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A GAzetA dos Municípios

Fundacc está com
inscrições abertas para 

7º Concurso de
Marchinhas em Caraguá

Balcão de Empregos de 
Taubaté oferece vagas 

na área de limpeza

Bombeiros e Defesa Civil de 
São Sebastião tentam

conter fogo provocado por 
dono de terreno

A Fundacc – Fundação 
Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba, por meio 
da Comissão Municipal 
Setorial de Música e em 
parceria com a Associa-
ção de Músicos de Ca-
raguatatuba, está com as 
inscrições abertas até o 
dia 23 de janeiro para o 7º 
Concurso de Marchinhas. 
Os interessados devem se 
inscrever pelo correio ou 
pessoalmente na sede da 
Fundação, localizada na 
Rua Santa Cruz, nº 396, 

O Balcão de Empregos de 
Taubaté comunica nova 
relação postos de trabalho 
na área de limpeza técnica. 
De acordo com a agência 

Em São Sebastião, Defesa 
Civil e Corpo de Bombei-
ros com apoio da Sabesp 
ainda trabalham na tentati-
va de conter um incêndio 
que teve início na madru-
gada desta terça-feira (15). 
As esquipes se mobiliza-
ram para controlar o fogo 
que ocorreu em um grande 
terreno particular localiza-
do na rua Guido Vergani, 
situada no bairro de Boi-
çucanga. Segundo infor-
mações da Defesa Civil, o 
proprietário do imóvel foi 
quem ateou fogo durante a 

no Centro de Caraguá, em 
dias úteis, das 9h às 17h, 
com toda a documentação 
descrita no edital e regula-
mento disponíveis no site 
www.fundacc.com.br/por-
tfolio/editais-e-licitacoes/. 
Os dois primeiros colo-
cados receberão troféus, 
prêmios em dinheiro nos 
valores de R$ 1,5 mil e R$ 
1 mil, respectivamente, e 
terão suas marchinhas di-
vulgadas nas rádios locais 
e apresentadas no “Car-
naval de Antigamente” 

são 32 vagas disponíveis 
para candidatos que quei-
ram aproveitar as opor-
tunidades nas seguintes 
funções: auxiliar de lim-

noite em restos de podas e 
entulhos iniciando o fogo.  
No entanto, ação do mo-
rador resultou em muita 
fumaça tóxica devido ao 
material acumulado sob o 
solo em processo de com-
bustão e ainda em bolsões 
de oxigênio que facilitam 
a expansão das chamas. “A 
olho nu o fogo foi contro-
lado, porém existe muita 
fumaça no local, visto ser 
extensa a área afetada”, 
comentou Carlão durante 
o combate, acrescentan-
do que a retroescavadeira 

da Fundacc. Já o terceiro 
colocado, receberá um tro-
féu e um prêmio no valor 
de R$ 750. O resultado 
das marchinhas finalistas 
será divulgado no quadro 
de avisos da Fundação a 
partir do dia 27 de janeiro 
e a apresentação será rea-
lizada no dia 31 de janei-
ro, sábado, às 20h30, na 
Praça Dr. Cândido Motta.
Carnaval 2015 Em 2015, a 
Fundacc e o Governo Mu-
nicipal promovem mais 
uma edição do tradicional 
“Carnaval de Antigamen-
te”. A programação prevê o 
Corso de Abertura e o Gri-
to de Carnaval no dia 13 de 
fevereiro, a partir das 20h, 
e bailes populares na Praça 
Dr. Cândido Motta, Porto 
Novo, Travessão e Mas-
saguaçu entre os dias 14 
e 17 de fevereiro, das 21h 
à meia-noite. Mais infor-
mações: (12) 3897.5661 
ou www.fundacc.com.br.

peza técnica, encarregado 
de limpeza, operador de 
máquina lavadora e lim-
pador de vidro. A empresa 
solicitante exige que o in-
teressado tenha no mínimo 
seis meses de experiência 
na função. O interessado 
em concorrer a uma dessas 
vagas  deve comparecer 
pessoalmente no Balcão 
de Empregos e fazer o seu 
cadastro. É necessária a 
apresentação do currículo, 
RG, CPF, Carteira de Tra-
balho e comprovante de 
endereço. Posteriormente, 
será agendada entrevista, 
que deverá ocorrer entre os 
dias 29 e 30 de dezembro.

