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Teatro Metrópole traz 
programação para 

o mês de março em 
Taubaté

 Prefeitura de Tremembé 
realiza evento em
homenagem ao
dia da mulher

O Teatro Metrópole ini-
cia, neste fim de sema-
na, sua programação 
de atividades culturais 
de 2014. Para o mês de 
março serão apresenta-
ções teatrais e de dança.
Neste sábado, dia 15, tem 
o espetáculo “Liberda-
de, Igualdade e Frater-
nidade” dos alunos da 
Escola de Dança Dilma 
Gama. Serão duas ses-
sões, às 16h e às 20h, e os 
ingressos custam R$ 20 
(inteira) e R$ 10 (meia).
No dia 26, quarta-fei-
ra, será encenada a peça 
“Memórias Póstumas de 
Brás Cubas” uma adap-
tação do livro homôni-
mo de Machado de Assis 
assinada por Rick Von 
Dentz. Serão duas ses-
sões, às 10h e às 20h, e os 
ingressos custam R$ 20 
(inteira) e R$ 10 (meia).
O stand-up comedy “Irmã 
Selma e seu terço insano” 
é a atração do dia 29, sá-
bado, às 20h. O humorista 
Otávio Mendes interpreta 
vários personagens como 

Na manhã do último sá-
bado, dia 15, a Prefeitu-
ra Municipal da Estância 
Turística de Tremembé 
através das secretarias de 
Ação Social, Saúde e Cul-
tura, Turismo e Esportes 
realizou evento em home-
nagem ao Dia Internacio-
nal da Mulher. O encon-
tro ocorreu na Praça da 
Estação, com início às 8h 

Mônica Goldstein, apre-
sentadora de um programa 
sensacionalista, e Walmir, 
um ex-gay. A entrada cus-
ta R$ 50,00 (inteira), R$ 
25,00 (meia) no 1º lote e na 
promoção o ingresso ante-
cipado é R$ 35,00 (inteira).
Encerrando a programação 
no dia 30, às 20h, o espetá-
culo “Fragmentos da Dan-
ça” com alunos da Acade-
mia Dancers. Os ingressos 
custam R$ 40 (inteira) e 
R$ 20 (meia). O Teatro
O Teatro Metrópole foi 
construído em 1919, com 
iniciativa da Companhia 
Taubateana de Diver-
sões, liberada pelo Dr. 
Gastão Aldano Vaz Lobo 
da Câmara Leal, Sr. An-
tenor Leite e Tenente 
Eduardo José Pereira, e 
inaugurado em 19 de se-
tembro de 1921, como 
Cine-Teatro Polytheama.
O primeiro espetácu-
lo apresentado foi da 
Companhia Adelina e 
Áurea Abranches (mãe 
e filha), famosas atri-
zes portuguesas. Não há 

e estendeu-se até às 12h.
No local não só as home-
nageadas do dia, mas to-
dos que passaram pelos 
stands puderam desfrutar 
dos serviços oferecidos.
Além da caminhada e 
corrida de 4Km, testes 
rápidos de HIV, Sífilis e 
Hepatite, o público pre-
sente também pode par-
ticipar de uma divertida 

registros de qual peça 
teatral a cia. portugue-
sa apresentou na época.
Em 1939 passou a ser 
conhecido como Cine 
Metrópole. Só em 1986 
que incidiu a ser Patri-
mônio Histórico, Artísti-
co e Cultural da cidade.
No ano de 2000 recebeu 
o título de Teatro Muni-
cipal, com capacidade 
de 565 lugares e, a partir 
daí, foi palco para grandes 
nomes da classe artística 
nacional e internacional, 
como Paulo Autran, Fer-
nanda Montenegro, Be-
atriz Segall, Eva Wilma, 
Othon Bastos, Toquinho, 
J. J. Jackson, Marisa Orth, 
Murilo Benício, Débora 
Falabella, Rosi Campos, 
Grupo Paranga, Demô-
nios da Garoa e tantos 
outros nomes fantásticos.
O Teatro Metrópole fica 
na Rua Duque de Caxias, 
312, Centro. Mais in-
formações pelo telefo-
ne (12) 3624-8695 ou 
e-mail: teatrometropo-
le@taubate .sp.gov.br.

aula de Zumba com a pro-
fessora Drika da Acade-
mia Benvirá Esportes.“O 
evento foi maravilhoso 
e quero participar todos 
os anos. Além da prática 
do esporte, o melhor do 
evento é a valorização da 
mulher, obrigado prefei-
tura” – comentou Anna 
Catarina Menezes, atle-
ta e moradora da cidade.

