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Abono salarial 
2014/2015 já

pode ser recebido

Paraibuna abre
Processo Seletivo para 
contratar profissionais 

na área da Saúde

Confira a programação  
do Festival do Camarão 

em Ubatuba:

Pinda oferece 204
vagas para cursos

gratuitos

Com seu slogan “Turismo 
o ano inteiro”, Ubatuba 
prepara para a próxima se-
mana a realização do 21º 
Festival do Camarão da 
Almada. O evento é um 
dos mais famosos festivais 
gastronômicos da região e 
está previsto para o perí-
odo entre os dias 24 e 27 

Pindamonhangaba está 
com 204 vagas abertas 
para cursos oferecidos 
pelo Pronatec, programa 
do Governo Federal, em 
parceria com a Prefeitura, 
por meio do Departamen-
to de Assistência Social.
altOs cursos oferecidos 
são eletricista instalador 
predial de baixa tensão, pe-
dreiro de alvenaria, agente 
de inspeção de qualida-
de, moldador de plástico 
por injeção, entre outros.
As aulas serão realizadas 
no Senai e as pré-matrí-
culas deverão ser feitas no 
Centro Integrado de As-
sistência Social (CIAS), 
próximo à prefeitura, no 
bairro Alto Cardoso. O 
horário de atendimento 
é de segunda a sexta, das 

O Ministério do Trabalho 
e Emprego começou a pa-
gar a partir do dia 15/07 
o abono salarial do exer-
cício 2014/2015. A esti-
mativa é que cerca de 23 
milhões de trabalhadores 
tenham direito ao bene-
fício e o montante a ser 
pago será cerca de R$ 17 
bilhões. De acordo com a 
pasta, no atual exercício, 
o Conselho Deliberativo 
do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (Codefat) an-
tecipou o pagamento, que 
anteriormente era feito em 
agosto. Outra mudança no 
calendário é que os traba-
lhadores que recebem o 
benefício em conta-cor-
rente vão ter o depósito 
em suas contas de acordo 

A Prefeitura de Paraibu-
na está com inscrições 
abertas para o Processo 
Seletivo Simplificado n° 
01/2014, visando à con-
tratação de profissionais 
para a área da Saúde: 01 
médico psiquiatra, 01 

de julho no bairro da Al-
mada, km 13 da BR-101.
A programação promete 
uma série de festivida-
des, começando todos os 
dias à partir das 11 ho-
ras com um almoço mu-
sical repleto de MPB e 
outros ritmos populares.
Também está programado 

7h30 às 11h30 e das 13 às 
17 horas. O prazo final das 
inscrições é 21 de julho é 
preciso informar o CPF.
Os cursos são destina-
dos às pessoas a partir 
dos 16 anos de idade e o 
público-alvo são mem-
bros de família de baixa 
renda, a prioridade é para 
os beneficiários dos pro-
gramas sociais. O início 
das aulas está previsto 
para o dia 29 deste mês.
O curso de
 eletricista instalador pre-
dial de baixa tensão tem 
48 vagas e o de pedrei-
ro de alvenaria 12, para 
estudar um destes dois é 
preciso ter o Ensino Fun-
damental, ciclo I (do 1º 
ao 5º ano) incompleto. 
Há 32 vagas para o cur-

com o mês de aniversário, 
a partir do dia 15 de julho.
Podem receber o benefício 
trabalhadores que tiveram 
os dados informados na 
Relação Anual de Infor-
mações Sociais (Rais) e 
que atendam aos seguin-
tes critérios: cadastro no 
PIS/Pasep há pelo menos 
cinco anos; ter trabalhado 
com carteira assinada ou 
ter sido nomeado efetiva-
mente em cargo público 
durante, pelo menos, 30 
dias no ano-base para em-
pregadores contribuintes 
do PIS/Pasep (empregado-
res cadastrados no CNPJ); 
e ter recebido em média 
até dois salários-mínimos 
de remuneração mensal 
durante o período traba-

farmacêutico e 06 auxi-
liares de enfermagem.
     As inscrições estarão 
abertas no período de 21 
a 25 de julho, das 10h00 
às 12h00, e das 14h00 às 
16h00, na Diretoria Mu-
nicipal de Saúde – Tra-

no evento diversas  atra-
ções culturais como con-
gada, teatro de pantomima, 
fandango caiçara, dança 
de fita e corrida de canoas.
Outra atração programada 
é a soltura de tartarugas 
pela equipe do Projeto 
Tamar e durante a noite, 
shows animam o público.