não conseguiu chegar ao 
foco principal do incên-
dio.”, disse o chefe da De-
fesa Civil, Carlos Eduardo 
Santos, o Carlão. De acor-
do com ele, algumas casas 
no entorno do terreno tive-
ram que ser isoladas devi-
do a grande nuvem bran-
ca de fumaça tóxica que 
havia dominado o local. 
O Sgt Jailson Santos, no 
comando da equipe do 
Corpo de Bombeiros es-
clareceu que até o início 
da tarde foram gastos 15 
mil litros de água na ten-
tativa de apagar o fogo. 
As próximas medidas a 
serem tomadas, segundo 
ele,  será a inundação da 
área por meio de bom-
bas injetadas no solo na 
tentativa de encharca-lo 
para penetrar e alcançar o 
foco do fogo. “Um traba-
lho árduo e muito cansa-
tivo, mas necessário para 
a segurança da comuni-
dade local”, observou.

Programa Via Rápida
Artesanato abre inscrições 

para cursos em Pinda

Interessados em aprender 
sobre artesanato têm agora 
uma boa oportunidade por 
meio de um programa do 
Governo de São Paulo, o 
Via Rápida Artesanatos. O 
programa em Pinda é feito 
em parceria com a Prefei-
tura e oferece a capacita-
ção na técnica artesanal. 
De acordo com a Prefei-
tura, durante o curso serão 
oferecidos vale-transporte 
e auxílio alimentação e o 
objetivo de Pindamonhan-
gaba é promover, com as 
capacitações, o aperfeiço-
amento do artesanato pro-
duzido no município. Para 

se escrever, a pessoa dever 
ter a idade mínima de 16 
anos, ser alfabetizado e 
residir no Estado de São 
Paulo. Cadastro - Os inte-
ressados devem primeira-
mente se cadastrar no site 
Via Rápida Artesanato. 
Para participar, basta aces-
sar o site do programa Via 
Rápida (www.viarapida.
sp.gov.br) ou o da Sutaco 
(www.sutaco.sp.gov.br). 
Após este procedimen-
to, haverá um formulário 
que deverá ser preenchi-
do com os dados pessoais. 
Cursos oferecidos – Estão 
disponíveis os cursos car-

tonagem, customização, 
decoupage, entrelaçamen-
to (bijouteria), entrelaça-
mento de jornal, entrelaça-
mento de pet processado, 
fuxico, macramê, mosai-
co, moldagem, colagem 
e revestimento de mate-
riais recicláveis, origami, 
papietagem, patchwork, 
pintura em madeira, pin-
tura em tecido, tecela-
gem, trançado em taboa 
e trançado em palha de 
milho. Mais informações 
podem ser obtidas na Su-
taco, localizada no prédio 
do PAT do centro ou ainda 
pelo telefone 3642-3701.

Papai Noel retorna a Moreira 
César no sábado

A programação de Natal 
de Pindamonhangaba con-
tinua com diversas atra-
ções culturais por toda a 
cidade. Neste sábado, Pa-
pai Noel e os duendes re-
tornam à praça do Cisas, 
em Moreira César, ao som 
da Banda Faroeste, a par-
tir das 20 horas. Além das 
atrações no distrito, a pra-

ça Monsenhor Marcondes 
recebe o Bom Velhinho 
e Duendes diariamente, 
até o dia 23, das 19h30 às 
22h30. A praça apresenta, 
também, as Cantatas de 
Natal, que estão sendo rea-
lizadas no coreto em fren-
te ao tradicional ‘presépio 
na cascata’, a partir das 20 
horas. A praça recebe, ain-

da, a Banda da Alegria. No 
Largo do Quartel, a juven-
tude tem espaço garantido 
com o projeto Natal na 
Praça, apresentando ban-
das de Pindamonhangaba 
de quinta a domingo, às 
20 horas. Todos os eventos 
são realizados pela Prefei-
tura de Pindamonhanga-
ba e têm entrada gratuita.
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

As propriedades medicinais da jabuticaba estão sendo indicadas para combater o processo de envelhe-
cimento da pele. Essa fruta atua como antioxidante reforça os vasos sanguíneos e estabiliza o colágeno, 
responsáveis pela textura e pelo aspecto jovial da pele. Uma porção de 180 gramas diárias da jabuticaba 
é a dose ideal. Você também pode ingerir sua geléia ou extrair seu açúcar.  
***
No espaço de uma noite, nós passamos por quatro estágios de sonho. O primeiro estágio é o sonho mais 
leve. Logo que nos deitamos ou quando acordamos e voltamos a deitar, os músculos relaxam e o ritmo 
de batidas do coração diminui. Aí temos o sonho em “pedaços” ou com imagens isoladas. No segundo 
estágio, já estamos dormindo mais profundamente. Nessa etapa é que algumas pessoas costumam a falar 
ou em caso de sonambulismo, andam dormindo. De qualquer modo é muito raro que a gente sonhe nes-
sa ocasião. No terceiro estágio é que os sonhos mais nítidos e mais ricos em detalhes acontecem. A essa 
altura nossa respiração fica mais lenta e regular, a temperatura do corpo abaixa, os batimentos cardíacos 
diminuem e é raro acordar. No quarto estágio, o sonho se assemelha ao estado de coma. Aí geralmente 
é que temos os sonhos com situações de pouca ação e mais ligados à reflexão sobre nossos problemas.     