Confira a Programação

Dia 15 (Sábado) – 16h e 20h
Dança: Liberdade, Igualdade e Fraterni-
dade
Com alunos da Escola de Dança Dilma 
Gama
Direção: Dilma Gama
Recomendação etária: Acima de 2 anos
Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 
(meia)

Dia 26 (Quarta) – 10h e 20h
Teatro: Memórias Póstumas de Brás 
Cubas
Adaptação da obra de Machado de Assis
Com Augusto Vantente, Mateus Mene-
zes, Priscila Galan, Rodrigo Ximarelli e 
Rogério Oliveira
Direção: Rick Von Dentz
Recomendação etária: 12 anos

Ingressos: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 
(meia)

Dia 29 (Sábado) – 20h
Stand-up comedy: Irmã Selma e seu Ter-
ço Insano
Com Otávio Mendes
Direção: Otávio Mendes
Recomendação etária: 12 anos
Ingressos 1º lote: R$ 50,00 (inteira) e R$ 
25,00 (meia)
Promoção antecipado: R$ 35,00 (intei-
ra)

Dia 30 (Domingo) – 20h
Dança: Fragmentos da Dança
Com alunos da Academia Dancers
Bailarinos convidados: Ana Cláudia, 
Jean Augusto e Thiago Camargo
Direção: Amélia Mussi
Recomendação etária: Acima de 2 anos
Ingressos: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 
(meia)
Programação especial para as férias de 
julho
12ª Mostra de Teatro de Taubaté
de 15 a 30 de julho
*(Sujeito a alteração)
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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

Vendas de chocolates
devem crescer 10% na

Páscoa

Cresce procura por reajuste 
correto do FGTS

Entenda essa tese

A Páscoa, segunda melhor 
data para o setor supermer-
cadista no que diz respeito 
às vendas (só perde para o 
Natal), está sendo espera-
da com muito entusiasmo 
pelo setor supermercadis-
ta. De acordo com o de-
partamento de Economia 
e Pesquisa da Associação 
Paulista de Supermerca-
dos (APAS), as vendas da 
categoria chocolate de-
vem crescer 10%, supe-
rando os números do ano 
passado, quando o setor 
supermercadista regis-
trou crescimento de 8%.
As vendas de produtos 
relacionados à Páscoa de-
vem ser 7% maiores que 
no período de 2013, con-

Recentemente tem se 
observado uma procura 
muito grande de trabalha-
dores à Justiça em busca 
de corrigir os valores de 
direito do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Ser-
viço. Fato que vem sido 
motivado por uma série 
de sentenças favoráveis ao 
pedido. Mas, em que con-
siste essa reivindicação?
Desde 1999, o FGTS dos 
trabalhadores brasileiros 
está sendo corrigido de 
forma errada. São milhões 
de brasileiros que estão 
sendo lesados com os va-
lores que deviam rece-
ber por direito (que estão 
defasados em quase sua 
metade), e que devem bus-
car este direito na justiça.
“Já estamos trabalhando 
essa tese, na qual se rei-
vindica a reposição das 
perdas devido a correção 
errônea pela Taxa Referen-
cial (TR), aplicada sobre 
o Fundo de Garantia, os 
cálculos corretos indicam 
que a mesma conta deveria 
ter a correção pelo INPC, 
que normalmente é maior, 

sequência do aumento da 
renda da população, o que 
proporciona ao consumi-
dor incluir mais itens em 
suas compras mensais.
Além dos chocolates, o 
setor supermercadista ob-
serva o aumento de outros 
produtos nesta época do 
ano, tais como pescados 
(em especial o bacalhau), 
vinhos, azeites, entre ou-
tros. A Colomba Pascal é 
outro produto de destaque. 
A indústria de alimentos 
vem aumentando o mix de 
produtos ofertados nesta 
época do ano e o consumi-
dor, por sua vez, têm ex-
perimentado e consumido 
cada vez mais estes itens.
O aumento do volume de 

com isso a defasagem 
chega à 88,3%”, afirma o 
advogado previdenciário, 
Guilherme de Carvalho, 
presidente da G Carvalho 
Sociedade de Advogados.
O FGTS tem como objeti-
vo proteger o trabalhador e 
possibilitar-lhe a formação 
de um patrimônio, incen-
tivar a aquisição da casa 
própria e dar-lhe seguran-
ça em caso de dispensa 
sem justa causa. Contudo, 
da forma que vem sen-
do calculada com base na 
Taxa de Referência (TR) 
está defasando os valores 
de direito a serem recebi-
dos pelos trabalhadores. 
Isso porque essa não pode 
ser utilizada como índi-
ce de atualização mone-
tária, já que não é capaz 
de espelhar o processo 
inflacionário brasileiro.
Os cálculos são simples, 
se um trabalhador tinha R$ 
1.000 na conta do FGTS 
no ano de 1999 , hoje ele 
tem apenas R$ 1.340,47, 
por causa das taxas de rea-
justes aplicadas. Mas se os 
cálculos fossem feitos com 

