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A GAzetA dos Municípios

Clínica de tratamento a
dependência química de Pinda 

quer ser referência nacional

Conselho do Idoso de 
Tremembé divulga

atividades, cursos e
novos representantes

Alphaville prepara
grande lançamento no Vale 

do Paraíba

Enquanto crescem os pro-
blemas sociais e aumen-
ta a responsabilidade do 
poder público, parte da 
população vive à margem 
da sociedade após se ver 
dominada dependência 
química. Em Pindamo-
nhangaba, uma entidade 
trabalha de forma quase 
que incansável para reco-
lher as pessoas que pre-
cisam de tratamentos e 
procura oferecer a efetiva 
recuperação do dependen-
te. Mas, todos ali  sabem 
que é uma batalha difícil 
e que precisa de recursos.
 Em uma área de 3 mil m² 
no bairro do Bom Sucesso, 
Ronaldo Vieira Cardoso 
montou uma clínica de re-
cuperação da dependência 
química com uma equipe 
multidisciplinar (terapeu-
ta, psicólogo, psiquiatra, 
nutricionista, professora 
de terapia ocupacional, 
farmacêutico e enfermei-
ro. “A gente trabalha com 
um grupo de no máximo 
28 residentes, e o carro-
chefe é o trabalho dos  ‘12 

O Conselho do Idoso de 
Tremembé divulga al-
gumas ATIVIDADES E 
CURSOS que são dispo-
nibilizados para a “Me-
lhor Idade” de Tremem-
bé todos GRATUITOS:
SECRETARIA DE 
AÇÃO SOCIAL:Rua 
José Monteiro Patto 
(Antigo Lions Clube)
Informática – Assisten-
te de Cabeleireira – De-
signer de sobrancelhas 
– Maquiagem – Corte 
e Costura – Panificação
PROJETO FAZEN-
DO ARTE: Rua Mon-
teiro Lobato, 50, Cen-
tro, Telefone 3672-1806
Todas as 5.ª Fei-
ras as 18:00hs Aula 
de Canto e Coral
ESCOLA DE NATA-
ÇÃO GOLFINHO: Au-
las de Hidroginástica 2ª 
e 4ª Feiras as 14:00hs : É 
importante ressaltar que 
para participar das aulas 
de natação, o idoso deverá 
estar participando de ou-
tra atividade realizada ao 
grupo de convivência se-
jam elas:  coral, grupo 
da terceira idade- Cen-
tro Social de Convivên-
cia de 3ª idade Estrela 
de Tremembé ou Projeto 
vovô Feliz – Maracaíbo.
HORTO MUNICIPAL: 
Rua Poços de Caldas, S/N
3ª e 5ª Feiras as 8:00hs 
Aulas de Alongamento
Centro Social de Con-
vivência de 3ª idade Es-

A Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba é um 
polo que muito interes-
sa aos investidores, tendo 
em vista o seu destacado 
potencial econômico. Um 
grande empreendimento 
do Alphaville prepara-se 
para anunciar seu lança-
mento nos próximos dias 
na região, após a compra 
de duas fazendas nos mu-
nicípios de Taubaté e Pin-
damonhangaba, e vai ocu-
ar uma área bem próxima 
onde passará futuramente 
a rodovia Carvalho Pinto.
 O local foi escolhido de-

Passos’ de irmandades 
como alcoólicos anônimos 
e narcóticos anônimos. 
A gente busca a mudança 
comportamental, porque 
na realidade a dependên-
cia química é uma doença, 
comprovada pela Organi-
zação Mundial da Saúde!”, 
disse. Segundo o idealiza-
dor da casa de recuperação 
Vale Sereno, a equipe tra-
balha fazer como que o 
paciente mude algumas 
crenças, estilo de vida e, 
basicamente, o padrão 
de comportamento. “São 
quatro reuniões diárias de 
’12 Passos’, mais o aten-
dimento psicológico e psi-
quiátrico. Eles [pacientes] 
têm um cronograma diá-
rio com atividades o tem-
po todo. No final da tarde 
eles têm o espaço pra lazer 
com futebol, piscina, qua-
dra de vôlei, sinuca, pebo-
lim ....” salientou Cardoso.
 Ex-dependente quími-
co, Cardoso conhece 
como poucos a batalha 
que existe no íntimo de 
quem está envolvido pelo 