so de agente de inspeção 
de qualidade e mais 32 
para moldador de plástico 
por injeção, para matri-
cular-se nestas atividades 
é necessário ter o Ensino 
Fundamental, ciclo II (6º 
ao 9º ano), incompleto.
Quem possui o Ensino 
Fundamental comple-
to poderá fazer o curso 
de assistente de plane-
jamento e controle da 
produção ou traçador de 
caldeiraria, para cada um 
deles há 32 vagas. Já os 
interessados em se qua-
lificar e que tenham o 
Ensino Médio incomple-
to terão a oportunidade 
de fazer o curso de au-
xiliar de recursos huma-
nos, para esta atividade 
são oferecidas 16 vagas.

lhado. O valor do abo-
no é um salário-mínimo.
Trabalhadores inscritos 
no PIS recebem o abono 
salarial nas agências da 
Caixa e os inscritos no 
Pasep recebem nas agên-
cias do Banco do Brasil, 
de acordo com o calen-
dário de pagamento. Os 
inscritos no PIS que tive-
rem Cartão Cidadão com 
senha cadastrada, também 
podem fazer o saque em 
lotéricas, caixas de auto
-atendimento e postos do 
Caixa Aqui. Os inscritos 
devem apresentar um do-
cumento de identificação 
e o número de inscrição 
no PIS ou Pasep. O prazo 
final para sacar o abono é 
dia 30 de junho de 2015.

vessa Irmã Le Cont, s/
nº - Centro. As provas 
acontecerão no dia 03
 de agosto de 2014, às 
10h00, na EMEF Irmã 
Irene Alves Lopes “Irmã 
Zoé” - Rua Geraldo 
Santana, 55, Centro.
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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

A luz do vagalume

O vagalume é um inseto coleóptero que possui emissões luminosas devido aos órgãos 
fosforescentes localizados na parte inferior do abdômen. Essas emissões luminosas 
são chamadas de bioluminescências em razão das reações químicas onde a luciferina 
é oxidada pelo oxigênio nuclear produzindo oxiluciferina que perde energia fazendo 
com que o inseto emita luz. Outro fator que impulsiona emissões luminosas é o de 
chamar atenção de seu parceiro ou de sua parceira. O macho emite a luz avisando que 
está se aproximando enquanto que a fêmea pousada em determinado local emite sua 
para avisar onde está. Na reação química, cerca de 95% aproximadamente de ener-
gia produzida transforma-se em luz e somente 5% aproximadamente se transforma 
em calor. O tecido que emite a luz é ligado na traquéia e no cérebro, dando ao inseto 
total controle sobre sua luz. Infelizmente, os vagalumes estão ameaçados pela forte 
iluminação das cidades, pois quando entram em contato com essa forte iluminação 
das cidades, sua bioluminescência é anulada interferindo fortemente na reprodução, 
podendo até serem extintos.

Humor

Diário de uma doméstica

Aproveitando a ausência dos patrões. Dircinéia pega o telefone e fofoca com a amiga 
Craudete:
- Crau, hoje de manhã eu fui à feira. Antes de sair, meu patrão me pediu pra eu trazer 
figo. Aí eu perguntei: Figo fruta ou bife de figo? O home ficou uma fera. Gente fina, 
seu Adamastor, num ligo não. Ele tem sistema nervoso. Também com um emprego 
chato daqueles, vou te contar. Ele é Fiscal da Receita. Deve ser um saco ficar confe-
rindo receita de médico o dia inteiro. Dispois chegou o Adamastorzinho, o filho mais 
novo deles. Acabou di ganhar um carro todo equipado. Tem rodo di maionese, farol di 
pilha, teto ensolarado e trio elétrico. Não sei por que trio elétrico num carro, deve ser 
pruque ele gosta de musica baiana. Cê num sabe da úrtima? Eu discubri que aqui nessa 
mansão que eu trabaio é tudinho de fachada!
- Como assim, Dircinéia? Pergunta a colega, confusa.
- Nada aqui é dus patrões! Tudinho é imprestado! Tudo! Cê cridita numa coisa dessa? 
Óia só, as rôpas qui o patrão usa é dum tal de Armani, as gravatas é dum Pierre Car-
dine, os móveis é dum tal de Luiz quinze, o carro é de uma tal Mercedes. Nadica de 
nada é deles.
- Noooossa, qui pobreza!
- E além de pobre, elis são muito inzibido, magina que outru dia eu escutei o patrão no 
telefone falano que tinha um Picasso!
- E num tem não?
- Qui nada fia, é piquinininho de dá dó!