vendas nesta época do ano 
proporciona o incremento 
no quadro de funcionários 
para atender a maior de-
manda dos consumidores 
nas lojas. Neste ano, as 
contratações devem apre-
sentar um crescimento de 
3%, comparado a 2013.
Levantamento da APAS, 
com dados do Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados (CA-
GED), do Ministério do 
Trabalho e Emprego, mos-
tra que a média de incre-
mento no número de pos-
tos de trabalho, ao longo 
dos últimos três anos, 
é de 1.800 colaborado-
res na Páscoa, o que gera 
maior renda à economia.

os cálculos corretos o mes-
mo trabalhador deveria 
ter na conta R$ 2.586,44.
Enfim, o trabalhador tem 
o direito de R$ 1.245,97 
a receber do INSS, pois a 
variação da TR aplicada 
foi muito abaixo da corre-
ta. “Esta correção é cabí-
vel para todos que tem ou 
tiveram conta no FGTS, 
ou seja, foram registrados 
pela CLT. A correção que 
se pede é desde 1999 até os 
dias atuais. Aqueles que já 
sacaram o valor em algum 
período depois de 1999 
também terão direito, mas 
a um percentual menor, 
até o saque somente”, con-
ta Guilherme de Carvalho
Aqueles que têm paren-
tes falecidos que tinham 
conta do FGTS também 
podem, com legitimida-
de, pedir a correção, viú-
vas, viúvos, filhos e filhas 
de falecidos estão den-
tro deste rol de pessoas. 
Há possibilidade tam-
bém de ingresso de ações 
coletivas para economia 
processual, com até 10 
ou 20 autores por ação.

Curiosidades

As frutas como todos sabem, são boas para a saúde, elimina toxinas e revigora as for-
ças do corpo. Porém, em alguns casos, as frutas dão trabalho para serem consumidas, 
principalmente por causa de suas cascas e sementes. A solução para isso é simples: o 
suco. Além de ser de fácil consumo, o suco pode reunir os nutrientes de várias frutas. 
Sabores combinados comumente, como laranja e mamão, abacaxi e hortelã e uva e 
morango são facilmente encontrados e fazem muito bem à saúde. Pesquisas informam 
que é mais eficiente adicionar sucos do que frutas às dietas. Experimente substituir os 
refrigerantes por sucos, mas lembre-se de lavar muito bem as frutas e usar sempre água 
mineral filtrada, ingerir o suco logo que prepará-lo também é muito importante. Evite 
adoçar os sucos e, se o fizer, prefira o mel ou açúcar mascavo, pois eles são muito mais 
saudáveis do que o açúcar refinado.
***
O açaí ganha cada vez mais o gosto dos brasileiros. Primeiro por ser refrescante, depois 
por ser nutritivo. Saiba que o açaí também fortalece os músculos e previne câimbras, 
além de combater o estresse e o desgaste físico. A forma mais recomendada de consu-
mo do açaí é em vitaminas.  Pode ser com banana e laranja, com morango picado, com 
melancia e mel ou com guaraná. Em todas essas vitaminas, o ideal é adicionar água e 
bater no liquidificador. Se for adoçar, utilize açúcar mascavo ou mel e nunca guarde a 
vitamina, ela deve ser consumida imediatamente.

Humor

Um turista parou para abastecer à beira da estrada e foi abordado pelo funcionário do 
posto:
- O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em diante, aqueles 
que chegarem vão pagar o preço novo.
Entusiasmado, o turista manda encher o tanque e, depois de pagar pergunta:
- E prá quanto vai súber o combustível?
E o funcionário explica:
- Não subiu não senhor, o preço baixou em dez por cento!
***
O sujeito chega no balcão da Cia. Aérea para fazer o chik-in, deposita duas malas enor-
mes na esteira e diz:
- Quero que esta mala vá para Recife e esta outra para Manaus.
- Isso não é possível, além do mais a sua passagem é para Brasília.
- Como não é possível! Pois foi exatamente isso que vocês fizeram no mês passado!
***
Quando as loiras se encontram:
- Nossa, você está ótima! Tão magra! Eu adorei esse seu corte de cabelo, curto muito 
fashion! O que é que você tem feito?
- Quimioterapia...
- Há... Que bom! Em qual Universidade?
***
A professora pergunta:
- Artur, que nome se dá a uma pessoa que continua falando, falando, mesmo quando os 
outros não estão interessados?
- Professora...
***
O rapaz bate na porta de uma residência e assim que o dono atende, ele diz:
- O senhor poderia doar alguma coisa para o lar dos velhinhos?
- É claro que posso! Espere só um pouquinho que eu vou buscar a minha sogra...