trela de Tremembé: Rua 
Lorena, 150, Pq Nos-
sa Senhora da Glória
Bingo Beneficente 3ª e 6ª 
Feiras as 14:00hs / Artesa-
nato 5.ª Feiras as 15:00hs
Projeto Vovô Feliz -Rua 23 
nº121 – Maracaíbo – CRAS
Das 08:00 as 09:00 na úl-
tima segunda feira do mês.
 O Conselho Municipal 
do Idoso de Tremem-
bé buscando aproximar 
a população dos servi-
ços realizados aos mu-
nícipes da “MELHOR 
IDADE” divulga o nome 
dos representantes cujo 
mandato será de 02 anos:
Presidente: Geraldo Na-
talino Pereira (represen-
tante do poder judiciário)
Vice: Cesar Augusto 
Marques (representan-
te do poder executivo)
 Representantes da se-
cretaria de ação social:
Titular: Márcia Mon-
teiro de Souza Righetti
Suplente: Anna Carolina 
de Freitas Ferreira Ribeiro
 Representantes da se-
cretaria de saúde:
Titular: Ana Maria Si-
queira do Nascimento
Suplente: Mari-
za Barros da Silva
 Representante da se-
cretaria de Turismo, 
Cultura e Esporte:
Titular: Odair Ribei-
ro das Neves Filho
Suplente: Cesar Au-
gusto Marques
 Representante do 

pois de uma pesquisa que 
aponta áreas com alta pers-
pectiva de desenvolvimen-
to. Reconhecido em todo o 
Brasil, o Alphaville vem 
para impulsionar e criar 
alterações significativas 
na área urbana dos municí-
pios onde instala seus pro-
jetos, e tem como ponto de 
partida a qualidade de vida.  
 Este será o segundo em-
preendimento da maior 
empresa brasileira de 
urbanismo sustentável, 
em terras valeparaiba-
nas. O Alphaville São 
José dos Campos, lança-

vício. Idealizador da clíni-
ca, ele pretende transfor-
mar esse local de recupe-
ração em uma referência 
nacional. “Eu sofri toda a 
desgraça da dependência 
química, meus familiares 
juntos, e consegui me li-
bertar disso. Venho bus-
cando minha recuperação 
diária, então eu quis que 
outros pudessem sentir 
essa liberdade de viver 
sem as drogas, de saber 
que existe vida após o uso 
de drogas. Meu sonho é 
esse, transformar Pinda 
em uma referência no tra-
tamento de dependência 
química. Temos pessoal
 qualificado e todo o po-
tencial necessário pra 
que isso aconteça!”
Ronald Cardoso deixa 
uma mensagem para as 
famílias: “Nunca desis-
tam de seus familiares 
que têm problemas com 
drogas. Minha famí-
lia não desistiu de mim, 
por isso estou conseguin-
do ser um membro pro-
dutivo na sociedade!”.

poder judiciário:
Titular: Geral-
do Natalino Pereira
Suplente: Arman-
do José Martins
Representante do Cen-
tro de Convivência:
Titular: Benedi-
ta Cleide do Amaral
Suplente: Edi-
th Rocha Santana
Representante do 
Credo Religioso:
Titular: ZuleikaLa-
zarine de Oliveira
Suplente: Edna Borges
As reuniões acontecem 
toda a última terça-feira 
de cada mês na sede da 
Secretaria de Ação Social 
(Antigo Lions Clube) e 
qualquer munícipe pode 
participar como OUVINTE.
Para qualquer denúncia 
sobre maus tratos a idosos 
denuncie no telefone (12) 
3674-3660 OU NO EMAIL 
d e n u n c i a i d o s o @ t r e -
m e m b e . s p . g o v . b r
 Dados estatísticos so-
bre o Conselho do 
Idoso de Tremembé
Denúncias recebidas de 
05/2013 á 05/2014:25
Visitas Realizadas: 39
Parecer da Promo-
toria de Justiça: 03
Eventos realizados: 02
Reuniões: 08
Orientações: 15
Ofícios enviados: 14
Para Maiores Informações 
entrar em contato na Secre-
taria de Ação Social pelo 
Telefone (12) 3674-3660

do em 2011, teve sua pri-
meira fase, com 418 lo-
tes, vendida num só dia.
 Corretores - Na última se-
mana, um hotel de Tauba-
té recebeu cerca de 300 
corretores de imóveis que 
participaram de um trei-
namento realizado na úl-
tima semana. Eles foram 
apresentados ao conceito 
Alphaville e receberam 
informações iniciais so-
bre o novo lançamento da 
marca. A intenção é pre-
parar a equipe comercial 
para atender clientes em 
todo o mercado regional.
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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