Mensagens

O diamante e o homem rico

Certa vez um profeta disse a um judeu rico, cujo vizinho era muito pobre, que algum 
dia a sua fortuna passaria para as mãos do miserável. O judeu, impressionado com a 
previsão, vende tudo quanto possuía e com seu melhor sorriso, disse à esposa:
- Veja como se engana um mau adivinho. Aplicarei toda a minha fortuna num grande 
diamante.
- E onde pretende guardar uma pedra preciosa com segurança, meu senhor? Pergunta 
a esposa.
- Vou escondê-la no meu turbante.
- Muito bem! Aplaudiu a esposa. Assim nosso vizinho pobre nunca terá o seu diaman-
te.
 Um dia, o judeu rico foi convidado para uma festa na casa de um patrício, que mora-
va do outro lado do rio. Satisfeito, toma um barco de aluguel, mesmo com um vento 
prometendo trazer chuva. Durante a travessia, passa algum tempo entretido com o 
rastro da embarcação que cortava as águas barrentas do rio. Quando atingem o meio 
do remanso, a embarcação que avançava com dificuldade, foi surpreendida por uma 
violenta rajada de vento forte o suficiente para arrancar o turbante do judeu, que cai 
nas águas e se afunda rapidamente, levando o diamante. Engasgado e cheio de pesar, 
pensa: de qualquer forma se tiver perdido o diamante, não será meu vizinho que o apa-
nhará. Passado alguns dias, o vizinho pobre vai ao mercado e compra um peixe para 
o almoço de domingo. Ao abrir o pescado para limpar, encontra na sua barriga o belo 
diamante que o judeu havia perdido no rio.

Pensamentos

A felicidade é a harmonia entre o pensar, o dizer e o fazer.
Julgue um homem pelas suas perguntas e não pelas respostas.
O mundo dá voltas, então relaxe.
Se for prá ser será.
Conservemos pela sabedoria o que adquirimos pelo entusiasmo.
Ser feliz e ter razão, geralmente são incompatíveis.
Ninguém sabe o bastante para ser pessimista.
O Sol nasce para todos e a Lua para os enamorados.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
Para sua estrela brilhar não precisa apagar a minha.
Todas as flores do futuro estão nas sementes do presente.
Onde não há dignidade, a amizade não perdura.
A timidez é para o espírito o que a vertigem é para o corpo.
As verdadeiras convicções não se mostram, provam-se.
A vida é uma longa lição de humildade.
As almas viris podem vergar um momento, mas não se quebram.
Amargos frutos colhem quem tarde se arrepende.
Aprender a ver é a mais longa aprendizagem de todas as artes.
O bom humor não custa nada e compra tudo.
O amor não pede licença para entrar, ele surge já instalado.
Antes de falar do meu presente, lembre-se do teu passado.
Uma idéia sem execução é um sonho.
É melhor andar a pé do que montar num burro velho.
Faça primeiro o mais importante e não o mais urgente.

