 
índice de 6,54% e nas li-
nhas rodoviárias 7,24%. O 
último reajuste ocorreu em 
novembro de 2012 (6,85% 
para ambas as linhas) e a 
inflação no período consi-
derado para o cálculo acu-
mulou 9,08% (IPC-A). Os 
novos valores valem para 
as linhas intermunicipais 
do Estado de São Pau-
lo, exceto as que operam 
dentro das regiões metro-
politanas – essas são regu-
lamentadas pela EMTU.
O cálculo do reajuste re-
presenta a recomposição 
de custos operacionais 
entre agosto de 2012 e de-
zembro de 2013. Foram 
consideradas as variações 

A realização do sonho da 
casa própria nunca foi tão 
real para milhões de bra-
sileiros, principalmente 
com facilitadores como 
o programa Minha Casa 
Minha Vida ou mesmo os 
constantes Feirões da Cai-
xa ou do Banco do Brasil. 
Assim, a pergunta que fica 
é: qual a melhor forma 
de comprar um imóvel?
Um bom negócio é com-
prar à vista, pois não paga 
juros e também tem a van-
tagem de conseguir um 
bom desconto na maioria 
das vezes. Mas, mesmo 
assim, alguns cuidados são 
necessários, principalmen-
te, em relação aos gastos 
extras, que são considerá-
veis, com taxas cartoriais 
e bancárias, além de itens 
como mudança, condomí-
nio e mobília. As famílias 
não pensam nestes pon-
tos e aí que se endividam
Entretanto, pagar à vis-
ta não é a realidade para 
a maioria dos brasileiros, 
como segunda opção reco-
mendo um consórcio para 
quem não tem urgência 
em mudar e tem dispo-
nibilidade de uma verba 
de investimento mensal. 
Neste caso se pagará me-
nos e se tiver sorte pode-
rá ser sorteado e ganhar 
a casa rapidamente, além 
de também poder econo-
mizar para dar um lance 
com economias extras.
Depois destas opções vem 
o financiamento, que tam-
bém é uma opção de com-
pra interessante, o grande 
problema é que ao com-
prar uma casa financiada 
se firmará um compro-
misso mensal. A dica para 
poupar é fazer uma esti-
mativa dos gastos totais, 

de diversos itens como os 
salários da categoria rea-
justados em cerca de 8% e 
o custo do óleo diesel que 
subiu 15%. Em 2013, 271 
veículos zero quilômetro 
passaram a integrar a frota 
do Sistema de Transporte 
Intermunicipal. Ao todo, 
são 631 linhas rodoviá-
rias e 431 suburbanas. Os 
passageiros que viajam 
com frequência podem 
comprar seus bilhetes ro-
doviários antes do reajuste 
com validade de 12 meses.
Gratuidades. Desde o dia 
23 de janeiro, idosos a par-
tir de 60 anos têm garanti-
dos dois assentos gratuitos 
nos ônibus intermunicipais 
rodoviários. Ao todo são 
631 linhas atendidas por 
uma frota de 2.670 ônibus
Suburbano x Rodoviário. 
O Serviço Regular Ro-
doviário apresenta, entre 
outras características, a 
operação entre terminais 
rodoviários ou agências 
de venda de passagens, 
utilização de veículos com 
poltronas individuais nu-