Mensagens

Podemos passar a vida inteira presos a uma história infeliz, lamentando a própria sorte, 
no entanto, também é possível nos libertar e viver a nossa vida podendo escolher. Os 
pensamentos e as emoções só permanecem se os escolhemos. Eles não têm vida pró-
pria,entretanto, o controle da mente e do coração precisa ser aprendido. Não tem nada 
a ver com repreensão do sentimento ou lembranças. Isso está relacionado à aceitação 
de acontecimentos como parte da vida, lembrando que até Jesus, aqui na Terra, teve seu 
calvário para depois, ressuscitar.
***
Em tempo difíceis, em que os resultados dos nossos esforços raramente são imediatos, 
é comum sermos tomados por dúvidas e por incertezas. A rotina, o trabalho e os proje-
tos, de repente parecem absolutamente sem sentido. Diante disso, é difícil enxergar al-
guma chance de sucesso. Assim só é possível pensar em um novo e repetindo o mesmo 
roteiro de dedicação e sacrifício. Surge uma sensação de profunda inutilidade.Pode ser 
que ele seja um aviso para se corrigir a rota, mas também pode ser apenas um desânimo 
passageiro. Observe com paciência e reveja seus conceitos.
***
Um rei mandou reunir um grupo de sábios para decidir qual era a parte mais importan-
te do corpo. O endocrinologista afirmou que eram as glândulas, porque regulavam as 
funções, o cardiologista disse que era o coração, pois sem ele as glândulas não funcio-
navam, já o nutricionista garantiu que era o estômago, uma vez que sem alimentos o 
coração não tinha forças para trabalhar. Porém, o mais sábio de todos, ouvia tudo em 
silêncio. Como não chegaram a nenhum acordo, quiseram saber exatamente a sua opi-
nião. “Todas essas partes são fundamentais para a vida”, disse o mais sábio de todos. 
“Se faltar uma delas o corpo morre. Entretanto, a parte mais importante que existe, é 
o canal imaginário que liga o ouvido a língua. Se esse canal imaginário estiver com 
problemas, o homem passa a dizer coisas que não ouviu e, então, não apenas o corpo 
morre, mas a sua alma é condenada para sempre!”

Pensamentos

Há heróis para o bem e para o mal.
Crescemos toda vez que cumprimos uma obrigação.
Esquecem-se a infidelidade, mas não as perdoam.
Viver nos corações que deixamos para trás não é morrer.
Fraqueza e crueldade são coisas que andam sempre juntas.
Não aprendemos para a escola, mas aprendemos para a vida.
A distância não é nada, só o primeiro passo que é difícil.
A auto-estima não é tudo, mas sem ela não sobra nada.
Seja o centro de apoio para os fracos, estimulando-os a fé. 
Grandeza e honestidade não são meios, mas são fins.
Para um coração valente nada é impossível.
Creio que para compreender é preciso compreender para crer.
A grande coragem para mim é a prudência.
Eu penso que em nossa vida é útil nunca se exceder em nada.
O sucesso e o amor preferem os corajosos.
É tão fácil enganar, quanto é difícil desenganar os homens.
O impossível em geral é o que não se tentou.
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Conam participa do 58º Congresso 
Estadual de Municípios em

Campos do Jordão

Der apresenta projetos
para obras na SP-103Prefeitura de Taubaté abre

inscrições para curso de
Assistente de Departamento 

Pessoal

Governo Federal dará socorro 
de R$ 4 bilhões as Elétricas mas 

conta de luz sobe em 2015

Michel Temer, Geraldo 
Alckmin, Eduardo Cam-
pos e Aécio Neves estão 
entre os políticos con-
vidados para o evento, 
que acontece de 18 a 22 
de março, em Campos do 
Jordão. A Associação Pau-
lista de Municípios (APM) 
realiza de 18 a 22 de março, 
o 58º Congresso Estadual 
de Municípios, na cida-
de de Campos do Jordão. 
Durante os cinco dias, a 
partir do tema escolhido 
para este ano (“Munici-
palismo: Os novos hori-
zontes da gestão política 
e administrativa”), cerca 
de 20 palestras serão apre-
sentadas por convidados 
como o vice-presidente da 

