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A GAzetA dos Municípios

Aprovada em assembleia
a criação da Agência

Metropolitana do
Vale do Paraíba

Estados Unidos e Cuba 
anunciam reaproximação 

histórica

Agência Metropolitana 
do Vale terá sede em São 
José dos Campos. Duran-
te sessão  extraordinária  
na Assembleia Legislati-
va de São Paulo (Alesp) 
realizada ontem (16),foi  
aprovada  por unanimida-
de a criação da AgemVale 
(Agência Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Li-
toral Norte). De autoria 
do governador Geraldo 
Alckmin, o projeto  de 
lei complementar torna a 

Afastados desde 1961, 
Cuba e Estados Unidos 
anunciam reaproxima-
ção histórica neste nesta 
quarta-feira (17). Os dois 
chefes de Estado, Bara-
ck Obama e Raúl Castro 
acenam para um eventual 
restabelecimento das rela-
ções diplomáticas entre o 
regime de Havana e a po-
lítica de estado empreen-
dida pelos americanos. A 
notícia divulgada hoje por 

nova agência metropolita-
na  vinculada  a Subsecre-
taria de Desenvolvimento 
Metropolitano. A AgenVa-
le terá sede em  São José 
dos Campos e sua finalida-
de é a de integrar a orga-
nização,  o planejamento 
e a execução das funções 
de interesse comum da re-
gião.  A partir  de  agora, a 
Assembleia  encaminhará  
o projeto para apreciação 
do Governador que terá 
quinze dias úteis para san-

um  alto funcionário do 
governo norte-americano 
revela que Washington já 
prepara-se para reinstalar 
“nos próximos meses” sua 
embaixada em Havana. A 
fonte norte-americana des-
tacou que o papa Francis-
co e o Vaticano desempe-
nharam papel fundamental 
como intermediários para 
a reaproximação entre 
os dois países. Os dois 
presidentes conversaram 

cionar a lei. A implantação 
efetiva da Agência será 
feita em até seis meses. Es-
tudos   técnicos  realizados  
pela  Emplasa   (Empresa  
Paulista  de Planejamen-
to), apontam que os mu-
nicípios possuem intensas 
relações entre si e estão 
fortemente vinculados, 
tanto do ponto de vista do 
ambiente natural, quanto 
do ambiente construído, 
apresentando grande rela-
cionamento econômico e 
social, o que exige plane-
jamento integrado e ação 
coordenada dos órgãos pú-
blicos. Para  o subsecreta-
rio da pasta, Edmur Mes-
quita, com a criação da 
Agência a região  do  Vale 
do Paraíba e Litoral Norte 
terá um importante instru-
mento. “A região  ganha  
um  instrumento essen-
cial para planejar o futuro, 
em uma visão estratégica 
de médio e longo prazo”.

ontem (16) por telefone, 
por mais de 45 minutos.  
O anúncio da libertação 
do norte-americano Alan 
Gross, que estava detido 
há cinco anos em Cuba 
por espionagem precedeu 
a esse anúncio de reapro-
ximação dos dois países, 
o que oferece aos cubanos 
alívio das sanções eco-
nômicas impostas desde 
1962, e que empobreceu 
a ilha. Estados Unidos e 
Cuba estão separados ape-
nas por 150 quilômetros 
pelo Estreito da Florida e 
não têm relações diplomá-
ticas oficiais desde 1961, 
desde a tentativa frustrada 
dos americanos em inva-
dir a Baía dos Porcos para 
derrubar o regime de Fidel 
Castro. Em 7 de fevereiro 
de 1962, os Estados Uni-
dos promoveu o embargo 
econômico, comercial e 
financeiro contra a ilha.

Em Pinda, alça do
viaduto das Campinas 
recebe pavimentação

e rotatória

A alça de acesso ao via-
duto do bairro das Campi-
nas está recebendo obras 
de pavimentação asfálti-
ca, pelo sistema CBUQ 
(Concreto Betuminoso 
Usinado à Quente), e de 
rotatória a partir da entra-
da pelo Cidade Nova. As 
obras tiveram início nesta 
terça-feira, sendo o asfalto 
realizado por empresa ter-
ceirizada pela Prefeitura 
e a rotatória, mão de obra 
própria. As obras da alça 
do viaduto estão sendo 
realizadas durante o ano, 
pela Prefeitura de Pinda-

