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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura e empresários de 
Pinda discutem novo perfil 
da incubadora de empresas

Sebrae e Circuito
Turístico realizam 2º 
edição da Semana da 

Mantiqueira 2014

Comédia “Corra que a 
minha ex vem ai” no

Teatro Mario Covas em
Caraguatatuba

Ação da Prefeitura de Ubatuba 
fomenta regularização de

comércios junto à Vigilância 
Sanitária

Diversas autoridades 
empresarias de Pinda-
monhangaba estiveram 
reunidas na manhã des-
ta quarta-feira (17) no 
programa “O Prefeito e 
Você”, que é apresentado 
dentro da Prefeitura sem-
pre às quartas-feiras, pela 
Rádio Princesa FM 107.1.  
Além do prefeito Vito Ar-
dito Lerário, participaram 
Benedito Rubens Fernan-
des (secretário de Desen-
volvimento Econômico), 
Antonio Cozzi (presidente 
do Sincomércio/Pinda), 
Augusto dos Reis (gerente 
do Sebrae), Carlos Marce-
lo César (diretor da ACIP), 

Evento contará com pa-
lestras e consultorias gra-
tuitas nos municípios de 
Pindamonhangaba, Santo 
Antônio do Pinhal e Mon-
teiro Lobato. Com o obje-
tivo de fortalecer o turismo 
na região, o Sebrae-SP em 
parceria com a Governan-
ça do Circuito Turístico da 
Mantiqueira, irá realizar 
de 22 a 24 de setembro a 
2º edição da Semana da 
Mantiqueira 2014. A pro-
gramação contará com di-
versas atividades gratuitas 
nos municípios de Pinda-
monhangaba, Santo Antô-
nio do Pinhal e Monteiro 
Lobato.. Ao todo serão 10 
palestras ministradas pe-
los técnicos do Escritório 
Regional do Sebrae-SP em 
Guaratinguetá. Nas apre-
sentações serão abordados 
temas referentes a marke-
ting, gestão, qualidade no 
atendimento, sustentabili-
dade, tendências do mer-
cado, recursos humanos, 
engenharia de cardápios 
e higiene e manipulação 

Com Kadu Moli-
terno é atração no 
TMC neste domingo
O Teatro Mario Covas, 
em Caraguatatuba, apre-
senta no domingo, dia 
21, às 19h30, o espetá-
culo “Corra que a mi-
nha ex-mulher vem aí” 
com Os Divorciados.
Com os atores Kadu Moli-
terno, Carlos Simões e He-
dla Lopes, a comédia da 
trilogia “Homens querem 
casar e mulheres querem 
sexo”, já foi assistida por 
mais de 1,3 milhões de es-
pectadores em seis anos em 
cartaz, passando por mais 
de cem cidades do Bra-
sil e no exterior, em Mia-
mi, Nova York e Boston.

studo técnico realizado 
pela Prefeitura de Ubatuba 
diminuirá custo da regula-
rização sanitária de empre-
sas da cidade e dará mais 
rapidez na liberação de 
licenças de funcionamen-
to da vigilância sanitária.
A prefeitura de Ubatuba, 
a Associação Comercial 
e Industrial de Ubatuba e 
a Associação dos Conta-
bilistas vem atuando em 
parceria para diminuir a 
morosidade e a dificulda-
de nos procedimentos de 
abertura e encerramen-
to de empresas, questões 
de alvarás, atraso na en-
trega de certidões, etc. 
Em apoio a este trabalho, 
o prefeito Mauricio, atra-
vés da Secretaria Munici-
pal de Saúde, determinou 
à Vigilância Sanitária a 
execução de estudos téc-
nicos e agilizará o pro-
cesso de licenciamento de 
estabelecimentos de in-
teresse à saúde, na forma 
prevista em portaria, que 
dispensa a apresentação 
de alguns documentos e 

Amanda Salvador de Sou-
za (diretora de Indústria e 
Comércio), Dra. Cristina 
de Carvalho Ares Elisei 
(diretora da Fatec), Fer-
nanda Figueira M. Borges 
(diretora de Contratos e 
Convênios),  Lúcio Sal-
gado Silva (professor da 
ETEC), Francisco Antonio 
Maciel Novaes (Professor 
Chico) e vereador Roder-
ley Mioto. O encontro 
discutiu a transformações 
que serão implantadas na 
atual incubadora de em-
presas de Pindamonhan-
gaba. A proposta é que 
a nova incubadora tenha 
mais espaço físico , dentro 

de alimentos. O evento é 
voltado para proprietários 
e profissionais ligados 
aos estabelecimentos da 
cadeia turística do Circui-
to da Mantiqueira, como 
pousadas, hotéis, bares, 
restaurantes, lanchonetes, 
agências, taxistas e admi-
nistradores de pontos turís-
ticos. Em maio, a Semana 
da Mantiqueira aconteceu 
nas cidades de Campos 
do Jordão, São Bento do 
Sapucaí e no distrito de 
São Francisco Xavier, em 
São José dos Campos. 
O Circuito Turístico da 
Mantiqueira no Vale do 
Paraíba foi criado em 
2008 com o objetivo de 
desenvolver e estruturar o 
turismo da microrregião 
da Serra da Mantiqueira, 
estimulando o fluxo contí-
nuo de visitantes por meio 
da formulação de roteiros 
integrados e ações de apri-
moramento dos serviços 
e produtos oferecidos ao 
turista. O projeto é uma 
iniciativa do Sebrae-SP, 