Defesa Civil promove
ação educativa no
centro de Taubaté

O Projeto Guri, programa 
de educação musical do 
governo do estado volta-
do para crianças e ado-
lescentes, está com mais 
de 850 vagas para aulas 
de instrumentos musicais, 
canto coral e iniciação mu-
sical na região do Vale do 
Paraiba e Litoral Norte.
 Os interessados devem ter 
de 6 a 18 anos incomple-
tos. Para efetuar a matrí-
cula é necessário compa-
recer diretamente ao polo 
em que desejam estudar, 
acompanhados pelos pais 
ou responsável, portando: 
RG ou certidão de nas-
cimento e comprovante 
de matrícula escolar e/ou 
declaração de frequência 
escolar referente ao se-
mestre. Não é preciso ter 
conhecimento prévio de 
música, nem possuir 
instrumento ou rea-
lizar testes seletivos.
Novos alunos têm de 21 de 
julho a 15 de agosto para 
realizar a inscrição, o início 
das aulas ocorre a partir de 
28 de julho a 18 de agos-
to, de acordo com a data 
de inscrição de cada alu-
no.  Outras vagas podem 
abrir ao longo do período 
de matrículas por conta de 
desistências, entre outros.
Mais informações: 
w w w . p r o j e t o g u -
r i . o rg . b r / m a t r i c u l a s / 
Confira  a lista de alguns 
polos com vagas abertas:
Polo Caçapava
Vagas disponíveis:15
Cursos: canto coral e violão
Funcionamento: Se-
gundas e Quartas-Fei-
ras, das 13h30 às 17h30
Endereço: Aveni-
da Dr. José de Mou-
ra Resende, 475, Vera 
Cruz. CEP: 12287-460
Telefone: (12) 3652-9222 
Polo Campos do Jordão
Vagas disponíveis: 23
Cursos: canto coral, vio-
lino, viola, violoncelo, 
contrabaixo, clarinete, 
flauta transversal, sa-

xofone, eufônio, trom-
bone, trompete e violão
Funcionamento: Terça 
e Quinta, das 9h às 11h 
e das 13h30 às 17h30
Endereço: Rua José Be-
nedito Bicudo, 75 – Vila 
Paulista. CEP: 12460-000
Telefone: (12) 3664-
5441 Polo FUN-
DACC Caraguatatuba
Vagas disponíveis: 45
Cursos: canto coral, vio-
lino, viola, violoncelo, 
contrabaixo e percussão
Funcionamento: Ter-
ças e Quintas-Fei-
ras, das 13h30 às 18h
Endereço: Rua Floria-
no Peixoto, S/N, Poia-
res. CEP: 11673-420
Telefone: (12) 3888-
3881 Polo Distri-
to de Moreira César
Vagas: 12
Cursos: violino, viola, 
clarinete, flauta transver-
sal, saxofone e percussão
Funcionamento: Se-
gundas e Quartas-Fei-
ras, das 14h30 às 18h
Endereço: Rua Guilherme 
Nicolletti, 753, Vila São 
Benedito. CEP: 12445-120
Telefone: (12) 3637-
4476 Polo Ilhabela
Vagas disponíveis: 10
Cursos: percussão e violão
Funcionamento: Se-
gundas e Quartas-Fei-
ras, das 13h30 às 17h30
Endereço: Rua Pernam-
buco, 391, Barra Ve-
lha. CEP: 11630-000
Telefone: (12) 3895-
8215 Polo Lagoinha
Vagas disponíveis: 34
Cursos: canto co-
ral, percussão e violão
Funcionamento: Quar-
tas e Sextas-Fei-
ras, das 13h às 17h
Endereço: R. Padre 
João Paulo, 371, Cen-
tro. CEP: 12130-000
Telefone: (12) 3647-1301 
Polo Natividade da Serra
Vagas disponíveis: 14
Cursos: canto coral e violão
Funcionamento: Ter-
ças e Quintas-Feiras, 