monhangaba, por meio 
da Secretaria de Obras. 
Diversas melhorias já 
foram feitas no local, 
para uma via mais se-
gura. Entre elas, estão a 
retificação da curva em 
‘s’ ao final do viaduto, 
abertura de saída para a 
Dutra, base e sub-base 
para a pavimentação, com 
galeria, guias e sarjetas, 
uma nova rotatória para 
acesso à Dutra e amplia-
ção de outra já existente. 
Ao final da obra, a alça 
terá duas pistas, ciclo-
faixa, canteiro central, 

sinalização horizontal 
e vertical e iluminação. 
De acordo com infor-
mações da Secretaria de 
Obras, essa é uma obra de 
grande porte, que abrange 
área total de 12.415,48 m². 
A saída do lado do bair-
ro Cidade Nova está sen-
do iniciada por meio da 
uma grande rotatória, que 
vai arrumar o sistema 
viário também daquele 
lado. Todas essas com-
plementações no projeto 
possibilitarão ajustes para 
garantir a segurança do 
tráfego naquela região.

Câmara aprova orçamento 
de R$ 1,2 bilhão para

Taubaté em 2015
Os vereadores de Taubaté 
aprovaram em sessão na 
última quarta-feira (16) o 
orçamento para a cidade 
em 2015 com 29 altera-
ções feitas por meio de 
emendas parlamentares. 
O documento segue para 
sanção do prefeito após 
apreciação em duas vota-
ções em sessões extraor-
dinárias convocadas pelo 
presidente Carlos Peixoto 
(PMDB). A receita total 
prevista para o município 
é de R$ 1.276.487.910, 
sendo R$ 917,7 milhões 
referentes à administração 
direta e R$ 358,7 milhões 
à administração indireta, 
divididos em: Instituto de 
Previdência do Municí-
pio – R$ 135,5 milhões; 
Universidade de Taubaté 
– R$ 198,2 milhões; Fun-
dação Artística e Cultural 
da Unitau – R$ 34,8 mil; 
Fundação Caixa Benefi-
cente dos Servidores da 
Unitau – R$ 3,9 milhões; 
Fundação Universitária 
de Taubaté – R$ 20,7 mi-
lhões; Fundação de Apoio 
à Pesquisa, Tecnologia e 

Inovação – R$ 228 mil. 
O total mínimo a ser apli-
cado no ensino definido 
no projeto é de R$ 279,4 
milhões, considerando a 
determinação constitucio-
nal pela aplicação de pelo 
menos 25% das receitas 
no setor, mais demais vin-
culações existentes em fa-
vor do ensino. Na saúde, 
conforme obrigação cons-
titucional de destinar 15% 
do orçamento, deverão ser 
aplicados R$ 90,6 milhões. 
Para a Câmara, está pre-
visto repasse de R$ 32,4 
milhões. Na mensagem da 
proposta, o prefeito Ortiz 
Junior (PSDB) relatou que 
“o projeto foi preparado 
em um ambiente em que 
as condições econômico-
financeiras do município 
estão controladas, as prio-
ridades das diversas Secre-
tarias estão equacionadas 
e voltadas ao atendimento 
das principais necessida-
des identificadas pela po-
pulação”. “Ressaltamos 
que as emendas à Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
foram priorizadas neste 

projeto mediante aplica-
ção das ações pretendidas 
nos anexos complemen-
tares, nas suas específi-
cas rubricas”, registrou o 
prefeito, em referência às 
alterações promovidas pe-
los vereadores na LDO. O 
índice de remanejamento 
foi um dos objetos de al-
teração feita por emenda. 
Por iniciativa de Luizinho 
da Farmácia (PROS) e 
Vera Saba (PT), foi alte-
rado de 10% do valor total 
do orçamento para 5% do 
montante da ação para o 
Executivo. O mesmo índi-
ce por ação foi fixado para 
a Unitau e Fundações por 
emenda de Douglas Car-
bonne (PCdoB) e Joffre 
Neto (PSB). Também assi-
naram emendas ao projeto 
os vereadores Alexandre 
Villela (PMDB), Diego 
Fonseca, José de Angelis 
“Bilili” e Rodrigo Luis 
Silva “Digão”, do PSDB, 
João Vidal (PSB), Maria 
Gorete Toledo (DEM), 
Noilton Ramos (PSD), 
Paulo Miranda (PP) e 
Salvador Soares (PT).
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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.