avaliar quanto falta para 
atingir o montante e diag-
nosticar quanto pode ser 
posto de lado por mês para 
fazer face às despesas.
Também é fundamental ter 
em mente que com o fi-
nanciamento se estará con-
traindo uma dívida de va-
lor. Que deverá ser honrada 
mensalmente e que exis-
tem os juros que, somados 
ao longo do contrato, po-
dem significar o pagamen-
to de duas até três casas.
No caso de pagar aluguel, 
o financiamento pode ser 
uma ótima alternativa, 
deixando de pagar esse 
valor sem retorno futuro 
para pagar a prestação de 
algo que será seu. Se a 
pessoa não pagar aluguel, 
uma ótima alternativa é 
guardar o valor da presta-
ção do financiamento,em 
qualquer tipo de investi-
mento conservador, as-
sim, em sete ou oito anos 
poderá comprar a casa à 
vista e não pagar juros. É 
preciso entender que o di-
nheiro aplicado rende ju-
ros, enquanto que o finan-
ciamento se paga juros.
Um grande problema en-
frentado para a realização 
do sonho de uma casa pró-
pria, são as dívidas sem va-
lor, aquelas contraídas nas 
compras de produtos e ser-
viços que muitas vezes não 
agregam valor. Estas aca-
bam desequilibrando o or-
çamento financeiro mensal 
e com isso perde o foco no 
bem de valor que é a casa.
Veja alguns passos para se 
adquirir uma casa própria:
1. Reúna a família e con-
verse sobre este tema, 
definindo o lugar, va-
lor e as reais condi-
ções que se encontram.

meradas, bagageiro ex-
terno e proíbe o transpor-
te de passageiros em pé. 
Proporciona viagens, em 
geral expressas, com nú-
mero reduzido de paradas.
O Serviço Regular Su-
burbano apresenta, entre 
outras características, a 
cobrança de passagens no 
interior do veículo, para-
das efetuadas em pontos e 
abrigos dispostos ao longo 
do trajeto, utiliza veículos 
tipo ônibus urbano con-
vencional com portas inde-
pendentes para embarque 
e desembarque, assentos 
não numerados, sendo 
permitido o transporte de 
passageiros em pé, até a 
capacidade estabeleci-
da para o veículo. Utili-
za vias em regiões com 
densidades demográficas 
significativas, com alta re-
novação de passageiros ao 
longo do percurso e que, 
devido às frequentes para-
das, proporciona viagens 
com velocidade média 
inferior àquelas realiza-
das no serviço rodoviário.

2. O melhor caminho para 
adquirir é poupar parte 
do dinheiro que se ganha, 
faça uma simulação em 
qualquer banco de quanto 
custaria a prestação deste 
imóvel e comece a guarda-
rem um investimento con-
servador como poupança, 
CDB ou tesouro direto.
3. Analise o valor do alu-
guel que está pagando e 
se for o mesmo valor da 
prestação de um financia-
mento, poderá ser uma 
opção financiar o imóvel.
4. Lembre-se que o fi-
nanciamento de um imó-
vel é considerada dívida 
de valor, por isso deve 
ser protegida e garanti-
da antes de sair pagan-
do as despesas mensais.
5. Cuidado com o valor 
do imóvel que comprará e 
veja se o seu valor adéqua-
se a seu verdadeiro padrão 
de vida, muitas vezes não 
respeitamos nosso padrão.
6. Tenha sempre uma re-
serva estratégica, em caso 
de qualquer eventualidade 
não deixará de honrar este 
importante compromisso.
7. Caso não esteja conse-
guindo pagar a prestação 
da casa própria é preci-
so rever imediatamente 
os gastos, em especial 
as pequenas despesas 
que somadas podem le-
var uma família ao de-
sequilíbrio financeiro.
8. Nunca se esqueça que 
um novo imóvel demanda 
novos custos, como mobi-
liário novo, condomínio, 
taxas de transferência, etc.
9. Outro ponto a ser levan-
do em conta é o custo de 
vida da região em que irá 
mudar, este pode se elevar. 
Também se preocupe com 
gastos com transporte.