Rodovia passará por obras 
entre Caçapava e Jam-
beiro com investimen-
to de R$ 33,7 milhões.
O Departamento de Estra-
das de Rodagem (DER), 
órgão vinculado à Secre-
taria de Logística e Trans-
portes, foi apresentado  na 
sexta-feira no município de 
Caçapava o projeto execu-
tivo para obras na Rodovia 
João do Amaral Gurgel/ 
Rodovia Professor Júlio 

A Prefeitura de Taubaté 
abriu as inscrições para o 
curso de qualificação pro-
fissional de Assistente de 
Departamento Pessoal. A 
realização desse curso é 
uma parceria entre a Pre-
feitura e o SENAI. Es-
tão disponíveis 32 vagas.
As aulas terão início no 
dia 24 de março e serão 
ministradas na Escola Mu-
nicipal Marta Miranda Del 
Rei, que fica na Av. Mário 
Banhara, 100, Novo Ho-
rizonte. Para frequentar o 
curso, o interessado deve 
ter 16 anos e possuir Ensi-
no Fundamental completo.

O Governo Federal anun-
ciou que fará um pacote 
de socorro às empresas 
de distribuição de energia 
elétrica no valor de R$ 12 
bilhões. Com isso, evi-
tar um aumento da conta 
de luz em ano eleitoral. 
Já em 2015, a conta deve 
subir para os consumido-
res. De acordo com o Mi-
nistro da Fazenda, Guido 
Mantega, as dificuldades 
do setor serão divididas 
com o consumidores atra-
vés do aumento nas tari-
fas da conta de luz, para 
não prejudicar o Tesouro.
A ajuda será desmebrada. 
O maior montante, R$ 8 
bilhões, virá de um finan-
ciamento bancário com a 
Câmara de Comerciali-
zação de Energia Elétrica 
(CCEE), onde se negocia 
diariamente a energia dis-
ponível nas geradoras para 
distribuição. Por conta da 
falta de chuvas, o preço da 
energia subiu e chegou ao 
teto permitido pelo gover-
no de R$ 822 por megaatt/
hora. Como não pode parar 
o consumo, as distribuido-
ras de energia tem que op-
tar por adquirir de usinas 
térmicas, com o custo mais 
elevado e repasar com pre-

República, Michel Temer 
(PMDB), o ex-prefeito de 
São Paulo, Gilberto Kas-
sab (PSD), o senador Aé-
cio Neves (PSDB), o go-
vernador de Pernambuco, 
Eduardo Campos (PSB), 
e o presidente da Fiesp – 
Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo e 
do Sesi – Serviço Social 
da Indústria, Paulo Skaf 
(PMDB). Na quarta-fei-
ra, dia 19, o presidente da 
Conam – Consultoria em 
Administração Municipal, 
Walter Penninck Caetano, 
fará sua palestra. Ele vai 
abordar, de uma forma ge-
ral, os principais desafios 
enfrentados pelos gestores 
na administração de um 

de Paula Moraes (SP-103).
O projeto prevê a exe-
cução de serviços para o 
recapeamento da pista e 
pavimentação dos acos-
tamentos, do km 0 ao km 
22,5, entre os municípios 
de Caçapava, São José 
dos Campos e Jambeiro. 
Além disso, serão implan-
tadas 34 baias para ônibus 
e duas novas rotatórias.
O valor orçado da obra é 
de R$ 33,7 milhões, que 

Para se inscrever o candi-
dato deve comparecer na 
secretaria da escola até o 
dia 25 de março, munido 
dos seguintes documen-
tos: cópia do RG e do CPF, 
cópia do comprovante de 
residência, cópia do histó-
rico escolar do Ensino Fun-
damental ou declaração 
escolar. Se o participante 
for menor de idade deve-
rá apresentar a cópia do 
RG e CPF do responsável.
O curso de Assistente 
de Departamento Pesso-
al qualifica o aluno  para 
trabalhos relacionados à 
gestão de recursos huma-