A obra conta a história de 
Jonas e seu sonho de um 
casamento perfeito que vai 
por água abaixo. Passada 
em uma blitz da Lei Seca e 
em um dia em que está ha-
vendo uma greve geral no 
transporte público, a peça 
retrata com bom humor e 
descontração, o relaciona-
mento de Jonas com uma 
mulher de duas personali-
dades diferentes, uma que 
predomina no início da re-
lação e a outra no divórcio.
Os ingressos custam R$ 
50 inteira e R$ 25 meia
-entrada no dia da apresen-
tação e adquirindo anteci-
padamente todos pagam 
meia-entrada e podem ser 
adquiridos na livraria No-

memoriais para estabele-
cimentos de baixo e mé-
dio risco, como drogarias 
sem manipulação de for-
mulas, supermercados, 
mercados, açougues, res-
taurantes e lanchonetes.
Com esta medida, o co-
mércio varejista, prin-
cipalmente, terá uma 
diminuição no custo da 
regularização de sua em-
presa e mais rapidez 
na liberação da Licen-
ça de Funcionamento 
da Vigilância Sanitária. 
Na prática, as regras quan-
to às áreas mínimas neces-
sárias, o fluxo de produção 
e as boas práticas na ma-
nipulação continuarão a 
serem observadas. Mas o 
processo será menos bu-
rocrático, mais ágil e mais 
barato, já que o comércio 
local, além de um gran-
de gerador de empregos, 
é um atrativo ao turismo.
É importante ressaltar 
que tal medida não subs-
titui a aprovação dos es-
tabelecimentos pelos ór-
gãos responsáveis pelo 

do seu conceito que é abri-
gar empresas nascentes e 
disponibilizar parceiros, 
suporte gerencial e tecno-
lógico por um tempo de-
terminado, facilitando aos 
empreendedores se conso-
lidem com mais rapidez. 
Presente no encontro, o 
secretário de Desenvol-
vimento Econômico Ru-
bens Fernandes destacou 
que Pindamonhangaba é o 
município que mais gerou 
emprego na região no mês 
de agosto. De acordo com 
o Caged, órgão do Ministé-
rio do Trabalho e Emprego 
o saldo positivo no perío-
do foi de 312 colocações. 

com o apoio de órgãos 
públicos, entidades em-
presariais e representan-
tes da sociedade civil. O 
programa tem a intenção 
de desenvolver produtos 
turísticos, culturais e ar-
tísticos, de acordo com as 
características locais, des-
tacando os atrativos natu-
rais e culturais e a criação 
de estruturas receptivas 
organizadas, trazendo qua-
lidade e profissionalização 
aos serviços. O Circuito é 
composto pelas cidades de 
Campos do Jordão, Mon-
teiro Lobato, São Bento 
do Sapucaí, Santo Antônio 
do Pinhal, Pindamonhan-
gaba, Piquete e distrito de 
São Francisco Xavier, em 
São Jose dos Campos. As 
sete cidades são localiza-
das na Serra da Mantiquei-
ra, região que se destaca 
pelo clima serrano e pela 
riqueza de atrativos natu-
rais. Inscrições e mais in-
formações pelos telefones 
(12) 3132-6777 ou 0800 
570 0800. Vagas limitadas

bel (Serramar Parque Sho-
pping), loja Himpacto (Ca-
raguá Praia Shopping) e 
na ótica São Sebastião (em 
Caraguá e São Sebastião).
O Teatro Mario Covas 
está localizado na Ave-
nida Goiás, nº 187, no 
Indaiá. Mais informa-
ções: (12) 3881.2623 ou 
www.fundacc.com.br.
Serviços: Espetácu-
lo “Corra que a minha 
ex-mulher vem aí” com 
Os Divorciados Dia 21/9 
– domingo – às 19h30
Teatro Mario Covas
Classificação: 16 anos 
l Duração: 80 min.
Ingressos: R$ 50 / R$ 25 
(Promoção: Antecipa-
do todos pagam R$ 25)