Reajuste dos ônibus 
intermunicipais ficará 

abaixo da inflação

Qual a melhor forma de 
adquirir a casa própria 

Uma pesquisa realizada 
pelo Blog Livro Aberto, 
com internatuas de Tauba-
té, revelou que 91% dos 
jovens ainda preferem ler 
livros físicos, aqueles que 
vendem em livrarias. “Na 
pesquisa mais recente da 
Câmara Brasileira do Li-
vro, a produção anual se 
aproximava dos 500 mi-
lhões de exemplares. Se-
riam aproximadamente 
2,5 livros para cada brasi-
leiro, isso mostra o quanto 
o mercado editorial está se 

fortificando no país” diz o 
blogueiro Thiago Galvão, 
do Blog Livro Aberto. Re-
alizada entre os dias 09 e 
11 de Fevereiro de 2013, o 
questionário foi feito com 
cerca de 70 pessoas e ainda 
apontou que 52% dos lei-
tores taubateanos lêem de 
dois a três livros por mês, 
33% lêem de quatro a seis 
e apenas 15% lêem mais 
que sete livros por mês.Os 
jovens questionam ainda, 
a segurança, o preço e tam-
bém a ‘fofura’ dos ebooks. 

“Preciso pegar, sentir e 
cheiras as páginas. Preciso 
levar para todo o canto, ler 
na biblioteca, no ônibus e 
no clube. Se eu lesse num 
kindle teria a chance de ser 
roubado, graças a nossa 
segurança, mesmo saben-
do que o autor do crime 
não saberia usar um kin-
dle” explica Wagner, uni-
versitário. Os entrevista-
dos também disseram que 
os gêneros literários são 
romances jovens, livros 
infanto juvenis e ficções.

Jovens de Taubaté
ainda preferem livros
físicos aos e-books 

A Riachuelo começou 
o processo seletivo para 
contratar pessoas inte-
ressadas em trabalhar na 
loja que será aberta no 
Shopping Pátio Pinda, 
em Pindamonhangaba.
As oportunidades são 
para: Supervisor Financei-
ro (Crediário), Supervisor 
Comercial, Encarregado 
Administrativo, Caixa, 
Atendimento e Líderes 
de Visual Merchandising, 
Comercial, Estoque e Pa-
trimônio (prevenção a per-

das).  Os requisitos para 
os cargos de Chefia (Su-
pervisor e Encarregado) 
incluem o Ensino Superior 
completo ou em curso. 
Já, para as vagas de Lide-
rança e Base Operacional 
(Caixa e Atendimen-
to) é necessário ter con-
cluído ou estar cursan-
do o Ensino Médio.
Os candidatos devem ser 
maiores de 18 anos, te-
rem disponibilidade de 
trabalho aos finais de 
semana e feriados, afi-

nidade com moda e va-
rejo, além de bom rela-
cionamento interpessoal.
A empresa oferece pla-
no de carreira e benefí-
cios como: Vale Refei-
ção, Vale Transporte, 
plano de saúde, participa-
ção nos lucros, entre ou-
tros. A Riachuelo também 
disponibiliza vagas para 
pessoas com deficiência.
Os interessados devem 
enviar currículo para o 
e-mail: pinda@riachuelo.
com.br até dia 20/03/2014.

Loja Riachuelo abre
processo seletivo em

Pindamonhangaba
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A volta às aulas para os 
novos alunos nas Facul-
dades Anhanguera de São 
José dos Campos, Jacareí, 
Taubaté (unidades 1 e 2), e 
Pindamonhangaba, acon-
tece na segunda-feira, dia 
17. Para acolher os estu-
dantes que iniciam a vida 
acadêmica em 2014, a ins-
tituição promove mais uma 

edição do Trote Solidário.
A iniciativa visa des-
pertar nos acadêmicos 
a importância do exer-
cício da cidadania e da 
responsabilidade social, 
além de alertar a popula-
ção sobre a prevenção e 
os cuidados com a saúde.
Além das palestras na área 
de saúde, alunos, professo-

res e a população interes-
sada também podem par-
ticipar das campanhas de 
doação de sangue, cadastro 
para doação de medula ós-
sea, arrecadação de medi-
camentos e produtos de hi-
giene pessoal para doação.
As atividades têm início 
no dia 17 de fevereiro e 
vão até o dia 12 de março. 