Humor

Qual é a importância do Vale do Paraíba?
Esta foi a pergunta feita a um vestibulando em uma Universidade particular e a resposta foi esta: “O 
Vale do Paraíba é de uma suma importância, pois não podemos descriminar esses importantes cidadãos, 
já que existe o vale transporte e o vale refeição, por que não existir também o vale do Paraíba? Sabemos 
que os paraíbas (???) trabalham em obras ou portarias de edifícios e ganham pouco. Então, o vale do 
Paraíba é muito importante para equilibrar sua economia familiar”.
***
Um casal de turcos, sentados na sala e o filho adolescente de dezesseis anos se trancou no banheiro e 
não saia mais. O casal foi até a porta do banheiro e bateu dizendo:
- Filhinha, o que estais fazendo?
- Estou fumando um baseado.
- Há bom, pensamos que tivesse este tempo todo com o chuveiro ligado...
***
Na escola a professora explica:
- Se eu digo “fui bonita” é passado e se eu digo “sou bonita” o que é Joãozinho?
- É mentira.
***
O fazendeiro para o caipira:
- Nesta terra dá arroz?
- Não dá não, senhor!
- E feijão, dá?
- De jeito nenhum!
- Dá frutas e verduras?
- Também não dá não!
- Soja, café, amendoim, não dá nada?
- Já disse, não dá nada não!
- Quer dizer que não adianta eu plantar, que não dá nada, mesmo?
- Bem, plantando é outra coisa!
***
Quando minha filha estava com sete anos, tentei lhe explicar que tinha muita sorte de ser menina, por-
que nós as mulheres podemos fazer algo muito especial:
- Filha, você sabe o que nós mulheres sabemos fazer que os homens não sabem?
Ela pensou um pouquinho e respondeu:
- Faxina?
***
Duas mulheres conversavam no ônibus:
- A gente nunca pode confiar nos homens. Desabafa a primeira. Imagina que o meu marido uma noite 
saiu pra comprar uma caixa de fósforos e nunca mais voltou e isso já faz oito anos.
- Ah! Isso eu tenho certeza que nunca vai acontecer comigo. Responde a outra.
- Mas como é que você pode ter tanta certeza assim?
- É que o meu marido usa isqueiro!

Mensagens

Por mais inteligente que alguém possa ser, se não for humilde, o seu melhor se perde na arrogância. A 
humildade ainda é a parte mais bela da sabedoria.
***
Isso também passa...

Havia um homem que costumava ter em cima de sua cama uma placa escrita: ISSO TAMBÉM PASSA. 
Então perguntaram a ele o porquê disso e ele respondeu que era para se lembrar que quando estivesse 
passando por momentos ruins, pudesse se lembrar de que eles iriam embora e que ele teria que passar 
por aquilo por algum motivo, mas essa placa também era para lembrá-lo que quando estivesse feliz, que 
não deixasse tudo para trás, porque esses momentos também iriam passar e momentos difíceis viriam 
de novo... E é exatamente disso que a vida é feita: MOMENTOS! Momentos os quais temos que passar, 
sendo bom ou não, para o nosso próprio aprendizado. Por algum motivo... Nunca se esqueça do mais 
importante: NADA É POR ACASO! Absolutamente nada. Por isso temos que nos preocupar em fazer a 
nossa parte da melhor maneira possível.
***
A causa que defendemos não é só nossa, ela é igualmente a causa de todo mundo. Uma nação baseada 
em sólidos princípios de justiça e recíprocas conveniências uniria hoje todos os irmãos, tornando mais 
forte e respeitado nossos ideais.
***
Há pessoas que sabem e aceitam que a vida é difícil. Isso não tira delas o ânimo para lutar pelos seus 
objetivos, a esperança de ter dias melhores ou a alegria de viver. São realistas e não criam falsas expec-
tativas. Mobilizam-se e usam suas energias para chegar aonde desejam, sem perder tempo e forças com 
decepções inúteis. As desilusões que nos tiram da fantasia e nos devolvem para a realidade concreta são 
úteis. Necessárias para os que se esquecem de que nascer é difícil e que aprender a crescer não é fácil. 
Ninguém veio para este planeta com passaporte. Nós viemos com carteira de trabalho.
***
Há uma grande confusão no entendimento do conceito do carma, erroneamente para justificar as difi-
culdades da vida de alguém. De acordo com as culturas orientais que acreditam na reencarnação, tudo 
que alguém está vivendo nesta existência é cármico, conseqüências de suas ações passadas. Assim, 
uma experiência ruim não é um castigo, mas sim o resultado de uma ação passada, que traz à pessoa a 
oportunidade de se corrigir.
***
Se você se importa com seus objetivos, abandone as condições. Vá diretamente à sua meta. Seja a sua 
meta! As condições freqüentemente se disfarçam em tragédias para fugir da responsabilidade. Por que 
não simplesmente assumir e criar a expectativa que você está procurando.