controle das edificações 
e uso do solo no municí-
pio, como também não 
elimina a necessidade da 
observância às demais le-
gislações e normas técni-
cas expedidas por órgãos 
federais, estaduais e mu-
nicipais, referentes à sa-
lubridade e segurança dos 
ambientes construídos e 
ao saneamento ambiental.
Ainda por determinação 
da Secretaria Municipal 
de Saúde, está em fase fi-
nal de estudo o Código 
Sanitário Municipal, que 
contemplará situações 
próprias de nosso municí-
pio. Atualmente, é adota-
do o Código Sanitário do 
Estado de São Paulo (Lei 
Estadual nº 10083/98). 
Neste primeiro momen-
to, informações quanto 
aos documentos neces-
sários para cada tipo de 
estabelecimento podem 
ser obtidas pelo telefo-
ne (0xx12) 3832-6810 
ou à Rua Cunhambe-
be, 521, centro - prédio 
da Vigilância em Saúde. 
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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 
Avenida Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas 
- Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Gal-
vao de França (Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almei-
da Gil, 19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro 
Alves Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça 
Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Se-
nhora de Natividade e Panificadora Pão Zico - 
Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - 
Banca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jor-
nais 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 Joaquim Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de 
jornal da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Aran-
tes. Av. 9 de Julho, 25 (em frente ao bradesco) 
Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cida-
de e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epami-
nondas - 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

A maneira com que os gatos se comunicam é fascinante. Eles não constroem fra-
ses para exprimir afeto, raiva, fome, solidão, alegria e medo nas freqüências naturais, 
inaudíveis para que os humanos, mas sim em freqüências mais baixas de modo que os 
humanos os possam ouvir. Alguns cientistas acreditam que os gatos aprenderam que 
nós humanos não conseguimos ouvir nas freqüências naturais e por isso adaptaram-se 
de modo a se comunicarem conosco. Os gatos têm um QI que no reino animal só é 
ultrapassado pelos macacos e chimpanzés. Há apenas um em cada mil gatos cor-de-ro-
sa. Os gatos não enxergam muito bem de perto. Qualquer coisa num raio de quinze 
centímetros torna-se desfocado. Após as refeições, os gatos levam-se imediatamente. 
Isso é um instinto que lhes diz para se limparem de modo a que predadores não sintam 
o cheiro da comida e os ataquem. Quando os gatos afiam as garras, eles deixam um 
sinal. Têm glândulas nas patas que impregnam uma substância avisando aos outros 
gatos que eles já lá estiveram. Essas glândulas existem não só nas patas, mas também 
na face, pescoço, ombros e causa.
***
Cuidar de uma criança não é uma tarefa fácil. Ela está a todo momento inventando 
novas e perigosas brincadeiras que deixam qualquer mãe ou pai de cabelo em pé. Se 
você disser que ela não deve mexer em algo, aí mesmo é que a curiosidade dela é agu-
çada, levando-a a tentar descobrir o que há de misterioso ali. Ainda que em casa os pais 
rendem a ficarem mais relaxados pelo fato de a criança conhecer o ambiente é preciso 
estar sempre atentos a possíveis situações de risco, evitando desta forma os acidentes 
domésticos. O segredo é não privar seus filhos da liberdade de brincar e explorar o 
lugar, você deve apenas tornar o lugar seguro para que eles possam desfrutar do lazer 
sem riscos. Não deixe sozinhos no banheiro nem próximo de baldes e bacias com água, 
instalem grades ou redes de proteção em todas as janelas, bloqueie os acessos a esca-
das, proteja as tomadas e fios desencapados e mantenha produtos de limpeza, objetos 
cortantes, fósforos e isqueiros longe do alcance das crianças.

Humor

O presidente da empresa chama um dos seus funcionários e diz:
- Bem rapaz, você entrou aqui na empresa como office-boy e dois meses depois, já se 
tornou chefe da seção. Seu brilhante desempenho o levou a ser promovido à subge-
rente, em seguida a gerente do departamento. Hoje, apenas um ano e meio depois de 
sua chegada na empresa, você já se tornou um dos nossos melhores diretores. O mais 
respeitado por todos e, para demonstrar que eu me preocupo com o bem estar dos meus 
colaboradores, eu te pergunto:
- Você está motivado em trabalhar conosco e satisfeito com todas essas promoções?
E o rapaz responde, com um sorriso de orgulho:
- Estou sim, papai!
***
O fazendeiro novato chega à beira do rio com uma criação de vacas e pergunta para um 
menino que estava pescando:
- Esse rio é muito fundo, menino?
E o menino responde:
- É nada, a criação do meu pai passa com a água no peito.
Então, o fazendeiro passa sua criação e, lá pelo meio do rio ele vê todas as suas vacas 
se afogando. Desesperado, ele questiona o menino:
- Pô moleque! Por acaso as vacas do seu pai tem três metros de altura?
E o garoto se explica:
- Que vacas, que nada, o meu pai cria patos!

Mensagens

Para você pensar...