Literatura de cordel
A literatura de cordel é uma espécie de poesia popular que é impressa e divulgada em 
folhetos ilustrados com o processo de xilogravura. Também são utilizados desenhos e 
clichês zincografados. Ganhou esse nome, pois, em Portugal, eram expostos ao povo 
amarrados em cordões, estendidos em pequenas lojas de marcados populares ou até 
mesmo nas ruas. A literatura de cordel chegou ao Brasil no século 18, através dos 
portugueses. Aos poucos, foi se tornando cada vez mais popular. Nos dias de hoje, 
podemos encontrar este tipo de literatura principalmente na região nordeste do Brasil. 
Ainda são vendidas em lojas ou malas estendidas em feiras populares. De custo baixo, 
geralmente estes pequenos livros são vendidos pelos próprios autores. Fazem grande 
sucesso em estados como Pernambuco, Ceará, Alagoas, Paraíba e Bahia. Este suces-
so ocorre em função do preço baixo. Do tom humorístico de muitos deles e também 
por retratar fatos da vida cotidiana da cidade ou da região. Os principais assuntos 
retratados nos livros são festas, política, secas, disputas, brigas, milagres, vida dos 
cangaceiros, atos de heroísmo, morte de personalidade, etc. Em algumas situações, 
estes poemas são acompanhados de violas e recitados em praça com a presença do pú-
blico. Um dos poetas da literatura de cordel que fez mais sucesso até hoje foi Leandro 
Gomes de Barros (1865/1918). Acredita-se que ele tenha escrito mais de mil folhetos. 
Mas recentes, podemos citar os poetas José Alves Sobrinho, Homero do Rego Barros, 
Patativa do Assaré (Antônio Gonçalves da Silva), Téo Azevedo, Zé Melancia, Zé Vi-
cente, José Pacheco da Rosa, Gonçalves Ferreira da Silva, Chico Tratra, João de Cristo 
Rei e Ignácio da Catingueira. Vários escritores nordestinos foram influenciados pela 
literatura de cordel. Dentre eles podemos citar João Cabral de Melo, Ariano Suassuna, 
José Lins do Rego e Guimarães Rosa.

Humor
O menino pediu ao pai para ajudá-lo a encontrar o Mínimo Denominador Comum num 
problema de seu dever de casa e o pai respondeu:
- Ainda não encontraram isso? Já estavam procurando quando eu era menino!
***
O menino entra no boteco gritando:
- Depressa seu João, sua mulher está na sua casa com outro!
O homem sai correndo e dez minutos depois está de volta. Senta-se, pede uma cerveja 
e diz aos amigos:
- Alarme falso, era o mesmo de sempre.
***
Dois alentejanos andavam caçando no meio dos montes. De repente, avistaram um 
jovem que voava de Asa Delta. Um deles levanta a espingarda e dá um tiro e o outro 
pergunta:
- Compadre, que pássaro era aquele?
- Não sei compadre, mas que ele largou o homem que levava largou.
***
Um amigo chega para o outro e diz:
- Acabou meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacional de memori-
zação. Não esqueço mais nada.
- Ah é? Como é o nome do curso? Pergunta o amigo.
O outro colocou o dedo indicador dobrado sobre os lábios como quem está pensando 
e falou:
- Como é mesmo o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Responde o amigo.
Aí o cara virando-se para a esposa que estava próxima e falou:
- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou fazendo?

Mensagens
Cada qual de nós, seja onde for, está sempre construindo a vida que deseja. A existên-
cia é a soma de tudo o que fizemos de nós até hoje. Toda idéia que você venha a aceitar 
influenciará seu espírito, escolha os pensamentos do bem para orientar-lhe o caminho e 
o bem transformará sua vida numa cachoeira de bênçãos. Se você cometeu algum erro 
não se detenha para lamentar-se, raciocine sobre o assunto e retifique a falha havida 
porque somente assim, a existência lhe converterá o erro em lição. É muito difícil viver 
bem se não aprendemos a conviver. A vida é lei da natureza, mas a vida pessoal é a 
obra de cada um. Toda vez que criticamos a experiência dos outros, estamos apontando 
em nós mesmos os pontos fracos que precisamos emendar em nossas próprias experi-
ências. Seu ideal é o seu caminho, tanto quanto seu trabalho é você.
***
O importante não é chegar primeiro. Não é chegar antes dos outros. Não é atingir 
sozinho a meta desejada. Ninguém tem o direito de ser feliz sozinho. A humanidade 
caminha com vontade de chegar. O importante é os homens caminharem juntos, anda-
rem unidos, confraternizados na busca da paz. Os homens não se entendem por quê? 
Porque eles não estendem as mãos e não se abrem para a ternura do diálogo. Impõem 
quando deveriam aceitar. Exigem quando deveriam oferecer. Condenam quando deve-
riam perdoar. São muitos os anseios. Diferente as capacidades. Nem todos os homens 
percebem que a meta é a mesma e uma só é a esperança. A esperança é a luz interior, a 
iluminar no equilíbrio do silêncio, a caminhada dos homens.
***
Já pensou hoje como a vida é bela? Já fez alguma coisa para mudar a sua vida? Já disse 
às pessoas de sua família o quanto as ama? Já agradeceu a Deus pelas coisas belas que 
você tem, nas bênçãos que Ele te concedeu desde o momento em que você nasceu? O 
que está esperando! E depois vá viver a sua vida, pois a felicidade com Deus e a Vir-
gem Maria, nossa mãe, não pode esperar.