Confira novas vagas de
emprego no PAT de Caraguá
O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) de 
Caraguatatuba está com 
novas ofertas de vagas 
para o mercado de traba-
lho. De acordo com o PAT, 
os postos de trabalho ofe-
recidos exigem, entre ou-
tros itens, escolaridade e 
experiência no setor. O in-
teressado deve comparecer 
munidos dos documentos 
pessoais (RG, CPF, CTPS 
e PIS). A agência alerta 
que a lista de vagas pode 
sofrer variações desde que 
atinja o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram. 
O PAT está localizado na 
Rua Taubaté, 520, bairro 
Sumaré. O telefone é (12) 
3882-5211. Veja as vagas 

desta semana: Acompa-
nhante de idosos, Ajudan-
te de cozinha, Ajudante 
de motorista, Assistente 
de governanta, Assistente 
de vendas, Atendente de 
balcão, Auxiliar de enfer-
magem, Auxiliar de escri-
tório, Auxiliar de limpeza, 
Auxiliar de manutenção 
predial, Auxiliar de piz-
zaiolo, Açougueiro, Babá, 
Balconista, Balconista de 
lanchonete, Camareira de 
hotel, Caseiro, Chapeiro, 
Churrasqueiro, Copei-
ro, Corretor de imóveis, 
Costureira em geral, Co-
zinheiro de restaurante, 
Cozinheiro geral, Cumim, 
Eletricista de instalações 
de veículos automotores, 
Empregado doméstico  
arrumador, Encarrega-
do de frios, Enfermeiro, 

Garçom, Jardineiro, La-
minador de plástico, Lava-
dor de carros, Mecânico, 
Mecânico de bicicletas, 
Mecânico de veículos au-
tomotores a diesel, Moto-
boy, Motorista de cami-
nhão, Motorista de ônibus, 
Motorista entregador, Mé-
dico do trabalho, Oficial 
de serviços gerais na ma-
nutenção de edificações, 
Padeiro, Pizzaiolo, Pro-
fessor de educação físi-
ca, Promotor de vendas, 
Recepcionista de hotel, 
Repositor de mercado-
rias, Serralheiro, Super-
visor comercial, Técnico 
de enfermagem, Técnico 
em manutenção de equi-
pamentos de informática, 
Vendedor de comércio va-
rejista, Vendedor interno, 
Vendedor pracista e Vigia.

Prefeitura de Ubatuba 
apresenta levantamento 
final da força tarefa de
recuperação das vias

comunidades de norte a 
sul da cidade foram con-
templadas nos últimos 
meses e expectativa para 
2015 é de muitas outras 
ruas recuperadas A Pre-
feitura de Ubatuba apre-
senta nesta quarta-feira o 
levantamento final da for-
ça tarefa de recapeamen-
to e recuperação das vias 
em 2014. Comunidades 
de norte a sul da cidade 
foram contempladas nos 

últimos meses e a expecta-
tiva para 2015 é de muitas 
outras ruas recuperadas. 
Vale sempre destacar que 
parte das obras foram fei-
tas com verba municipal. 
A outra parte com verba 
de repasses do Departa-
mento de Apoio ao Desen-
volvimento das Estâncias 
(DADE) e da Unidade 
de Apoio aos Municípios 
(UAM). Vale destacar 
também que a conquis-

ta de repasses junto ao 
DADE e à UAM só foi 
possível depois da apre-
sentação de bons projetos 
pela equipe da prefeitura. 
“A cidade é grande, os pro-
blemas históricos, nosso 
orçamento limitado, mas 
estamos trabalhando para 
melhorar a condição das 
vias e tenho certeza que até 
2016 a população vai per-
ceber a diferença”, afirma 
o prefeito Mauricio (PT).
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Prefeitura de Taubaté
solicita ajuda da população

no combate à dengue
A Secretaria de Saúde de 
Taubaté vem realizando 
um trabalho intenso no 
combate à dengue na ci-
dade. Agentes realizam 
trabalho de verificação 
nos imóveis para detecção 
de foco e orientação de 
combate, além de pales-
tras em escolas e empre-
sas e orientação corpo a 
corpo em locais de grande 

circulação. No entanto, 
nesse trabalho de verifi-
cação, tem-se notado um 
aumento expressivo de 
larvas em ralos, o que au-
menta o foco de desenvol-
vimento do mosquito que 
transmite a doença. Diante 
dessa situação, a Prefei-
tura solicita e orienta os 
moradores a verificarem 
seus ralos constantemente 

e jogar cloro ou água sani-
tária duas vezes na semana 
para erradicar as larvas. 
Além disso, é preciso es-
tar atento à tela protetora, 
para que esteja em boas 
condições. Só com a união 
do poder público e popu-
lação será possível elimi-
nar os focos e diminuir a 
incidência do mosquito 
da dengue de Taubaté.

Balcão de Empregos de 
Taubaté oferece vagas 

na área de limpeza

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

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

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.
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