ço baixo, pois a conta é 
mantida na mesma média 
desde o início de 2013.
Outros R$ 4 bilhões virão 
do pacote feito pelo Go-
verno Federal, saindo de 
cofres públicos - um apor-
te adicional do Tesouro 
na Conta de Desenvolvi-
mento Energético (CDE), 
que tem orçamento de R$ 9 
bilhões para este ano. Tam-
bém será realizado um lei-
lão de energia hidrelétrica 
e térmica em abril. O obje-
tivo é que as distribuidoras 
possam contratar energia 
das geradoras e não preci-
sar mais recorrer ao mer-
cado livre para comprá-la.
O diretor-geral da Agência 
Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel), Romeu Rufi-
no, disse que ainda não há 
uma previsão de qual será 
o impacto nas contas de luz 
nem uma decisão sobre em 
quanto tempo o montante 
será diluído nas tarifas. “O 
processo tarifário segue o 
seu curso normal, quando 
chegar a data do reajuste 
tarifários, o valor será cal-
culado levando em conta o 
custo adicional”, explica.
De acordo com o presi-
dente da Empresa de Pes-
quisa Energética (EPE), 

município e também vai 
apresentar o software Bu-
siness Intelligence,  uma 
ferramenta desenvolvida 
pela Conam que já é uti-
lizada por algumas prefei-
turas no seu planejamento 
orçamentário.  No merca-
do há 35 anos, a empresa 
atende atualmente a mais 
de 120 entidades governa-
mentais entre Prefeituras, 
Autarquias, fundações e 
Câmaras Municipais nos 
Estados de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Minas Gerais 
e Bahia. No último dia, 
para a sessão solene de 
encerramento, está confir-
mada também a presen-
ça do governador de São 
Paulo, Geraldo Alckmin.

serão financiados pelo 
Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID).
Após aprovação dos servi-
ços previstos nos projetos 
pelo órgão financiador e 
pela comunidade, o DER 
deverá publicar o edital de 
licitação para contratação 
das obras em abril de 2014. 
O início dos serviços é pre-
visto para outubro de 2014 
e o prazo de execução 
das obras é de 12 meses.

nos. Por meio deste curso, 
o aluno terá noções sobre 
treinamento e desenvolvi-
mento de pessoal, rotinas 
de registros e salários com 
cálculos de pagamentos 
nas áreas administrativas 
de indústrias e de depar-
tamentos comerciais, bem 
como adquirir conheci-
mentos relativos a proce-
dimentos internos, normas 
técnicas, ambientais, de 
qualidade e de seguran-
ça e saúde no trabalho. 
A carga horária do curso 
é de 160 horas e as aulas 
acontecem de segunda a 
sexta-feira, das 19h às 22 h.

Maurício Tolmasquim, 
as medidas resolvem os 
problemas financeiros das 
distribuidoras, e que as 
soluções foram discuti-
das anteriormente com as 
empresas. “Esse problema 
das distribuidoras não é 
da responsabilidade delas, 
elas não estão descontrata-
das por culpa própria e elas 
também não têm culpa da 
falta de chuvas”, ressaltou. 
As distribuidoras de enet-
gia passam por momento 
crítico com gasto eleva-
do nos últimos meses por 
conta do aumento do uso 
de energia de termelé-
tricas, que é mais cara. 
O uso das termelétricas 
acontece quando o nível 
de água nos reservató-
rios é insatisfatório, como 
ocorre no momento. Há 
também o impacto do in-
sucesso do leilão realiza-
do pelo governo em 2013, 
por falta de oferta as dis-
tribuidoras precisaram 
comprar energia no mer-
cado livre para abaste-
cer os consumidores, 
que tem um preço mais 
elevado em época de fal-
ta de chuvas. Informa-
ções da Agência Brasil 
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Comunicado de pesagem 
aos beneficiários do

Programa Bolsa
Família de Tremembé

Anhanguera recebe
autoridades empresariais 
para debater crescimento 

de Pindamonhangaba

Equipe de Combate a 
Dengue de Tremembé
informa sobre a luta
contra o mosquito

A Secretaria Municipal 
de Saúde de Tremembé 
informa aos beneficiários 
do Bolsa Família que nos 
dias 17 a 21 de março de 

A Faculdade Anhangue-
ra, polo de Pindamonhan-
gaba, realizou o evento 
denominado “Mesa Re-
donda Perspectivas do 
Mercado de Trabalho 
em Pindamonhangaba”. 
O debate teve a presença 
de convidados do meio 
empresarial, além de ór-
gãos e imprensa e universi-
tários, para a discussão de 
temas relevantes que en-
volvem o atual momento 
econômico do município.
O encontro foi uma inicia-
tiva da coordenadora de 
Pós-Graduação da Anhan-
guera, profª Luciana Kre-
bs e teve como mediadora 
a diretora da faculdade, 
profª Maria Teresa Ratti. 
Os convidados foram: 
secretário de Desenvol-