Pensamentos
Jesus te ama, mas nós te achamos um cara chato.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Lar doce lar, donde eu escondo todos os meus defeitos.
Os fazendeiros mais estúpidos só colhem as maiores batatas.
Um pequeno vazamento, eventualmente, afunda um grande navio.
Estou tão velho que nem tenho mais tipo sanguíneo.
Culto é aquele que sabe onde encontrar aquilo que não sabe.
Os estadistas são como os médicos, seus erros são fatais.
Nos olhos dos jovens arde a chama e no dos idosos brilha a luz.
A decisão é freqüentemente a arte de ser cruel a tempo.
Se não fosse pelo último minuto, muita coisa ficaria sem se fazer.
A decisão é uma forma de reagir.
Se não houvesse esperança, não estaríamos tentando.
Quando Deus fecha uma porta, Ele pode estar abrindo uma janela.
Se não puder ser o que és, seja com sinceridade o que podes ser.
A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento.
Quando o ar lhe faltar, respire mais devagar.
Um bom começo já é a metade.

Natividade da Serra está com
inscrições abertas para Banda

e Fanfarra Municipal
A Banda e Fanfarra Muni-
cipal estão com inscrições 
abertas para quem estiver 
interessado. Faça sua ins-

crição no Centro Cultu-
ral, idade mínima 7 anos. 
Compareça com o Xerox 
do RG e para menores de 

18 anos deverá estar acom-
panhado de seu respon-
sável. Mais informações:
Tel.: (12)36771123

Divisão de Museus em Taubaté
recebe a 10ª Mostra de Arte

do Vale do Paraíba

Escola do Trabalho de Taubaté
oferece 516 vagas para cursos

profissionalizantes

Arraiá Cultural Solidário
em Natividade da Serra

Amanhã, dia 07 de maio, 
às 09h, acontece a aber-
tura oficial da 10ª Mostra 
de Arte do Vale do Para-
íba, Litoral Norte e Re-
gião Serrana. As obras 
ficarão expostas até o dia 
31 de maio na Pinacote-
ca Municipal “Anderson 
Fabiano”, localizada na 
sede da Divisão de Mu-
seus, Patrimônio e Arqui-
vo Histórico de Taubaté.
Mostra de Artes 2A Mos-
tra vai reunir 59 trabalhos 

As oito unidades da Esco-
la do Trabalho da Prefei-
tura de Taubaté estão com 
inscrições abertas para 
cursos profissionalizan-
tes que serão ministrados 
neste 1º semestre de 2014.
Curso na escola do tra-
balhoNo total, ainda há 
516 vagas distribuídas 
nos 20 diferentes cursos 
nas áreas de informática, 
estética, elétrica, auto-
motiva, confecção, ad-
ministrativa e artesanato.
As pessoas que quei-
ram aprender uma 
nova profissão em 
curto espaço de tempo, 

O Fundo Social de So-
lidariedade em parceria 
com o Departamento de 

entre telas e esculturas de 
artistas convidados. O ho-
rário de funcionamento da 
exposição é de terça a sex-
ta-feira, das 08h às 12h e 
das 13h às 17h e sábado e 
domingo, das 09h às 12h. 
Para mais informações 
o telefone é o (12) 3621-
6044. A Divisão de Museus 
fica na Avenida Thomé
 Portes Del Rey, nº 
925, bairro Jardim 
Ana Emília.Serviço
10ª Mostra de Arte do 

poderão se capacitar em 
uma das seguintes fun-
ções: Auxiliar de Padeiro, 
Unhas Artísticas, Manicu-
re e Pedicure, Digitação, 
Iniciação à Informáti-
ca (melhor idade), Word 
Avançado, Artesanato em 
Feltro, Crochê e Bordado, 
Patchcolagem, Pintura em 
Tecidos, Costura Artesa-
nal, Decoupagè / Patcha-
plique / Tricô / Pintura em 
Tela, Eletricista Instalador, 
Funileiro de Brilho, 
Confecção de Bolsas, 
Customização, Informá-
tica Básica, Recursos 
Humanos, Logística e 

Cultura irá realizar nosso 
Arraiá Solidário, de 06 a 
08 de junho de 2014. No 

Vale do Paraíba, Litoral 
Norte e Região Serrana
Data: de 07 a 31 de maio
Horário: de terça-fei-
ra a sexta-feira das 08h 
às 12h e das 13h às 17h 
Sábado e domin-
go, das 09h às 12h
Local: Divisão de Mu-
seus, Patrimônio e Arqui-
vo Histórico de Taubaté
Endereço: Avenida 
Thomé Portes Del 
Rey, nº 925, bair-
ro Jardim Ana Emília