... tudo é uma constante mudança. As pessoas mudam, o mundo muda... tudo se trans-
forma com o tempo e, nada permanece igual. O que nos resta são os bons momentos 
que foram vividos e que ficam guardados para sempre em nossas lembranças. Deve-
mos viver cada segundo intensamente. Nada é perfeito e em nossas vidas surgem obs-
táculos e muitas vezes nos vemos sem saída e sem solução para nossos problemas. Aí 
pensamos e surge a dúvida. Será que existe luz no “fim do túnel”? Para tudo existe uma 
solução e o maior e principal problema está em nós mesmos, em nossa dificuldade de 
encarar os fatos e lutarmos por aquilo que tanto desejamos. Toda pessoa possui dentro 
de si certa insegurança, um medo de não conseguir e de ser um perdedor, mas a vida 
é uma intensa provocação e, devemos encará-la de “peito aberto” para poder vencer e 
mostrar a nós mesmos que somos capazes de lutar e ser os melhores. Devemos sempre 
seguir a voz do nosso coração e seguir sem medo de viver. A palavra “nunca”, não 
existe no vocabulário da vida, pois nós podemos tudo o que quisermos. A autocon-
fiança e a segurança devem ser as principais armas nessa batalha que se chama “vida”. 
Mas o que a vida representa? A vida é feita de momentos muitas vezes bons e ruins, 
alegres e tristes e de passado, presente e futuro. O passado foi vivido e as recordações 
restam para que no futuro tenhamos a esperança de uma vida feliz. Mas, e o presente? 
Devemos vivê-lo ao máximo, para podermos fazer desses momentos os melhores de 
nossas vidas. Um conselho: Viva e aprenda com a vida. A cada dia aprendemos novas 
lições e, com elas tiramos proveito para não errarmos novamente, não tropeçarmos 
nos mesmos erros. Todos os dias acordamos e, fazemos praticamente o mesmo e, às 
vezes o cotidiano cansa. Mas, mesmo assim, olhe para o Céu e veja o Sol. Enquanto 
ele brilhar para nós, ainda existirá esperança. Podemos ser felizes com pequenas coi-
sas. Sempre faça da sua vida uma eterna primavera com flores sempre a nascer. Vida é 
renovação, é esperança e temos que ter forças para lutar. Não importa que tipo de vida 
você tenha, apenas viva e tente ser feliz, lute até o fim, busque seus sonhos e ideais 
com toda a força que puder, pois com certeza alcançarás e, no fim da sua vida, você 
poderá olhar para trás e dizer com orgulho. Eu lutei, eu vivi, eu busquei, eu venci. E os 
pequenos e grandes obstáculos que enfrentou, você perceberá que foram como “espi-
nhos” que se foram e se perderam com o tempo.  

Pensamentos

Cada golpe que a nossa ira dá acaba nos atingindo.
Devemos às paixões, talvez os maiores dons do espírito.
A palavra é a alavanca do mundo, mas é o amor quem o sustenta.
Guarde em seus ouvidos somente palavras de amor e não de ódio.
Um homem prudente vala mais do que dois valentes.
Felizes são aqueles que concordam com a opinião de todos.
Quem não vivi para servi, não serve para viver.
O tempo destrói tudo aquilo que ele não ajudou a construir.
Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para fogueira.
Ficção não tem interesse, o que vale é a sinceridade.

Taubaté inicia Semana 
Nacional de Trânsito

A Prefeitura de Taubaté 
realiza, entre os dias 18 e 
25 de setembro, a Semana 
Nacional do Trânsito, con-
forme orientação do De-
partamento Nacional de 
Trânsito (DENATRAN).
As ações acontecem em 
escolas municipais, vias 
públicas, parques e espa-
ços educativos e inclui 
palestras, apresentações 
teatrais, panfletagem e 
diversas atividades de 

educação para o trânsito.
A Semana Nacional do 
Trânsito está prevista na 
Lei 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, do Código 
de Trânsito Brasileiro, e 
o Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran) apro-
vou para o ano de 2014 
o tema “Década Mun-
dial de Ações para a Se-
gurança do Trânsito – 
2011/2020, Cidade para 
as Pessoas: Proteção e 

Prioridade ao Pedestre”.
Durante todo o período 
serão abordados temas de 
segurança e educação no 
trânsito, com o foco no 
pedestre e a preocupação 
com a sua mobilidade, 
alertando a população da 
importância de respei-
tar a circulação de pes-
soas e evitar acidentes.
Acompanhe programa-
ção da Semana Nacional 
de Trânsito em Taubaté:

Sexta-feira – 19/09
18h - Apresentações teatrais e panfletagem – Bares da Avenida Itália
Sábado – 20/09
9h às 12h - Apresentações teatrais e panfletagem – Centro da cidade
Segunda-feira – 22/09
8h às 12h e das 14h às 16h – Atividades de educação para o trânsito com os agentes 
– Parque do Itaim
10h – Palestra com Membro da Associação Brasileira de Cimento Portland – Prédio 
da ECASE, UNITAU
Terça-feira – 23/09
9h - Atividades de educação para o trânsito com os agentes e membros do COM-
DEF (Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Taubaté) – 
Escola Municipal Esplanada II
9h às 12h e das 14h às 16h - Apresentações teatrais e panfletagem – Centro da ci-
dade
10h - Palestra com o tema “Trânsito não motorizado” - Prédio da ECASE, UNITAU
14h - Atividades de educação para o trânsito com os agentes e membros do COM-
DEF (Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Taubaté) – 
Escola Municipal Dr. Quirino
Quarta-feira – 24/09
9h - Atividades de educação para o trânsito com os agentes e membros do COM-
DEF (Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Taubaté) – 
Escola Municipal Sítio II
9h às 12h e das 14h às 16h - Apresentações teatrais e panfletagem – Praça Dr. Bar-
bosa de Oliveira (Rodoviária Velha)
14h - Atividades de educação para o trânsito com os agentes e membros do COM-
DEF (Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Taubaté) – 
Escola Municipal Judith Campista Cesar
Quinta-feira – 25/09
8h às 12h e das 14h às 16h - Atividades de educação para o trânsito com os agentes 
– Escola SEDES
9h às 12h - Apresentações teatrais e panfletagem – Prédio da CTI
14h às 16h - Apresentações teatrais e panfletagem – Paço Municipal.
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Secretaria Municipal de Saúde 
realiza Campanha do Coração 

em Tremembé

Cunha apresenta o
8º Festival da Cerâmica

A Prefeitura de Tremembé 
através da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde realiza 
a Campanha do Coração 
que acontecerá no perío-
do de 22/09 e 27/09/2014, 
sendo de 22 a 26/09 no 
Centro de Saúde e nas 

Entre os dias 11 de outu-
bro e 1º de novembro, esta 
cidade do Vale do Paraíba 
(SP) sediará workshops, 
cursos e palestras. Conhe-
cida como o maior núcleo 
de cerâmica de alta tempe-
ratura da América do Sul, 
a Estância Climática de 
Cunha, no Vale do Paraí-
ba, abriga atualmente cer-
ca de 20 ateliês. A tradição 
artística, que começou nos 
anos 70, até hoje orquestra 
o cenário turístico local. 
Por isso, a Associação dos 
Ceramistas de Cunha – 
Cunha Cerâmica promove 
em outubro o 8º Festival 
da Cerâmica, reunindo al-

Equipes de Saúde da Fa-
mília, das 08h00 às 12h00, 
onde serão oferecidos tes-
tes de glicemia, aferição 
de pressão arterial, IMC, 
circunferência abdomi-
nal, entrega de material 
educativo e brindes para 

guns dos mais expressivos 
trabalhos produzidos na 
região. Em parceria com 
o Instituto Cultural da Ce-
râmica de Cunha - ICCC, 
o tradicional evento con-
tará com atividades gra-
tuitas abertas ao público, 
como workshops, cursos, 
palestras, feira de cerâ-
mica, aberturas de forno 
Noborigama e participa-
ções de ceramistas con-
vidados - como o concei-
tuado René Le Denmat 
-, além de cursos rápidos 
de aprimoramento de téc-
nicas, indicados exclu-
sivamente a ceramistas 
com alguma experiência. 

população da faixa etá-
ria a partir de 12 anos.
No dia 27/09/2014, das 
08h00 às 12h00, na Pra-
ça Geraldo Costa, onde 
também serão oferecidos 
testes de glicemia, afe-
rição de pressão arterial, 
IMC, circunferência ab-
dominal, entrega de ma-
terial educativo e brindes 
para população da faixa 
etária a partir de 12 anos.
Caso entenda necessárias 
informações adicionais, 
favor entrar em contato 
pelo telefone 3607-1043.
Secretaria de Saú-
de de Tremembé
Praça da Repúbli-
ca, 361 – anexo I
Tel. 3607-1048
Centro – Tremembé/SP

No dia 16 de outubro, às 
18h, acontece na Praça da 
Matriz uma demonstra-
ção de torno (modelagem 
e acabamento) e queima 
de Forno Raku. Logo de-
pois, Arthur Moreira Lima 
apresenta “Um Piano pela 
Estrada Real”. Cunha está 
localizada no Alto Vale do 
Paraíba, a 232 quilôme-
tros de São Paulo. Estân-
cia climática tradicional, 
possui ampla infraestrutu-
ra turística, com dezenas 
de pousadas e restauran-
tes para todos os gostos e 
bolsos. Mais informações 
podem ser obtidas no site 
www.cunha.sp.gov.br.

