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Prefeitura de Taubaté
reforça postes do COI

A Secretaria de Segurança 
Pública deu início à execu-
ção de reforço dos postes 
do COI (Centro de Ope-
rações Integradas). A Pre-
feitura, em conjunto com a 
Polícia Militar, elencou os 
locais considerados mais 
vulneráveis e determinou 
que a empresa responsável 
pelos equipamentos aten-
desse um cronograma para 
concretagem de 15 pontos. 
A operação foi iniciada 
nessa terça-feira, dia 18 
de novembro, nos postes 
do cruzamento da Aveni-
da Santa Cruz do Areão e 

Avenida dos Bombeiros e 
no equipamento instalado 
atrás do Sesc, no mesmo 
bairro. A ideia é conter a 
ação de vândalos e crimi-
nosos para que as câme-
ras não voltem a sofrer 
depredações. O poder pú-
blico não recuou median-
te ameaças e informa que, 
além dos reforços, outras 
câmeras serão instaladas 
em breve. Os novos locais 
não serão divulgados com 
antecedência por ques-
tões de segurança. O COI 
iniciou suas operações 
em 30 de junho deste ano 

com 100 câmeras de mo-
nitoramento instaladas em 
diversos bairros, com o 
objetivo de coibir e iden-
tificar atos criminosos ga-
rantindo mais segurança à 
população. Desde a insta-
lação, o sistema possibi-
litou cerca de 40 prisões 
e/ou apreensões, apesar 
ter sofrido retaliação e 
ter sido alvo de vandalis-
mo e danos patrimoniais. 
Agora será reforçado, 
confirmando o compro-
misso da Administra-
ção Municipal com a 
segurança de Taubaté.

Pinda recebe 2ª etapa 
da competição de

mountain bike UltraMTB

Aviso: Tremembé
Perigo

Falta muito para
Tremembé se destacar 

como Estância

Neste final de semana, 
Pindamonhangaba recebe 
a 2ª etapa da UltraMTB 
Maratona Mountain Bike. 
A cidade foi escolhida 
como sede da competi-
ção por possuir um dos 
cenários mais ricos para 
a prática do Mountain 
Bike. A largada será defi-
nida, na seguinte sequên-
cia: categoria Pro, Sport, 
Light e Kids. A 2ª etapa 

A mais de um ano os pos-
tes de iluminação da ave-
nida principal que dá aces-
so à Tremembé caíram e 
ainda não foram recoloca-
dos. A promessa da admi-
nistração pública não pas-

Falta toda uma infraes-
trutura que uma cidade 
turística deve ter. Incen-
tivo a instalação de em-
preendimentos voltados 
a área turística, conscien-
tização da própria popu-
lação e do comércio no 
recebimento do turista, e 
muito mais. Mas pelo me-
nos começar pelo básico, 
ou seja, dar uma boa apa-

de 2014 terá um percurso 
diversificado de aproxi-
madamente 65km para a 
categoria Pro, 52km para 
a categoria Sport e 32km 
para os iniciantes - todas 
muito bem equilibradas 
dentro de cada categoria 
nos quesitos técnica, for-
ça e resistência com uma 
altimetria que vai intimi-
dar os atletas da categoria 
Pro.  O cenário para a se-

sou de uma brincadeira. 
A pista continua até hoje 
com iluminação deficiente 
e é comum acidentes devi-
do à escuridão. O descaso 
preocupa os cidadãos que 
não tem onde recorrer e 

rência a cidade. Como é 
que vai se sentir o turista 
e o próprio cidadão ven-
do ruas mal cuidadas com 
entulho e mato se espa-
lhando pelas calçadas, 
bueiros abertos colocando 
em risco os transeuntes. 
Placas pedindo para os 
pedestres para atraves-
sar na faixa existem
porem  não existem faixas 

gunda etapa será a Serra 
da Quebra Cangalha, que 
possui excelente e desafia-
dor terreno para os compe-
tidores. A expectativa para 
a 2ª etapa é de esgotar as 
300 vagas com participan-
tes vindos de toda parte do 
Brasil. As inscrições po-
dem ser feitas até dia 20 de 
novembro na loja SportsE-
lite (Rua Euclides Figuei-
redo - Alto do Cardoso)

nem mesmo satisfação, e 
o que é pior considera a 
administração como desa-
creditar, face às promessas 
não cumpridas e o geral 
abandono da cidade em es-
pecial os locais públicos.

pintadas  etc e etc. Pare-
ce que a falta de cuida-
dos com a cidade visa o 
afastamento do comércio 
e dos consumidores de 
Tremembé, e é por isso 
que tanto os comercian-
tes quanto os cidadãos 
reclamam da falta de 
atenção pelo poder pú-
blico em relação aos 
cuidados com a cidade. 