Pensamentos

Quanta gente ainda insisti em buscar a paz fazendo a guerra.
Sábio é quem recolhe a sabedoria dos outros.
Ninguém é sábio se não conhecer a escuridão.
A sabedoria é simétrica e resume tudo.
Deve-se ler para se fazer perguntas.
No coração do prudente descansa a sabedoria.
A única criatura que faz sucesso deitada é a galinha.
Nossas ações sempre traduzem nossos pensamentos.
A arte da vitória se aprende na derrota.
Ninguém consegue usar máscaras por muito tempo.
Onde a luz bate mais forte a sombra é mais escura.
O mais forte é o que sabe dominar-se na hora da cólera.
O gênio é uma força que atua em função do meio.
Nossa paciência alcançará mais que a nossa força.
Nós adquirimos a força que suportamos.
A melhor forma de lidar com uma mudança é ajudar a criá-la.
A fé é um alento que nos estimula a tocar adiante a nossa vida.
A saudade é o que fica, as lembranças são eternas.

Moradora de Jacareí ganha 
R$ 1 milhão no sorteio da 

Nota Fiscal Paulista
Uma moradora de Jacareí 
foi a vencedora do prêmio 
principal de Natal da Nota 
Fiscal Paulista e faturou 
R$ 1 milhão. O sorteio 
aconteceu no último dia 5 
de dezembro, mas o resul-
tado só foi divulgado na 
última segunda-feira (15). 
Mais de 9 milhões de con-
sumidores participaram do 

sorteio especial. A vence-
dora da região participou 
com 12 bilhetes (cada R$ 
100 em compras dava di-
reito a um bilhete). Outros 
dois prêmios foram sorte-
ados, no valor de R$ 120 
mil e R$ 80 mil, e saíram 
para moradores da capi-
tal. Além dos três valores 
principais, foram sorte-

ados mais 300 prêmios, 
entre R$ 1 mil e R$ 10. 
O prêmio será deposita-
do no extrato da Notal 
Fiscal Paulista da ganha-
dora e depois ela poderá 
transferir para sua conta 
bancária. Todos os re-
sultados do sorteio es-
tão disponíveis no site 
da Nota Fiscal Paulista.

Mascotes dos Jogos
Olímpicos Rio 2016 serão 

batizados de Tom e Vinícius
O público escolheu pela 
internet e a dupla de mas-
cotes das Olimpíadas Rio 
de Janeiro 2016 já tem 
seus nomes definidos. Eles 
serão batizados de Tom e 
Vinicius, uma alusão aos 
dois compositores brasi-
leiros e também homena-
gem à Bossa Nova, ritmo 
nascido no Rio de Janeiro 
que que depois ganhou o 
mundo. A escolha dos no-

mes obteve 323 mil votos 
(44% do total). Os masco-
tes olímpico e paraolímpi-
co representam as décadas 
mágicas de 50 e 60 do Rio, 
quando a cidade e suas 
mulheres foram decanta-
da em verso e prosa pelo 
mundo. Da parceria entre 
o poeta Vinícius de Mo-
raes e o compositor Anto-
nio Carlos Jobim nasceu 
Garota de Ipanema uma 

das canções brasileiras 
mais famosas no mundo. 
 mascote Vinícius repre-
senta os Jogos Olímpi-
cos. É um animalzinho 
amarelo, com traços de 
desenho animado, que 
simboliza a variedade da 
fauna brasileira. Tom é 
o mascote dos Jogos Pa-
ralímpicos - de cor azul, 
cabelo feito de folhas e re-
presenta a riqueza da flora.
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