Santas Casas e Hospitais
Beneficentes confirmam

paralisação nacional no dia 25
Hospital Próvisão também 
irá aderir ao movimento; 
em razão da crítica situa-
ção financeira, instituições 
de todo o país planejam 
bloquear procedimentos 
eletivos e profissionais 
prometem vestir preto, em 
luto pelo setor Em 25 de 
setembro, as Santas Casas, 
hospitais e entidades bene-
ficentes, farão em todo o 
país uma nova paralisação 
para alertar a sociedade 
sobre o subfinanciamento 
do Sistema Único de Saú-
de, com ênfase na realida-
de da crise vivenciada há 
anos pelos filantrópicos. 
O objetivo do movimen-
to é pressionar o governo 
a atender o pleito das en-
tidades, apresentados em 
documento que foi entre-
gue ao ministro da Saúde 
e ao Palácio do Planalto, 
durante o 24º Congresso 
Nacional das Santas Casas 
e Hospitais Filantrópicos, 
realizado em agosto, em 
Brasília. Em âmbito na-
cional, a CMB também 
espera que seja marca-
da uma audiência com a 
presidente Dilma Rous-
seff, para tratar dos as-
suntos referentes às enti-
dades sem fins lucrativos 
da Saúde.  Nomeado de 
“Dia Nacional de Luto pela 
Crise das Santas Casas e 
Hospitais Filantrópicos”, o 
ato prevê bloquear todo o 
agendamento eletivo nesta 
data, como ação de protes-
to e sensibilização pública 
em nível nacional. “Man-

teremos a manutenção da 
assistência nas urgências 
e emergências, primor-
dial para que a população 
não sofra desassistência 
generalizada, o que não é 
nossa intenção, pois temos 
o povo como principal 
aliado e beneficiado des-
sa nossa luta. Não esta-
mos brigando apenas por 
nós, mas pela saúde de 
todos os brasileiros, prin-
cipalmente aqueles que 
dependem do SUS”, afir-
mou o presidente da CMB 
(Confederação das Santas 
Casas de Misericórdia, 
Hospitais e Entidades Fi-
lantrópicas), Edson Ro-
gatti. Também na data, os 
funcionários e profissio-
nais que trabalham nas 
instituições vestirão trajes 
na cor preta, representan-
do o luto pelo setor, que 
atualmente amarga uma 
dívida de mais de R$15 
bilhões. Esta ação é parte 
de uma mobilização na-
cional, que conta com a 
participação das mais de 
2.100 instituições do país 
e surgiu após a reunião de 
representantes do setor no 
último congresso da CMB, 
promovido em Brasília no 
mês de agosto. Tal movi-
mento tem como base os 
aspectos abaixo transcri-
tos, elaborados durante o 
evento e já entregues em 
documento ao Ministro 
da Saúde e à Presidente 
Dilma Rousseff:  1. Im-
plementação das medidas 
acordadas com esse Mi-

nistério para ampliação 
do custeio da média com-
plexidade, estabelecendo 
novo patamar do IAC, 
passando a  corresponder a 
100% do valor contratado 
com o SUS, para todos os 
hospitais do segmento, nos 
moldes da Portaria GM/
MS nº. 2.035/2013, com 
aperfeiçoamentos a serem 
consensados; 2. Criação 
de incentivo para o cus-
teio da alta complexida-
de, com estabelecimento 
de IAC que corresponda, 
no mínimo, 20% do va-
lor contratado com cada 
hospital nesta área; 3. 
Ampliação do IAC cumu-
lativo para os Hospitais 
de Ensino para 20%, tal 
como previsto na Portaria 
GM/MS nº. 2.035/2013, 
bem como, destinação de 
recursos para pagamento 
da integralidade de bolsas 
de residências médicas, 
hoje sob responsabili-
dade destas instituições;
4. Ampliação do PROSUS 
para soluções de dívidas 
com o sistema financeiro, 
alcançando juros máximos 
de 2% ao ano e prazos 
mínimos de 180 meses, 
com carência de 3 anos, 
tendo como parâmetro po-
líticas atinentes ao setor 
da agricultura, programa 
PRONAF – agroindústria;
5. Criação de linha de 
recursos de investimen-
tos, a fundo perdido, aos 
moldes do REFORSUS, 
tanto para tecnologias como 
para adequações físicas.