Auxiliar Administrativo.
As inscrições podem ser 
feitas em uma das unida-
des da Escola do Traba-
lho mediante apresentação 
das cópias do RG, CPF, 
comprovante de ende-
reço e de escolaridade. 
O candidato deve ter 
idade mínima de 16 
anos e possuir o Ensino 
Fundamental. Mais in-
formações podem ser 
obtidas pelo telefone: 
(12)3622 1170.SERVIÇO:
Escola do Trabalho
Cursos profissiona-
lizantes: 516 vagas
Telefone: (12) 3622 1170

arraiá terão barracas com 
comidas típicas, bingo, 
música e muita diversão.
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Ministério da Saúde e ANS 
suspendem161 planos de 36 

operadoras

FGV: indicador do clima 
econômico piorou na

América Latina e no Brasil

Guaratinguetá recebe espetáculo 
“Cores do Tempo”

Prefeitura de Taubaté notifica
postos de gasolina para

adequações

Secretário descarta
possibilidade de

racionamento de energia

Encontro de Colecionadores 
no Taubaté Shopping

São Luiz do Paraitinga
promove Feira de Apicultura

Por determinação do Mi-
nistério da Saúde e Agên-
cia Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), está 
suspensa a partir des-
ta próxima sexta-feira 
(16) a comercialização 
de 161 planos de saú-
de aplicadas pela Agên-
cia Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) a 
36 operadoras em todo 
o país. O anúncio foi 
feito nesta quarta-fei-
ra (14) pelo ministro da 
Saúde, Arthur Chioro, 
e o diretor-presidente 

O Indicador de Clima 
Econômico da América 
Latina (ICE) recuou em 
abril, após registrar alta 
entre outubro de 2013 e 
janeiro de 2014, com os 
três subindicadores que o 
compõe se estabelecendo 
na zona desfavorável. As-
sim como na sondagem 

A Prefeitura de Guaratin-
guetá, por meio da Secre-
taria de Cultura, apresenta 
o espetáculo “Cores do 
Tempo” do Circo Manacá, 
neste domingo,
 dia 18 de maio, às 11h, 
no Parque Ecológico 

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria 
de Mobilidade, iniciou 
a entrega de notifica-
ções para todos os pos-
tos de abastecimento e 
serviços da cidade, para 
que sejam feitas adequa-
ções em seus acessos.
Ao todo, 50 postos de abas-
tecimento estão sendo no-
tificados, e as adequações 
solicitadas estão de acordo 
com a Lei Complementar 
nº 238, de 10 de janeiro de 
2011 (Plano Diretor Físico 
do Município de Tauba-
té) e a Lei Complementar 
n º 7, de 17 de maio de 
1991, Seção 3 e Resolu-
ção do Contran Nº 38/98.

O país não terá de racionar 
energia elétrica, garantiu 
o secretário de Planeja-
mento e Desenvolvimento 
do Ministério de Minas e 
Energia, Altino Ventura. 
Segundo ele, mesmo no 
cenário mais pessimista, 
será possível atender à 
demanda por energia até 

Aquela antiga paixão por 
coleções de miniaturas, 
papeis de carta, latinhas, 
selos e outros objetos, ga-
nha mais espaço entre os 
dias 16 e 18 de maio, no 
corredor da expansão do 
Taubaté Shopping, duran-
te o Encontro de Colecio-
nadores. Serão 20 exposi-
tores vindos dos estados 
de São Paulo e Paraná, 
além da Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba.
Entre as atrações do even-
to, estão as primeiras mo-
edas e cédulas que circu-
laram no Brasil e moedas 
com formatos curiosos, 

Evento da Associação de 
Apicultores de São Luiz do 
Paraitinga será no dia 22 
de maio e terá presença do 
Sebrae-SP e outros parcei-
ros do Arranjo Produtivo 
Local da Apicultura Sus-
tentável do Vale do Paraíba
A Apistinga (Associação 
de Apicultores de São 
Luiz do Paraitinga) pro-
move no dia 22 de maio a 
1ª Feira de Apicultura de 
São Luiz do Paraitinga. 
O Sebrae-SP participa do 
evento, trazendo informa-
ções sobre associativismo, 
cooperativismo e ven-
da para merenda escolar.
A feira terá palestras e ati-
vidades sobre prevenção 
de acidentes com abelhas, 
dicas para adquirir caixas 
padronizadas para abelhas 
e a participação de parcei-
ros como o CEA (Centro 
de Estudos Apícolas da 
Unitau), Coapvale (Coo-
perativa Agropecuária do 
Vale do Paraíba), Fibria e 
CATI (Coordenadoria de 
Assistência Técnica Inte-

da ANS, André Longo. 
 Dos 161 planos, 132 estão 
sendo suspensos a partir 
deste 9º ciclo de Monito-
ramento da Garantia de 
Atendimento. Outros 29 
permanecem com a co-
mercialização proibida, 
desde o ciclo anterior, 
por não terem atender 
às melhorias exigidas. 
 No caso das opera-
doras, 26 estão proi-
bidas de vender seus
 produtos e 10 no-
vas empresas entram 
na lista - oito delas 

de janeiro, o ICE se fixou 
abaixo das médias históri-
cas dos últimos dez anos. 
O indicador Ifo/FGV é 
elaborado em parceria 
com o instituto alemão
 Ifo e usa como fonte 
a Ifo World Economic 
Survey (WES). Segun-
do dados divulgados on-