Com o verão, a incidência 
de casos de dengue na re-
gião cresce abruptamente, 
e diante desta situação al-
gumas providências são 
tomadas pela a Equipe de 
Combate a Dengue de Tre-
membé, a fim de tentar con-
ter os casos e impedir uma 
epidemia no município.
Até 13/03/2014 Tremem-
bé tem 216 notificações, 
sendo que destas 37 casos 
são confirmados, 20 ne-
gativos, e 113 suspeitos.
A partir das notifica-
ções de casos suspei-
tos de dengue, são di-
recionadas as ações de 
bloqueios contra criadou-
ros (BCC) no município.
As notificações chegam 
até a Equipe de Combate 
a Dengue por intermédio 
da Vigilância Epidemio-
lógica (VE), a qual re-
colhe de todas as portas 
de entrada do município 
(hospitais, pronto-aten-
dimentos, consultórios) e 
de outros municípios que 
encaminham as notifica-
ções realizadas por eles.
É importante lembrar que 
uma vez o paciente esteja 
com suspeita de dengue, 
não significa que o diag-
nóstico esteja confirmado, 
para isso é necessária a 
realização do exame espe-
cífico para dengue. Para a 
confirmação e descarte de 
casos suspeitos de Dengue 
são realizados geralmente 
2 tipos de exames: NS1 
realizado nos primeiros 
dias de sintomas (1º até o 
3º dia);  IgM realizado a 
partir o 6º dia de sintomas.
O paciente com suspeita 
de dengue recebe orienta-
ção da data correta para a 
coleta do exame, que pode 
ser realizado na VE – Vi-
gilância Epidemiológica, 

2014 das 13 às 16h00, 
haverá pesagem das fa-
mílias cadastradas no 
Programa. Todos os inte-
grantes da família devem 

vimento Econômico de 
Pindamonhangaba, Ru-
bens Fernandes; dire-
tor-financeiro da Ecco 
Incorporadora, Claudio 
Pedreira; diretora da Fa-
tec/Pinda, Cristina Elisei; 
proprietário da empresa 
Arroz Ruzene, Francis-
co Ruzene e; presidente 
da ACIP, Étore Bonini.
Os componentes da mesa 
responderam perguntas 
dirigidas pelos arguido-
res representados pelos 
profissionais da impren-
sa e empresários e ainda 
com a participação do 
público no 3º bloco. Os 
temas abordaram o uni-
verso das oportunidades 
de emprego e capacitação 
para o mercado de traba-
lho tendo em vista a che-

localizada Praça da Re-
pública, 361 – Centro, das 
7h às 13h, ou na unidade 
do ESF mais próximo.
É de extrema importância 
que o paciente com sus-
peita de dengue realize 
esse exame específico para 
dengue, pois só com esse 
resultado teremos a confir-
mação do caso, e a toma-
remos as medidas neces-
sárias para o controle de 
novos casos. É importante 
ressaltar que somente com 
o hemograma, não é pos-
sível obter a confirmação 
do diagnóstico de dengue.
A partir do recebimento 
da notificação, os agentes 
realizam a investigação do 
caso suspeito de dengue, 
onde tem a oportunidade 
de confirmar o endereço do 
paciente. Uma vez confir-
mado o endereço, a Equipe 
organiza-se para a realiza-
ção o mais breve possível 
de todos os Bloqueios.
Durante a entrevista com 
o paciente, é entregue 
ao mesmo um panfleto 
com as orientações em 
caso de suspeita de den-
gue, com os sintomas e 
sinais de alerta, além das 
recomendações, como 
a hidratação adequada.
Os Bloqueios Contra Cria-
douros são iniciados o mais 
breve possível, após o re-
cebimento da notificação 
de suspeita de dengue, e os 
Bloqueios de Nebulização 
são realizados SOMEN-
TE mediante a confirma-
ção por exame de sangue.
Sendo assim, a Equipe só 
poderá atender a pedidos 
de aplicação de insetici-
da, se houver algum caso 
de dengue confirmado no 
local. O “fumacê” que 
antigamente era adotado 
em muitas cidades, hoje 

comparecer ao Centro de 
Saúde (Praça da Repúbli-
ca, 361 – Centro, ao lado 
da Prefeitura) munidos 
da carteira de vacinação.

gada de grandes investi-
mentos para o município, 
tanto no setor industrial, 
como na produção agrí-
cola, rede hoteleira e 
aquecimento acentuado 
da construção civil que 
se revela pela vinda de 
empreendimentos imo-
biliários de grande porte.
“Nós estamos em Pinda-
monhangaba desde 2010, 
e pelas nossas projeções, 
dentro de no máximo 10 
anos, esta será a segunda 
cidade do Vale do Paraí-
ba!”, disse Claudio Pedrei-
ra, representante da Ecco 
Incorporadora, que será a 
responsável pela constru-
ção de duas unidades do 
complexo hoteleiro Íbis 
Hotel, na Avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso.