Em atendimento a leitora de Tremembé, acatamos sua  
critica e sugestão no sentido de usar bem menos as matérias e  
notícias encontradas no site oficial da Prefeitura de Tremembé,  
desta forma, reportagens e publicações estarão sendo intensifi-
cadas através de A Gazeta dos Municípios com fatos e opiniões  
encontradas nas ruas de forma verdadeira oriundas de fontes 
fidedignas.
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Governo do Estado envia verbas 
para obras em Tremembé

A Avenida Maria do Car-
mo ribeiro foi recape-
ada graças ao envio de 
verbas pelo governo do 
Estado de São Paulo, o 
mesmo acontecendo na 

Avenida dos Ipês no re-
sidencial Flor do Vale. 
Na Flor do Vale foram 
derrubados Flamboyants 
e Jambolão com mais de 
vinte anos e para a reins-

talação de rede de água 
fluvial. As obras sob a 
responsabilidade da pre-
feitura de Tremembé es-
tão ainda sendo realizadas 
em ritmo de tartaruga. 

Parabéns Tremembé

A ex vereadora e acadêmica 
Dolores Russo, empresária 
e proprietária  de A Gazeta 
dos Municípios com edições 

diárias e regionais, que cir-
cula na região a mais de 26 
anos cumprimenta o povo de 
Tremembé nesta oportunida-

de em que completa seu 118º 
aniversário.  Dolores Russo 
chegou em Tremembé em 
1983 e tornou-se vereado-
ra em 1992, face seu traba-
lho no legislativo municipal 
foi homenageada com titulo 
de cidadã tremembeense, 
portanto hoje integrada a 
cidade onde mantém seus 
laços, não poderia dei-
xar de cumprimentar a to-
dos os tremembeenses 
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Patrocinadores da Coluna
Humor do Pedrão para 

Outubro/Novembro de 2014
1- Comis e Bebis  Restaurante (0xx12) 
3674-4441 e 99195-2375

2-     F.J.P. Assessoria Contábil (0xx12) 
3674-2649 (0xx12) 3674-1725

3-     Drogaria Central (Renan Bidinotto) 
(0xx12) 3672-2879

4-     Drª Ana Lúcia Ribeiro S. Cruz (0xx12) 
3674-1664 – Tremembé (0xx12) 3624-
7361 – Taubaté  e-mail analurscruz@ig.
com.br

5-     Tonhão Tintas Tremembé (0xx12) 
3674-2486 (0xx12) 3672-2888 e Taubaté 
(0xx12) 3632-1877

6-     O Butico (Ailton) (0xx12) 3674-2343

7-     Escondidinho Lanches (Marcelo e 
Gislaine Lucci) – (0XX12) 3674-3674

8-     Curso de Inglês Professora Renata 
Amaral – (0xx12) 3674-1505 e (0xx12) 
99763-2800 –  E-MAIL: englishcourse@
uol.com.br

9-     Bar do Danilo

10-  Suzana Lanches e Pastéis (0xx12) 
99158-8992

11-  Banca Avenida (Marcelo) (0XX12) 
99143-6572

12-  Spaço Maria Dulce (0xx12) 3672-1715
 

13-  +1 Kbritos Lanches Jardim Santana 
(0xx12) 98830-3482

 

14-  Clemente Terra Planagem (0xx12) 
99783-4565 ID: 55*8830

15-  Lúcia Hata Flores Naturais e Artificiais 
(0xx12) 99194-2188 e 3674-2259

16-  Srº Laércio Vargas (0xx12) 3672-1108
 

17-  Armazém Sunset Multimarcas – Rou-
pas e Acessórios – Rua Costa Cabral, nº 486 
– Centro – Tremembé – SP – Tel’s: (0xx12) 
99128-4333 (0xx12) ,99160-5919 e 98196-
9033 – Facebook: Armazém Sunset

18-  Hamburgão Lanches (Keller) (0xx12) 
3672-3253 e 3674-4717

19-  AQUAVITAL (Mário Goreti da Silva) 
(0xx12) 3672-1603
 

20-  Vereador Adriano Santos (0xx12) 
99177-9896
 

21-  Papelaria do Nonô (Marco Nogarotto e 
Guto) (0xx12) 3674-2011
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AVLA fará evento
especial de fim de ano

No próximo dia 30 de 
novembro, a Academia 
Valeparaibana de Letras e 
Artes -Avla realizará um 
evento cultural especial de 
fim de ano.  De acordo com 
o Presidente Comendador 
Cid Maomé, a Academia 
vem agregar membros da 
Região e Estados neste 
evento especial num en-
contro especial cultural de 
Letras e Artes A programa-