Educação leva mais de 16 
mil alunos da rede estadual 
do Vale do Paraíba a visitas 

culturais em setembro
A Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo 
levará 16.640 alunos da 
rede do Vale do Paraíba ao 
projeto Cultura é Currícu-
lo em setembro. Ao todo, 
estão previstas 416 visitas 
gratuitas a parques, cen-
tros culturais, museus, tea-
tro, entre outras atividades.
O objetivo é ampliar o 
aprendizado de estudantes 
do ensino Fundamental, 
Médio e Educação de Jo-
vens e Adultos  para além 

da sala de aula em ambien-
tes culturais. Para isso os 
professores desenvolvem 
atividades antes e depois 
das visitas. A escolha é 
feita pela Diretoria de En-
sino. Transporte e alimen-
tação são custeados pela 
Secretaria da Educação.
O programa Cultura é 
currículo é realizado em 
parceria com a Funda-
ção para o Desenvolvi-
mento da Educação , ór-
gão da Secretaria. Desde 

2008 mais de 4 milhões 
de alunos já participaram 
das visitas do programa.
“As ações têm como ob-
jetivo democratizar o 
acesso alunos da rede 
estadual e professores a 
produções culturais que 
contribuam para aprimo-
rar sua formação cultu-
ral, ampliando suas refe-
rências e o olhar sobre o 
mundo”, afirma o secre-
tário da Educação, pro-
fessor Herman Voorwald.
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Prefeitura de Taubaté
intensifica encontros do 
Programa “Carroceiro 

Consciente Cuida
do Meio Ambiente”

Época de estiagem e 
mato seco dá trabalho 
a Bombeiros e Defesa 

Civil da região

Trabalhadores entram 
em greve na Confab 

Equipamentos de Pinda

Com o objetivo de cons-
cientizar os carroceiros 
em relação às suas ativi-
dades e responsabilida-
de no descarte irregular 
de entulhos, a Secretaria 
de Serviços Públicos de 
Taubaté, organizou um 
cronograma de encontros 
a serem realizados, com a 
participação de várias se-
cretarias municipais, em 
que serão oferecidos aten-
dimento aos carroceiros e 
seus familiares. A iniciati-
va faz parte do Programa 

O tempo seco e a alta tem-
peratura que volta após o 
inverno tem potenciali-
zado o surgimento de pe-
quenos focos de fogo em 
áreas próximas de regiões 
populosas. Em Pindamo-
nhangaba, diversas áreas 
de grande vegetação seca 
tem causado preocupação 
s comunidades próximas. 
É o caso do bairro Arare-
tama, onde os munícipes 
reclamam de queimadas 

Os trabalhadores da Con-
fab Equipamentos en-
traram em greve nesta 
semana, pela Campanha 
Salarial. A categoria apro-
vou a greve por aumento 
real de salário em assem-
bleia realizada pelo Sindi-
cato dos Metalúrgicos de 
Pindamonhangaba-CUT e 
retornou para suas casas 
logo em seguida. Segun-
do o presidente do sindi-
cato, Renato Marcondes 
– Mamão, a greve ocorre 
por tempo indeterminado. 
“Os trabalhadores aprova-

“Carroceiro Consciente 
Cuida do Meio Ambien-
te” iniciado em maio deste 
ano e o intuito é cadastrar, 
atualizar o cadastro dos já 
inscritos, avaliar a saúde 
do animal, vaciná-lo con-
tra raiva, avaliação das 
condições das carroças e 
o emplacamento das mes-
mas. Os interessados em 
participar devem compa-
recer ao encontro munidos 
de RG, CPF, comprovante 
de residência e duas fotos 
3X4. Lembrando que os 
encontros acontecerão to-
das as quartas-feiras, das 
9h ao meio dia, seguin-
do o cronograma abaixo:
24 de Setembro – Qua-
dra do Jardim Mourisco 
(Bairros: Jardim Mouris-
co, Parque São Luiz, Vila 

constantes em área nas 
proximidades. O fato se 
repetiu na noite de ontem, 
revelou uma moradora 
que pediu sigilo de iden-
tidade. “Foi difícil dormir. 
Todos em casa ficamos 
com os olhos e a gargan-
ta prejudicados por causa 
da constante fumaça que 
tomou conta do bairro”, 
disse. Nesta semana outra 
área com chamas e fuma-
ça fez com que moradores 

ram a greve praticamente 
por unanimidade. E as-
sim será até que a direção 
da Confab apresente uma 
proposta que contemple a 
reivindicação da catego-
ria”, disse Mamão. Para o 
dirigente sindical Vicente 
Caetano - Serrinha, a gre-
ve retrata um momento 
histórico. “Trabalho há 16 
anos nessa fábrica e pela 
primeira vez está ocorren-
do uma greve. Os compa-
nheiros estão de parabéns 
pela união. É assim que 
conseguiremos avançar”, 

Aparecida, Vila São Ge-
raldo e Vila Nogueira).
01 de Outubro – Quadra 
do CECAP (Bairros: Ce-
cap I, II e III, Quiririm, 
Bonfim e Santa Tereza).
08 de Outubro – PEV Par-
que Aeroporto (Bairros: 
Parque Aeroporto, Vila 
Bela, Vila Costa e Santa Fé).
15 de Outubro – Merca-
tau (Bairros: Baronesa, 
Cidade de Deus, Belém, 
Imaculada, Barreiro, Jar-
dim Paulista e Centro).
22 de Outubro – Fazen-
dinha (Bairros: Parque 
Três Marias, São Pedro, 
Jardim América, Cháca-
ra Silvestre e Imaculada).
29 de Outubro – PEV 
Jaraguá (Bairros: Ja-
raguá, Água Quente, 
Ana Rosa e Gurilândia).