é PROIBIDO pela SU-
CEN – Superintendência 
de Controle de Endemias, 
e somente com um caso 
confirmado, é que a SU-
CEN libera o inseticida 
ao município para a rea-
lização da nebulização.
A seqüência para a reali-
zação dos bloqueios varia 
conforme a data dos pri-
meiros sintomas de cada 
paciente. E áreas com 
transmissão intensa e gran-
des números de casos, tem 
prioridade no atendimento 
com os bloqueios. Áreas 
como a rural, onde não há 
infestação do vetor, tão 
pouco casos confirmados, 
terão os bloqueios realiza-
dos conforme a demanda.
Em casos de bairros onde 
se verifica uma grande 
expansão da doença, os 
raios de abrangência dos 
bloqueios serão sempre 
ampliados, e medidas 
emergenciais, como uma 
nebulização mais intensa, 
poderão ser adotadas com 
o intuito de se controlar 
os casos naquela região.
No verão é comum o au-
mento no número de mos-
quitos, devido às altas 
temperaturas e à grande 
incidência de chuvas. Por-
tanto é muito importante 
estar atento e vistoriar pe-
riodicamente seu imóvel, 
eliminando todo e qualquer 
tipo de recipiente que pos-
sa acumular água, realizar 
manutenção de calhas e 
caixas d’água, não manter 
pratinhos de planta, clorar 
e telar ralos, não acumular 
materiais inservíveis, etc.
Não deixe água para-
da e em caso de febre, 
dor de cabeça, dor nos 
olhos e nas articulações, 
procure atendimento 
médico mais próximo.

Começam as obras de
melhorias no bairro Portal 
da Mantiqueira em Taubaté

Sob a supervisão da Secre-
taria de Obras, a Prefeitura 
de Taubaté dará início às 
obras de restauração as-
fáltica no bairro Portal da 
Mantiqueira. Após reunião 
com os moradores, em que 
o prefeito ouviu as neces-
sidades da população lo-
cal, definiu-se que a obra 
de recuperação da malha 
asfáltica começou dia 17 

de março, segunda-feira.
Dezoito ruas se-
rão contempladas, 
o equivalente a 37.000m² 
de pavimentação que será 
restaurada para melhorar 
as condições do trânsi-
to de veículos no bair-
ro, sanando o constante 
surgimento de buracos.
A Prefeitura investirá cer-
ca de R$ 2,5 milhões e a 

previsão é de que as obras 
no bairro durem três me-
ses. Além do pavimento, 
será melhorado o sistema 
de captação de águas plu-
viais com a execução de 
galerias e bocas-de-lobo. 
Será executada também 
a terraplanagem na área 
onde acontecerá constru-
ção de mais uma unida-
de de Educação Infantil.

Construtora recebe
título de Empresa Amiga

do BAVEX
Reconhecimento é pela 
parceria na realizações de 
projetos que beneficiam 
não apenas o Batalhão de 
Aviação do Exército, mas 
também a comunidade.
A Ladeira Miranda En-
genharia e Construção 
foi homenageada como 
“Empresa parceira do  no 
2° Batalhão de Aviação 
do Exército”. A entre-
ga de diploma e troféu 
aconteceu no dia 14 de 
março, durante evento 
realizado no Comando 
de Aviação do Exército.

Essa é a vigésima edi-
ção do prêmio. Segundo 
o Chefe de Comunicação 
Social do Bavex, Capi-
tão Cláudio Marcos Dias 
Peixoto, essa é a forma 
de reconhecer uma parce-
ria que permitiu realizar 
ações conjuntas de melho-
ria para o Batalhão e para 
a comunidade: “Estamos 
satisfeitos de poder retri-
buir a Ladeira Miranda 
por todo o apoio que nos 
dá em diversos projetos. 
Reconhecemos que esta 
é uma empresa de valor, 

em franco crescimento e 
que aposta na sua relação 
com a sociedade de forma 
positiva. Associar a mar-
ca do Bavex à empresas 
de credibilidade como a 
Ladeira Miranda é sem-
pre positivo”, comenta.
Para Cristiano Ladeira Mi-
randa, diretor da constru-
tora, receber esta homena-
gem é uma honra. “Nós é 
que somos gratos por esse 
relacionamento tão próxi-
mo que nos traz oportu-
nidades de atuar de forma 
cidadã”, afirma Cristiano.