Anthero dos San-
tos, no bairro IAPI.
 A peça “Cores do Tem-
po”, que integra a
 programação 2014 do 
Circuito Cultural Pau-
lista, foi concebida por 
Beto Andreta e dirigida por 

O objetivo das adequa-
ções é para que tragam 
maior segurança viária 
aos pedestres que circu-
lam pelas calçadas do 
entorno dos postos e aos 
veículos que os acessam.
Dentro das especificações 
estabelecidas, estavam a 
necessidade de adequar as 
entradas e saídas dos pos-
tos, com seta direcional e 
com rebaixamento de guia 
da calçada, deixando uma 
rampa que não dificulte a 
livre circulação de pedes-
tres e/ou portadores de 
deficiência física.
Nos postos de serviços e 
abastecimento que forem 
instalados em imóveis 

o fim do período seco. Na 
avaliação do secretário, 
não haverá racionamen-
to mesmo que, agora, em 
2014, se repita o pior nível 
hidrológico da série his-
tórica iniciada em 1931. 
“Todas as nossas análi-
ses mostram que o siste-
ma, estruturalmente, está 

como de guitarra, carros e 
animais. Além das moedas 
e cédulas, também terão 
selos, cartões telefônicos, 
medalhas, antiguidades, 
figurinhas e muito mais. O 
evento pretende atrair não 
somente os colecionado-
res, mas visitantes de todas 
as idades para conhecer o 
universo do colecionismo.
Na programação, uma 
área reunirá mais de 20 
expositores de várias re-
giões do país, para trocar, 
avaliar material, comprar, 
vender e dar as mais va-
riadas informações sobre 
o mundo do colecionis-

gral), que tratarão de temas 
como produção, acesso a 
mercado, formalização, 
obtenção da Declaração ao 
Pronaf (DAP), agricultura 
familiar e associativismo.
O caminhão de educação 
ambiental da Fibria, que 
trará coleções naturais 
de insetos e celulose, e o 
projeto “Brincando de Po-
linizar”, da Unitau, são ou-
tros destaques do evento.
Central de Negócios
O Sebrae-SP coordena 
desde 2012 a Central de 
Negócios de Apicultores, 
que reúne 24 produtores 
de 11 cidades do Vale do 
Paraíba e Serra da Man-
tiqueira. A Central reúne 
apicultores de São José 
dos Campos, Jacareí, Ca-
çapava, São Luiz do Parai-
tinga, Redenção da Serra, 
Monteiro Lobato, Lagoi-
nha, Campos do Jordão, 
Santo Antonio do Pinhal 
e São Bento do Sapucaí.
O objetivo do Sebra-
e-SP na Central de 
Negócios é aumentar a 

têm planos suspensos pela 
primeira vez. As suspen-
sões preventivas e reativa-
ções de planos são divul-
gadas a cada três meses.
 Os planos tiveram sus-
pensão das vendas devido 
reclamações de consumi-
dores que foram prejudica-
dos por não cumprimentos 
de  prazos para consultas, 
exames e cirurgias, ou 
ainda, coberturas in-
devidamente nega-
das aos consumidores.
Com informações 
da Agência Saúde

tem, dia 14, pelo Instituto 
Brasileiro de Economia 
da Fundação Getulio Var-
gas (Ibre-FGV), a queda 
de 5,3% (de 95 para 90 
pontos) foi motivada por 
piores resultados tanto 
do Indicador da Situação 
Atual (ISA) como no Ín-
dice de Expectativas (IE).

Lara Pinheiro, une dança, 
teatro de bonecos e circo
 com a mostra de um ca-
sal de velhinhos que, 
ainda apaixonados, re-
lembram momentos mar-
cantes de suas vidas. 
 A entrada é franca.

localizados nas esqui-
nas das vias, também fo-
ram solicitadas melhorias 
e adequações nas guias 
das calçadas, e constru-
ção de uma jardineira ou 
mureta fixa, a fim de que 
não haja nenhum tipo 
de acesso de veículos 
na esquina oferecen-
do, dessa maneira, pro-
teção aos pedestres.
A partir do recebimen-
to da notificação, os es-
tabelecimentos deverão 
apresentar os projetos na 
Secretaria de Mobilidade 
Urbana no prazo de até 
30 dias para aprovação, e 
as adequações devem ser 
concluídas em 60 dias.