do condomínio Village 
Paineiras, vizinho ao lo-
cal, acionassem o Corpo 
de Bombeiros. De acordo 
com os soldados que lá es-
tiveram, é provável que o 
fogo tenha se iniciado de 
forma acidental, devido ao 
mato seco dessa época de 
falta de chuvas. Telefones 
Úteis: 199 - Defesa Civil
193 - Corpo de Bombeiros
4ª Cia PM Ambiental 
- 3621-6300 (Taubaté)

disse. Até o momento, a 
proposta apresentada pela 
bancada patronal do Gru-
po 2, do qual a Confab 
pertence, à FEM-CUT/SP 
(Federação dos Sindicatos 
Metalúrgicos da CUT em 
São Paulo) não contempla 
nem o índice de reposição 
das perdas da inflação, 
que fechou em 6,35%. A 
direção da Confab ainda 
não se manifestou para o 
sindicato. A Confab Equi-
pamentos emprega cerca 
de 1.200 trabalhadores no 
distrito de Moreira César.

Agências do Poupatempo 
e Detran são inauguradas 

em Pinda

Com a presença de diver-
sas autoridades e secretá-
rios do Governo do Esta-
do foram entregues para 
a população de Pindamo-
nhangaba as instalações 
do Detran e Poupatempo. 
A cerimônia de inaugu-
ração ocorreu à tarde.
O prédio fica ao lado do 
Tenda Atacadão, na rota-
tória da Avenida Manoel 
César Ribeiro, bairro San-
ta Luzia. No local, 52 fun-
cionários treinados estão 
à disposição para atender 
o cidadão na prestação de 
serviços como Carteira 
de Identidade, Carteira de 
Trabalho, e todos os aten-
dimentos necessários pelo 
novo Detan.SP (2ª via da 
habilitação e CNH defi-

nitiva). No local poderão 
ser realizadas consultas 
eletrônicas como Nota 
Fiscal Paulista, Atestados 
de Antecedentes Crimi-
nais e também serviços 
pelo posto do Acessa SP. 
“Acho que é muito im-
portante a agilidade dos 
documentos. Antigamen-
te mandavam para São 
Paulo e de lá vinha pra 
Pindamonhangaba.”, dis-
se o prefeito Vito Ardito 
Lerário, lembrando que a 
parceria com o empresá-
rio Pedro Olavo, diretor 
do Tenda foi fundamental 
para a instalação das duas 
agências do governo em 
Pinda. Além de Pindamo-
nhangaba, os postos aten-
derão as cidades de Tre-

membé, Santo Antonio do 
Pinhal, Campos do Jordão 
e São Bento do Sapucaí.
Para o Secretário de Plane-
jamento e Desenvolvimen-
to Regional Julio Julio Se-
meghini, o que está sendo 
entregue hoje em Pinda é 
muito significativo. “Esse 
é o 56º Poupatempo, servi-
ços dentre os mais deseja-
dos pelos prefeitos de todo 
o Estado pela qualidade 
de serviços que oferece.
Detran.Sp tem como como 
administradora Nomara, 
enquanto o Poupatem-
po será administrado por 
Luciana Patrícia Beraldo. 
As duas agências funcio-
narão de segunda a sexta-
feira das 8h às 17h, e aos 
sábados, das 8h às 12h. 

Prefeitura de Monteiro Lobato Prazo para 
atualização de cadastro da sua empresa se 

encerra em 30 de outubro
A prefeitura de Montei-
ro Lobato, por meio da 
Secretaria de Finanças e 
Tributação, solicita aos 
empresários que possuem 
empresa(s) inscrita(s) no 
município, que façam a 
atualização de cadastro 
da(s) mesma(s) na prefei-
tura até o dia 30/10/2014. 
Salientamos que sem a 

atualização do cadastro 
da empresa, o empresário 
fica sem acesso a emis-
são de nota fiscal eletrô-
nica, além de comprome-
ter o alvará do exercício 
seguinte, como também 
não terá autorização para 
exercer a atividade co-
mercial no município.
A atualização deverá ser 

realizada na Secretaria 
de Finanças e Tributação, 
que fica no Paço Muni-
cipal, na Praça Dep. A. 
S. Cunha Bueno, nº 180, 
centro, neste município, 
das 08:00 as 17:00 horas, 
pelos telefones (12) 3979 
9000, (12)3979 9013 ou 
pelo e-mail: tributos@
monteirolobato.sp.gov.br.