das 13h15 às 17h15
Endereço: Avenida Tre-
ze de Agosto, 235, Cen-
tro. CEP: 12180-000
Telefone: (12) 3677-1123
Polo Paraibuna
Vagas disponíveis: 17
Cursos: violão e percussão
Funcionamento: Se-
gundas e Quartas-Fei-
ras, das 13h30 às 17h30
Endereço: Praça Mon-
senhor Ernesto Almi-
rio Arantes, 64, Cen-
tro. CEP: 12260-000
Telefone: (12) 3974-0139
 Polo Pindamonhangaba
Vagas disponíveis: 28
Cursos: canto co-
ral, percussão e violão
Funcionamento: Ter-
ças e Quintas-Fei-
ras, das 13h30 às 18h
Endereço: Rua Cássio Pi-
res Salgado, S/N, Nova Es-
perança. CEP: 12426-270
Telefone: (12) 3911-8411
 Polo Pindamonhangaba 3
Vagas disponíveis: 40
Cursos: violoncelo, contra-
baixo, percussão e violão
Funcionamento: Quartas 
e Sextas-Feiras, das 8h às 
11h e das 13h30 às 18h
Endereço: Rua Cône-
go Tobias, 168, Alto do 
Tabaú, CEP 12403-030
Telefone: (12) 3622-
7440 Polo Taubaté
Vagas disponíveis: 15
Cursos: violino, vio-
la, violoncelo, con-
trabaixo, violão
Funcionamento: Se-
gundas e Quartas-Fei-
ras, das 13h30 às 17h30
Endereço: Praça Coro-
nel Vitoriano, S/N, Cen-
tro. CEP: 12020-020
Telefone: (12) 3625-5140
 Polo Ubatuba - Prefeitura
Vagas disponíveis: 16
Cursos: canto co-
ral, percussão e violão
Funcionamento: Ter-
ças e Quintas-feiras, 
das 13h30 às 17h30
Endereço: Praça An-
chieta, S/N, Cen-
tro. CEP 11680-000
Telefone: (12) 3833-7237
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Comércio de Taubaté e 
região tem o melhor

desempenho do Estado 
no mês de abril

Futsal: ADC Ford Taubaté 
é campeã dos Jogos

Regionais

As vendas dos lojistas da 
região de Taubaté ren-
deram R$ 1,815 bilhão 
em abril. Descontada a 
inflação do período, o fa-
turamento foi 6% maior 
que o registrado em mes-
mo mês do ano passado. 
Esse desempenho coloca 
a base do Sincovat (Sin-
dicato do Comércio Va-
rejista de Taubaté) e ci-
dades vizinhas no topo 
do ranking composto por 
16 regiões de São Paulo.
 Mensalmente, a Federa-
ção do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo (Fe-
comercioSP), em parceria 
com a Secretaria da Fazen-
da do Estado de São Paulo 
(Sefaz), divulga a Pesquisa 
Conjuntural do Comércio 
Varejista (PCCV) em ver-
sões regionais e estadual.

Após garantirem o ouro 
em Caraguatatuba, 
taubateanos focam no-
vamente Liga Paulista
Em mais uma decisão nos 
pênaltis, a equipe da ADC 
Ford Futsal/ Taubaté levou 
a melhor e sagrou-se nes-
ta sexta-feira, 11, campeã 
dos Jogos Regionais de 
Caraguatatuba após ven-
cer o Jacareí por 4 x 2.
No tempo normal, o pivô 
Max abriu o placar para 
os taubateanos. Na eta-
pa complementar, os ad-
versários empataram. Na 
prorrogação a rede não 
balançou e o duelo foi de-
finido nos pênaltis. O go-
leiro Velloso da ADC Ford 
defendeu uma cobrança 

 O segmento de supermer-
cados, que no comércio da 
região representa a ativi-
dade de maior movimen-
to financeiro, faturou R$ 
564,6 milhões, com alta de 
12,8% entre abril de 2013 
e abril de 2014. Em senti-
do oposto, o segmento de 
concessionárias de veícu-
los, segundo mais relevan-
te, obteve receita 0,9% me-
nor no comparativo anual, 
aos R$ 256,2 milhões. 
Com R$ 140 milhões, as 
lojas de materiais de cons-
trução apresentaram que-
da de 5,4% no resultado. 
O segmento de vestuário, 
tecidos e calçados regis-
trou R$ 135,5 milhões, 
quarto maior faturamen-
to, aumentando 1,6%. Na 
sequência, ficaram as far-
mácias e perfumarias, com 
R$ 119,3 milhões, após 