Anhanguera promove 
Trote Solidário para

recepcionar calouros 

O sorteio da ordem das 
apresentações do IX Festi-
val de Marchinhas Carna-
valescas de Ubatuba para 
as seletivas dos dias 27 e 
28 de fevereiro aconteceu 
no última segunda-fei-
ra na sede da FundArt e 
reuniu oito concorrentes.
Já o sorteio da ordem de 
apresentação da Grande 
Final do Festival de Mar-
chinhas ocorre no dia 28 
de fevereiro, após o resul-
tado das duas seletivas.
Confira abaixo como fi-
cou a programação:
DIA 27 de fevereiro
1. NÓS CAI E ÇARA - 
José Carlos dos Santos
2. A MAIOR EMO-
ÇÃO - Geraldo Ottoni
3. CUIDADO COM 
A VACA - José Car-
los dos Santos
4. É FOGO NE-
NÉM - Galvão Frade
5. SÓ ALE-
GRIA - Cidinha Gil
6. DOCE FANTASIA - 

Guilherme Ribeiro Filho
7. MINHA SOGRA É UM 
CÃO - Eduardo Queiroz
8. COLOMBINA 
POR UMA NOI-
TE - Benedito Rocha
9. CARNAVAL DE CHING 
LING - Odaury Carneiro
10. CARNAVAL NO 
LITORAL - Fabia-
na Guerra Delbon
11. SONHEI COM
 MAZZARO-
PI - Walter Leme
12. BONDE MARCHI-
NHA - Julio Mendes
13. MARIMBONDO 
MORIBUNDO - Wag-
ner Luiz Silva Messias
14. CUIDADO 
COM O TUBARÃO 
- Luiz de Oliveira
15. NA MESMA CALÇA-
DA - Cláudio Marcos Jacob
DIA 28 de fevereiro
1. CHING LING LEGAL 
- Cláudio Marcos Jacob
2. DE RESSACA NA 
RESSACA - Eduar-
do Queiroz, Joel, Zé 

C a r l o s
3. LENÇO MOLHA-
DO - Galvão Frade
4. FESTA NO CÉU 
- Walter Leme
5. MEDALHA DE 
LATÃO - Benedito Rocha
6. MENOS STRESS - 
Luciana Andrade Chaer
7. É CUNHAMBEBE - 
José Carlos dos Santos
8. QUEM AMA 
CUIDA - Paulo Mota 
e Maria Luiza Gil
9. NAMORO VIRTU-
AL - Geraldo Ottoni
10. MATANDO A COBRA 
E MOSTRANDO O PAU - 
Julio Mendes e Claudia Gil
11. QUE SUSTO! - 
Fabiana Guerra Delbon
12. BLOCO DA CACHOR-
RADA - Odaury Carneiro
13. SPRAY DE PIMEN-
TA - Marcos Catarina
14. MARCHI-
NHA DOS MENES-
TRÉIS - Juliana Caldas
15. BANDA MOLE 
- Marcos Catarina

Programação do 
Festival de Marchinhas 

de Ubatuba

Além do prédio, bair-
ro receberá também 
galeria de águas plu-
viais e novo asfalto
 Nesta quarta-feira (12), 
às 19h30, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba fez a 
entrega oficial do Centro 
Educacional Municipal 
“Benedicto Alencar da 
Silva” para a comunidade 
do Loteamento Residen-
cial Parque das Palmeiras. 
Além do prédio, a popu-
lação recebeu, ainda, ofi-
cialmente, as obras de pro-
longamento da galeria de 
águas pluviais, e o novo 
asfalto em todo o bairro.