equilibrado. Isso signi-
fica que, com a geração 
hidráulica que estamos 
tendo, complementa-
da pela geração térmi-
ca, temos condições 
de atender ao siste-
ma até o final do perí-
odo seco sem raciona-
mento”, disse Ventura.

mo. Neste espaço, o vi-
sitante poderá encontrar 
uma infinidade de itens.
O objetivo do evento é 
promover a cultura da 
filatelia, da numismá-
tica, telecartofilia e do 
colecionismo em geral, 
como um hábito saudável 
prazeroso, além de um 
excelente passa tempo.
S e r v i ç o
Encontro de Co-
l e c i o n a d o r e s
Data: 16 a 18 de maio
Horário: 16/05 (a partir das 
13h) 17 e 18, horário de fun-
cionamento do shopping
Local: corredor da expansão

competitividade e lu-
cratividades das mi-
cro e pequenas em-
presas, incrementando 
oportunidades e aces-
sando novos mercados.
Atuando na Central de Ne-
gócios, os produtores têm 
uma série de benefícios, 
como compra e venda con-
junta de mercadorias e in-
sumos; definição de marca 
própria; negociação com 
fornecedores em comum; 
participação coletiva em 
eventos; propaganda e trei-
namento conjunto de cola-
boradores, além da troca 
de experiências e mobi-
lização para obter apoio 
junto ao poder público.
1ª Feira de Api-
cultura Apistinga
Data: 22 de maio
Horário: 9h às 17h
Local: Praça Dr. 
Oswaldo Cruz, Centro
Mais informações po-
dem ser obtidas pelo te-
lefone (12) 98164-8259 
(Apistinga) ou (12) 
3922-2977 (Sebrae-SP)

Inscrições para 18º Festival
de Música Junina de São Luiz
do Paraitinga encerram hoje
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Kustom Meeting reunirá 
evento de autos antigos

em Caçapava

Governo adia por três
meses o aumento de
imposto para bebidas 

frias

Recapeamento garante 
mais segurança para

trânsito em Pinda

Governo Federal distribui 
renda e injeta R$ 8 milhões 

na economia de Ubatuba via 
Bolsa Família

GAPC Taubaté ajuda
pessoas a superar o câncer

Após reunião com a Asso-
ciação Brasileira de Bares 
e Restaurantes (Abrasel) 
no dia de ontem (13), o mi-
nistro da Fazenda, Guido 
Mantega, anunciou o adia-
mento por três meses do 
reajuste dos impostos para 
o setor de bebidas frias.
Após reunião com repre-
sentantes do setor, Mante-
ga recuou da decisão. “A 
gente está diferindo, pos-
tergando uma correção de 
tabela que seria no dia 1º 

A partir deste mês, a pre-
feitura está realizando o 
recapeamento de diversas 
vias da cidade. O serviço 
levará mais segurança e 
organização para o trânsito 
de motoristas, motociclis-
tas, ciclistas e pedestres. 

Mundialmente reconhe-
cido e premiado por ins-
tituições de renome, o 
Bolsa Família, programa 
de distribuição de ren-
da do Governo Federal, 
mantém afastadas da mi-
séria 5144 famílias em 
Ubatuba, aproximada-
mente 20% da população.
Em 2013, foram cerca de 
R$ 8 milhões em repasses, 
que melhoraram a qualida-
de de vida dos ubatubenses, 
contribuíram na extensão 
da democracia, dos direi-
tos humanos e movimen-
taram a economia local. 
De acordo com os dados 
do Ministério do Desen-
volvimento Social, R$ 750 
mil são injetados men-
salmente no município.
Contemplada pelo Bolsa 
Família, Renata Cristina 
dos Santos é mãe solteira 
de três filhos e mora em 
uma pequena residência 
no Silope, centro. Bal-
conista, recebe por volta 
de R$ 700 de salário, R$ 
160 do programa de dis-
tribuição de renda e ex-
plica a importância do 
que ela chama de “ajuda”.
“Tenho três filhos para criar 
e o pai deles não ajuda em 

Entidade já auxiliou 
mais de quatorze mil 
portadores de neoplasia 
São momentos difíceis, 
desde a notícia da desco-
berta da doença até o trata-
mento, só quem já passou 
por isso sabe a dificuldade 
da experiência de se ter 
câncer. O GAPC – Grupo 
de Apoio a Pessoas com 
Câncer, é uma entidade 
sem fins lucrativos que 
tem como objetivo auxiliar 
essas pessoas e suas famí-
lias a superarem a doença.
Em 2013, o GAPC for-

de junho para daqui a três 
meses e não de forma ple-
na, mas diferida ao longo 
do tempo. Sem dúvida, nós 
temos uma grande preocu-
pação que a inflação per-
maneça sob controle e esse 
setor pode dar uma contri-
buição importante. Nós 
fizemos um pacto de que 
não haveria aumento du-
rante a Copa e de preferên-
cia depois também”, disse.
Anunciado no fim de abril 
para entrar em vigor no dia 