e na outra o atleta do Ja-
careí chutou para fora. 
Além do título, o time da 
cidade de Taubaté tam-
bém carimbou vaga nos 
Jogos Abertos do Interior.
“Foi um clássico acirrado. 
Tivemos até mais posse 
de bola e volume de jogo, 
mas não aproveitamos as 
oportunidades. Nos pênal-
tis, a qualidade e compe-
tência do elenco fizeram a 
diferença. Estou mui-
to feliz pela conquista”, 
comemorou o técnico 
Bruno Zuchinalli, que 
conquistou o primeiro tí-
tulo à frente da equipe.
Com esse triunfo, os atle-
tas agora terão quatro dias 
de folga e retornam aos 

alta de 5%. Também tive-
ram aumento de receita 
as lojas de departamentos 
(25,1%), somando em abril 
deste ano R$ 60,1 milhões.
 O faturamento das lojas 
de eletrodomésticos e ele-
trônicos caiu 8,9%, aos R$ 
50,2 milhões. Os menores 
segmentos agrupados na 
pesquisa conseguiram au-
mentar suas receitas. As 
lojas de autopeças e aces-
sórios, por exemplo, ob-
tiveram R$ 26,8 milhões, 
alta de 5,1% no período. 
Já as lojas de móveis e 
decoração faturaram R$ 
15,1 milhões, elevação de 
23%. As demais ativida-
des do comércio em geral, 
com predominância dos 
postos de combustíveis, 
registraram aumento de 
7,4%, apontando R$ 447,2 
milhões de faturamento.

treinos no dia 15, quando 
focam novamente a Liga 
Paulista. A partida contra 
a A.A.B.B/ Santo André 
prevista para a quinta-fei-
ra, 17, foi adiada a pedido 
da Federação Paulista. O 
próximo confronto pela 
elite do estadual está mar-
cado para o dia 23 contra 
o São Bernardo, às 19h45, 
no ginásio do Cemte.
O time da ADC Ford Fut-
sal/ Taubaté tem o apoio 
da Top 10 Assessoria em 
Comunicação Esporti-
va, Prefeitura de Tauba-
té, Academia Cunzolo 
Acqua, Faculdade 
Anhanguera, RT Sports, 
Clean Car e Renato 
Osório Nutricionista.

Convocação da Junta do 
Serviço Militar de Ubatuba

A Junta do Serviço Militar 
de Ubatuba comunica os 
jovens dispensados pelo 
serviço militar no muni-
cípio de Ubatuba - das 

classes de 1996 e anterio-
res -, que a cerimônia de 
compromisso à bandeira 
e entrega dos certificados 
de dispensa de incorpora-

ção (CDI) ocorrerá no pró-
ximo dia 14 de agosto às 
8:30 horas no Ginásio de 
Esportes Tubão - Avenida 
Thomas Galhardo, Centro.

Líderes dos BRICS criam 
banco de financiamento 

presidido pela Índia

Acordo para criação do 
banco foi assinado na ter-
ça (15), em Fortaleza.
Sede do banco será em 
Xangai, na China, com 
presidência indiana. A Ín-
dia vai presidir o banco 
dos BRICS, o grupo dos 
cinco maiores países emer-
gentes, incluindo o Brasil. 
O acordo para a criação do 
banco foi assinado na ter-
ça-feira (15), na reunião 
de cúpula, em Fortaleza.
Depois de muita negocia-
ção, os BRICS consegui-
ram se alinhar. No docu-
mento oficial do encontro, 
eles ressaltaram a lenta re-
cuperação das economias 
desenvolvidas e a força 
do grupo para contribuir 
para o crescimento global.
Para o grupo, o cená-
rio internacional exige 
instituições financeiras 
mais ágeis. O presiden-

te da Rússia, Vladimir 
Putin, disse que o banco 
que acaba de ser criado 
será um dos maiores do 
mundo e vai prevenir di-
ficuldades econômicas.
A escolha da 
sede do banco em Xangai, 
na China, não foi surpre-
sa. A presidência rotativa 
de cinco anos, dada pri-
meiro dos indianos, foi 
muito disputada e a deci-
são foi tomada no último
 instante pelos che-
fes de Estado em 
uma reunião fechada.
A presidente Dilma Rou-
sseff disse que o Bra-
sil não abriu mão da
 presidência já que a ideia 
inicial da criação do ban-
co partiu dos indianos. 
Ela reforçou que a insti-
tuição será uma rede de 
proteção para os BRICS, 
mas não exclui a possi-