ção contará com a outorga 
de 4 novos Comendado-
res que receberão a Co-
menda Monteiro Lobato: 
os acadêmicos: Alda Lo-
pes de Oliveira Rezende, 
Martinho Monteiro, Da-
niel Domingues Ribeiro 
e Raimundo Nonato. Se-
guindo o cronograma cul-
tural com apresentações: 
Exibição do vide-
oclipe da Banda 

A Tropa, a dançarina 
Vanda Fenner, e o cantor 
Diovani Cappy que lan-
çará o Cd Tatuagem. Na 
ocasião também serão 
lançadas as Antologias: 
Os Melhores Contistas, 
Poetas e Artistas do Vale do 
Paraíba, Sinfonia Poética e 
Nice Ventura em Poesias. 
A apresentação do Even-
to será do Comendador 
Alberto Mazza.

Empresa que presta serviços 
de publicações oficiais para 
a Prefeitura de Tremembé é 

considerada clandestina pela 
lei 6015

A atual empresa pres-
tadora de serviços de 
publicação de atos ofi-
ciais para a prefeitura de 
Tremembé não tem ao 
matricula do registro de 
título de jornal no Cartó-
rio de Registro e Títulos 

de Pessoas Jurídicas como 
determina a lei 6015.  A 
empresa prestadora dos 
serviços que se descobriu 
que foi constituída em 
28/12/2012 foi contra-
tada em março de 2013, 
ocasião esta em que não 

houve a participação 
de outros concorrentes. 
Desde março de 2013 
a ilegalidade é manti-
da com a conivência da 
Prefeitura de Tremembé. 
O ministério Público já 
está apurando o caso.

JUDICIÁRIO — Segundo a juíza Vanessa Ferrari, publicar lei em jornal clandestino
significa que não foi atendido o princípio constitucional da publicidade
________________________________________
A sentença judicial que suspendeu a cobrança da CIP (Contribuição para Custeio da Iluminação 
Pública) para o contribuinte Célio Gimenez foi baseada no fato da prefeitura de Santa Cruz do 
Rio Pardo ter publicado a lei que a instituiu em jornal clandestino. A ação em nome do presidente 
do PT santa-cruzense foi ajuizada pela advogada Cibele Fleury Moraes e julgada procedente pela 
juíza Vanessa Carolina Fernandes Ferrari, substituta da 1ª Vara Judicial da comarca.
A medida só vale, por enquanto, para todos os lançamentos em nome do presidente do PT, Célio 
Gimenez, porque a ação só poderia ter sido ajuizada em caráter particular. O PT estuda, agora, 
solicitar ao Ministério Público uma ação pública para estender o benefício a todos os contribuintes 
de Santa Cruz do Rio Pardo. Outra hipótese é ajuizar uma ação popular contestando a CIP — que 
é a reedição da antiga Taxa de Iluminação Pública.
A Justiça de Santa Cruz já determinou a citação da prefeitura para anular todos os lançamentos 
da contribuição em nome de Célio Gimenez, além de suspender quaisquer futuros lançamentos 
decorrentes da cobrança.
A sentença judicial contém um erro, possivelmente de digitação. O texto se refere ao jornal “Diário 
da Terra” como sendo clandestino, mas este jornal — com sede em Avaré — tinha um registro em 
cartório de Santa Cruz do Rio Pardo, embora contestável porque a sede da empresa está locali-
zada em outra comarca. A advogada Cibele Fleury Moraes informou que na próxima semana vai  
apresentar um requerimento à juíza solicitando a correção do texto.
A polêmica da “taxa” de iluminação pública começou no final do ano passado, quando a Câmara 
aprovou lei do prefeito Adilson Donizeti (PSDB) instituindo a cobrança a partir de 2003, cuja 
alíquota é de 4% sobre o valor total do consumo de energia elétrica do contribuinte. Paralelamente, 
o prefeito criou a imprensa oficial do município e publicou esta lei no jornal “Diário da Terra”, 
edição de Avaré-SP. Em seguida, publicou a lei que instituiu a nova taxa de iluminação no novo 
“semanário oficial do município”. Ocorre que o órgão oficial não possui registro em cartório, como 
determina a Lei de Imprensa, sendo considerado “clandestino” perante a legislação. Assim, todos 
os atos oficiais veiculados nesta publicação — um panfleto formato ofício com tiragem de 1.000 
exemplares — devem ser considerados nulos.
Este foi o entendimento do Ministério Público de Santa Cruz, através de manifestação do promotor 
Vladimir Brega Filho favorável à concessão do mandado de segurança.
A juíza Vanessa Ferrari também acatou tese da advogada de Célio Gimenez, para quem a Lei  
Orgânica de Santa Cruz só autoriza publicar de forma reduzida os atos normativos — e não as 
leis municipais. “Em relação à lei municipal é obrigatória sua publicação na íntegra”, opinou a 
magistrada.
Não bastasse esta irregularidade, segunda a juíza, houve o fato da lei ser publicada em jornal sem 
registro legal, o que o torna clandestino perante a lei. “Em decorrência disso, não se pode con-
siderar atendido o princípio constitucional da publicidade”, disse. “Desta feita, restou evidente a 
ofensa a direito líquido e certo do impetrante, tendo em vista que a Lei Municipal nº 199/02 foi pu-
blicada de forma reduzida e em jornal que não possui o devido registro no Cartório de Registro de 
Pessoas Jurídicas”, completou a magistrada. Ela determinou que a prefeitura de Santa Cruz pague 
todas as custas processuais. A municipalidade pode recorrer da decisão ao Tribunal de Justiça, mas 
a apelação não tem efeito suspensivo. Isto significa que os efeitos da sentença que suspendeu a CIP 
para o contribuinte Célio Giemenez são aplicados imediatamente. A taxa também foi suspensa em 
Ourinhos, Ipaussu e Salto Grande.