Nessa primeira fase, que 
deverá seguir até o final do 
ano, dez vias, entre ruas 
e avenidas, receberão o 
recapeamento. O primei-
ro local a receber o novo 
asfalto é a avenida Dr. 
Francisco Lessa Júnior, 

nada. Fiquei sozinha com 
as crianças e meu salário é 
insuficiente. Chega no fim 
do mês, já estou quase sem 
nada. É exatamente nessa 
hora que recebo o Bolsa 
Família. Com o dinhei-
ro, consigo comprar, por 
exemplo, um material de 
escola ou uma roupinha de 
frio. Me ajuda muito, você 
nem imagina”, disse Re-
nata, com seu filho de ape-
nas alguns meses no colo.
A seleção das famílias 
para o Bolsa Família é fei-
ta com base nas informa-
ções registradas pelo mu-
nicípio no Cadastro Único 
para Programas Sociais do 
Governo Federal, instru-
mento de coleta e gestão 
de dados que tem como 
objetivo identificar as fa-
mílias de baixa renda exis-
tentes no Brasil. Com base 
nesses dados, o Ministério 
do Desenvolvimento So-
cial seleciona as famílias 
que receberão o benefício.
Podem receber o benefí-
cio as famílias em situ-
ação de extrema pobre-
za, com renda per capita 
de até 70 reais por mês; 
aquelas que são conside-
radas pobres, renda per 

neceu a seus assistidos 
vários benefícios e aten-
dimentos, entre eles, aten-
dimentos profissionais, 
medicamentos, suplemen-
tos, fraldas, curativos, 
próteses, perucas, exa-
mes, cestas básicas, en-
tre outros. Na unidade de 
Taubaté, o paciente conta 
ainda com atendimento 
social, nutricional, fisio-
terapêutico e psicológico, 
florais de Bach, orientação 
jurídica e oficina de artes. 
Qualquer pessoa maior 
de 18 anos com diagnós-

1º de junho, o aumento das 
alíquotas para as chama-
das bebidas frias (cervejas, 
refrigerantes, isotônicos 
e refrescos) era uma das 
alternativas do governo 
em busca de superávit pri-
mário. Em abril, a Recei-
ta Federal anunciou que o 
preço das bebidas frias su-
biriam, em média, 1,3%. , 
mas logo em seguida, pu-
blicou nota oficial onde 
retificou o índice para em 
média, 2,25%. Também 
houve erro na primeira 
divulgação das tabelas.
Na visão do presi-
dente da Associação 
Brasileira de Bares e 
Restaurantes (Abrasel), 
Paulo Solmucci, a deci-
são do governo causaria 
um impacto entre 10% a 
12% para o consumidor 
e a previsão de 200 mil 
demissões no se-
tor, logo após a Copa.

no Lessa. O recapeamen-
to da via, inclusive, foi 
uma solicitação da popu-
lação em reunião realiza-
da no centro comunitário 
do Campos Maia, com a 
assessoria da Prefeitura, 
no final do ano passado.

capita entre 70,01 reais 
e 140 reais por mês; e as 
que são pobres ou extre-
mamente pobres e tenham 
em sua composição ges-
tantes, nutrizes, crianças 
ou adolescentes entre 0 e 
17 anos (sendo nesses últi-
mos casos um valor maior 
do que o fornecido às fa-
mílias sem crianças, ado-
lescentes ou gestantes).
Para ser beneficiário, é 
preciso apresentar um do-
cumento de identificação, 
como o CPF, por exem-
plo, entrar no Cadastro 
Único. O cadastramento, 
no entanto, não significa 
que o recebimento será 
imediato. Quem selecio-
na as famílias que rece-
berão o Bolsa Família é 
o Ministério do Desen-
volvimento Social, com 
base na renda per capita.
As prefeituras municipais 
são responsáveis por ca-
dastrar, digitar, transmitir, 
manter e atualizar a base 
de dados, acompanhar as 
condições do benefício e 
articular e promover as 
ações complementares 
destinadas ao desenvolvi-
mento autônomo das famí-
lias pobres do município.

tico comprovado pode 
ser atendida pelo GAPC.
O GAPC atende cerca de 
14 mil usuários e conta, 
hoje, com 6 unidades no 
Brasil sobrevivendo unica-
mente de doações de parti-
culares e empresas. Você 
pode ajudar essas pessoas 
com câncer sendo volun-
tário, divulgando a enti-
dade ou fazendo doações, 
basta mandar um e-mail 
para contato@gapc.org.
br. GAPC Taubaté-SP Rua 
Souza Alves, 369 – Cen-
tro. Tel.: (12) 3622-6665