O Centro Comunitário tem 
320m² de área, com palco, 
salão, cozinha, sanitários 
e sala multiuso atrás do 
palco. O investimento na 
obra foi de R$ 435 mil.
O prolongamento de ga-
leria foi realizado pela 
equipe da Secretaria de 
Obras da Prefeitura, visan-
do melhorar o escoamen-
to das águas das chuvas, 
evitando pontos de alaga-
mento no bairro. São 400 
metros de rede, com diâ-
metro de 0,80m até 1,20m 
nos pontos que recebem 
maior volume de água.
Além da galeria, foram 

construídas guias e sar-
jetas, finalizando com a 
pavimentação de todas as 
ruas do bairro, totalizan-
do 63.257m² de asfalto, 
com um investimento no 
valor de R$ 2.624.883,05.
O evento de inaugura-
ção será no novo Centro 
Educacional Municipal, 
que fica na avenida Amé-
lia Prata Balarin, 250, 
Loteamento Residencial 
Parque das Palmeiras.
 Foto: O centro comu-
nitário está pronto para 
ser entregue à população
Crédito: Maria Fer-
nanda Munhoz

Comunidade do Parque 
das Palmeiras em

Pinda, recebe centro 
educacional municipal

A  segunda sessão ordiná-
ria da Câmara de Caraguá 
contou com a prestação de 
contas do prefeito Antonio 
Carlos, em cumprimento 
ao artigo 49 da Lei Orgâ-
nica Municipal. Antes do 
pronunciamento do pre-
feito foi exibido o vídeo 
de prestação de contas 
do Governo Municipal
Antonio Carlos falou so-
bre as obras em andamen-
to, educação, saúde, se-
gurança e infraestrutura. 
Ele também anunciou os 
investimentos previstos 
para os próximos meses, 
como a criação da Guarda 
Municipal, que será arma-
da e equipada. No momen-
to, a prefeitura trabalha 
na elaboração do edital.
Ainda sobre o tema, o pre-
feito reafirmou que confia 
no trabalho da polícia mi-
litar e também na tecnolo-
gia. Ele disse que deseja 
implantar no município, 
em parceria com o Go-
verno do Estado, o moni-
toramento por câmeras.
Em infraestrutura, o pre-
feito falou sobre a pavi-
mentação asfáltica em an-
damento em cinco bairros 

de Caraguá. São 30 km em 
82 ruas dos bairros Porto 
Novo, Praia das Palmei-
ras, Jardim Britânia, Aru-
an e Cidade Jardim. Dis-
se também que este ano 
pretende fazer a licitação 
dos trabalhos de pavimen-
tação em todas as ruas do 
Morro do Algodão, pas-
sando pelo Golfinho até 
o Pontal Santa Marina.
Nova região sul – Nesta 
semana, o Governo Mu-
nicipal fez o pagamento 
para desapropriação de 
uma área de 33 mil m² no 
Perequê-Mirim e que é 
agora patrimônio da po-
pulação. “Temos o projeto 
de construir uma escola 
para atender a demanda 
de alunos no bairro. Além 
disso, o Perequê-Mirim 
será um novo centro. Na 
avenida duplicada, a fai-
xa à direita continua e 
será contramão para subir. 
Faremos uma nova rua 
por dentro do bairro. Va-
mos facilitar o trânsito e 
melhorar a segurança dos 
alunos e pedestres naquela 
região”, disse o prefeito.
Ainda no mesmo bair-
ro, está prevista a lici-

tação para reforma do 
antigo prédio da Escola 
Estadual Benedito Paes 
Sobrinho. A ideia 
é que o local 
seja utilizado para 
cursos de capacitação do 
Senai (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Indus-
trial) e oficinas da Fundacc
 (Fundação Educa-
cional e Cultural 
de Caraguatatuba).
Maricultores – Devido a 
constatação da secretaria 
de Meio Ambiente de que 
a produção na Fazenda de 
Mexilhões não foi resta
belecida, o prefeito 
Antonio Carlos disse que o
 auxílio financei-
ro emergencial 
será concedido aos maricul-
tores por mais seis meses.
A previsão é de que 
ainda no mês de 
fevereiro ou, no máximo em 
março, a prefeitura 
reinicie os pagamentos 
mensais de dois salários 
mínimos aos profissionais. 
“Gostamos desse segmen-
to, que faz parte da nossa 
cultura caiçara. Respeita-
mos os maricultores e suas 
famílias”, disse o prefeito.

Prefeito de Caraguá 
fala sobre criação da

Guarda Municipal