bilidade de ajudar outras 
nações em dificuldade 
econômica, como a Ar-
gentina, por exemplo.
“Se a Argentina vai ser ou 
não beneficiada por isso é 
algo que, daqui para fren-
te, vai ser avaliado e se 
tomará sobre essa questão 
uma posição. Primeiro, 
é preciso que a Argenti-
na peça”, declara a pre-
sidente Dilma Rousseff.
Para ela, tanto o banco 
quanto o fundo de reser-
va de US$ 100 bilhões 
que vai proteger os BRI-
CS de crises financeiras 
representam um movi-
mento concreto dessas 
nações, que buscam 
agora maior crescimen-
to e cooperação comer-
cial entre os integrantes.
O próximo encontro 
já está marcado: será 
na Rússia, em 2015.

Presidente do Equador 
vem a São José assinar 

termo de cooperação entre 
as cidades tecnológicas

O Presidente do Equador, 
Rafael Correa, esteve em 
São José dos Campos na 
manhã desta terça-feira 
(15) para a assinatura de 
um termo de cooperação 
entre as cidades co-ir-
mãs Yachay (cidade tec-
nologia planejada) e São 
José. O evento aconteceu 
no Parque Tecnológico, o 
presidente veio acompa-
nhado de oito ministros, 
secretários e do prefeito 
de Yachay, Héctor Cha-
vez. Eles assinaram o 
termo junto do prefeito 
Carlinhos Almeida (PT).
O termo de cooperação 
terá vigência de um ano 
e prevê troca de experi-
ências e transferência de 
tecnologias, além de in-
tercâmbio cultural e apoio 
institucional entre as ci-
dades. São José partici-
pará, inicialmente, com 
a oferta de conhecimen-
to de universidades e do 
Parque Tecnológico, mais 
a experiência da cidade 
em sistemas de monitora-
mento urbano por câme-
ras e outras tecnologias.
Já a cidade de Yachay 
deverá oferecer bolsas 
de estudo para mestres 
e doutores interessados 

em desenvolver conheci-
mentos em universidades 
e indústrias, nas áreas de 
desenvolvimento econô-
mico, ciência e tecnolo-
gias. “A tranferência de 
tecnologia é uma aposta 
importante para o desen-
volvimento do nosso país. 
Há pouco tempo entrega-
mos o terceiro protótipo 
de avião não tripulado 
feito 100% no Equador. 
Então, precisamos apren-
der com cidades que lide-
ram o setor de tecnologia, 
principalmente aeronáu-
tica e aviônica, que é o 
caso de São José”, resal-
tou o prefeito de Yachay.
Em discurso, o presiden-
te disse que o Equador 
está passando por uma 
revolução educacional e 
ressaltou a importância 
do investimento na edu-
cação. “Durante séculos, 
os frutos do progresso 
não foram usufruídos 
pela maioria na América 
Latina. Hoje, precisamos 
recuperar o tempo perdi-
do. Nesse processo, per-
cebemos a importância da 
educação e do desenvolvi-
mento. O progresso passa 
pela valorização do talen-
to humano, mas também 

pelo fomento à ciência, 
tecnologia e inovação. É 
nesse contexto que esta-
mos implantando Yachay, 
que considero como o pro-
jeto mais importante do 
meu governo”, discursou 
o dirigente equatoriano, 
mencionando um inves-
timento de US$ 1 bilhão.
O Prefeito Carlinhos Al-
meida disse que o acordo 
trará muitos benefícios as 
empresas do setor tecnoló-
gico de São José, aprimo-
rando o conhecimento dos 
profissionais da área com 
a troca de experiências. 
“A maior riqueza desta 
relação não é o aspecto fi-
nanceiro e sim a troca de 
experiências entre as duas 
partes. A disseminação do 
conhecimento, da tecnolo-
gia e da inovação significa 
inclusão social e melhor 
qualidade de vida para 
a população”, comenta.
Nos últimos meses, repre-
sentantes da Holanda, Mé-
xico, Portugal e Bélgica já 
visitaram o Parque Tecno-
lógico, além da comitiva 
da Costa do Marfim, que 
também firmou acordo de 
cooperação e intercâmbio 
cultural e turístico com 
São José dos Campos
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Comerciários de
Taubaté e Região

iniciam a Campanha 
Salarial-2014

O Sindicato dos Empre-
gados no Comércio de 
Taubaté realizou na úl-
tima sexta-feira Assem-
bleia Geral Extraordinária 
dando início à campanha 
salarial deste ano. O presi-
dente da entidade, Carlos 
Dionísio de Morais, ficou 
satisfeito com a maciça 
presença de comerciários, 
que aprovaram a propos-
ta de Convenção Coletiva 
de Trabalho a ser nego-
ciada junto às entidades 
patronais do comércio 
varejista e atacadista, as-
sim como com as con-
cessionárias de veículos 
do Estado de São Paulo.
Os dirigentes dos sindi-
catos dos comerciários do 
Estado já tinham aprova-
do, em Assembleia convo-
cada pela Federação dos 
Comerciários, a proposta 
de piso salarial no valor 
de R$ 1.123,00, que com-
põe a pauta de reivindica-
ções da campanha salarial 
da categoria no Interior. 

Mais um curso Gra-
tuito para os mora-
dores Redencenses.

Se aprovado nas futuras 
rodadas de negociação o 
novo piso passará a valer 
a partir de 1º de setem-
bro, da base da categoria 
que reúne cerca de dois 
milhões e setecentos mil 
trabalhadores no Estado.
Na oportunidade também 
foram aprovadas ques-
tões como fornecimento 
de cesta básica e o início 
do pagamento de horas 
extras com o fim do ban-
co de horas. Carlos Dio-
nísio adianta que toda 
hora trabalhada a mais 
fora do período estipu-
lado com os comerci-
ários deverá ser paga 
como hora extra, ou seja, 
sem a compensação do 
banco de horas.
“Estamos prontos e mobi-
lizados para aprovar nossa 
pauta de reivindicações 
formada por 94 cláusulas. 
Historicamente, estamos 
conquistando aumentos 
reais acima da inflação, 
reajustes dignos e avan-

As inscrições es-
tão abertas e podem 
ser realizadas 

ços sociais”, reforça o 
sindicalista taubateano.
Carlos Dionísio considera 
positivo o início das dis-
cussões sobre a Conven-
ção deste ano. “A nossa 
data-base é 1º de setem-
bro, mas nos últimos anos 
temos fechado nosso acor-
do com a classe patronal 
muito tarde, por volta de 
dezembro, janeiro. Isso 
deixam angustiados os 
companheiros comerci-
ários e prejudica os pró-
prios empresários e escri-
tórios de contabilidade, 
que ficam com dificulda-
de para o fechamento da 
folha de pagamento dos 
meses desse período. Es-
peramos que os patrões 
tenham o bom senso de 
participarem das mesas 
de negociação com pro-
postas concretas e acei-
tem nossas reivindicações, 
que são sempre bastan-
te ponderadas”, conclui 
o presidente do Sinco-
merciários de Taubaté.

na Secretária 
do Agronegócio e 
Meio Ambiente.

Monteiro Lobato realiza 
1º Encontro de Artes

Confira a Programação 
Oficial da Festa do
Senhor Bom Jesus
de Tremembé 2014

A cidade de Monteiro 
Lobato realiza nos dias 
19, 20, 26 e 27 de ju-
lho o “1º Encontro de 
Artes: Terra & Luz”.
O tema do evento será 
“A arte pela cultu-
ra de paz” e reunirá 
12 artistas do 

estado de São Paulo que 
participarão de ofici-
nas de pintura, escultura, 
confecção de máscaras, 
performance, contação 
de histórias, entre outras.
As atividades vão 
acontecer na Praça 
Comendador Frei-

re e em escolas muni-
cipais, tudo gratuíto.
O evento é realizado pela 
Prefeitura de Monteiro 
Lobato. As inscrições po-
dem ser feitas pelo telefo-
ne (12) 3979-1314 ou pelo 
email contato.cultura@
monteirolobato.sp.gov.br