Mobilização solidária por 
um Natal mais feliz

Com o objetivo de ofere-
cer um Natal sem fome, 
digno e mais feliz a mi-
lhares de famílias em si-
tuação de vulnerabilidade 
social, a Legião da Boa 
Vontade promove, tradi-
cionalmente, a campanha 
Natal Permanente da LBV 
— Jesus, o Pão Nosso de 
cada dia!. A iniciativa visa 
arrecadar mais de 900 to-
neladas de alimentos não 
perecíveis a serem entre-
gues, em cestas, a 50 mil 
famílias atendidas pelos 
programas socioeducacio-
nais da LBV e as apoiadas 
por organizações parceiras 
da Instituição. Cada cesta 
é composta de arroz, fei-

jão, óleo, açúcar, leite em 
pó, macarrão, farinha de 
mandioca e de trigo, fubá, 
goiabada, gelatina, massa 
para bolo, extrato de toma-
te e sal. As doações para a 
campanha podem ser fei-
tas pelo site www.lbv.org/
doe, pelo 0800 055 50 99 
ou dirigindo-se a uma das 
unidades da Instituição no 
Brasil (os endereços po-
dem ser consultados no 
site da Instituição). Mo-
vida pelo ideal de Fra-
ternidade que a sustenta, 
sentimento inspirado dos 
ensinamentos das palavras 
e atos de Jesus, a Legião 
da Boa Vontade trabalha, 
desde seus primórdios, 

para melhorar a qualida-
de de vida das populações 
menos favorecidas. Já na 
década de 1940, iniciou 
uma campanha diária e 
ininterrupta contra a fome 
e a pobreza, instituindo 
seu Natal Permanente. A 
partir daí, além do ampa-
ro imediato e da constan-
te atuação nos campos da 
assistência social e da edu-
cação, que vêm mudando 
o destino de milhares de 
pessoas em todo o país, 
a LBV tem tradicional-
mente mobilizado a po-
pulação a fim de propor-
cionar um Natal melhor 
às famílias em situação 
de vulnerabilidade social.
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DISTRIBUIDORES/REPRESENTANTES
CAÇAPAVA: Banca Pantera - Avenida Dr. 
Pereira de Matos, s/n.
CAMPOS DO JORDÃO: Revistaria Letras da 
Montanha Rua Januario Miraglia, 1100
Tel.: (12) 3664-4637
CARAGUATATUBA: Inova Salles Jornais e 
Revistas - Rua Aluno Arantes,491 
Tel.: (12) 3882-2920
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Gal-
vão de França ( Ao lado do campo de futebol)
JAMBEIRO: Mercadinho São José - Rua Major 
Gurgel. Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 
19 - Centro 
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro 
Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça 
Comendador Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa 
Senhora de Natividade e Panificadora Pão Zico 
- Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Banca Canto das Letras - Prança 
Antônio Carvalho, 100
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de 
Jornais e Revistas Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA: Banca de Redenção 
Av. 7 de setembro, 258
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Praça 
Valdemar Salgado. 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 Praça 
e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça Praça Dom Epami-
nondas  -  Tel.: (12) 3632-18-08  
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade, 
comércios  e repartições públicas
UBATUBA: Banca Fitness. Rua Capitão Feli-
pe, 300. Tel.: (12) 3833-8750 e Banca Ritz Av 
Iperoigue e no Itaguá.
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MISCELÂNEA
Curiosidades

Em maio de 1896, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, o farmacêutico Johan 
S. Panterton, de 50 anos, estava preocupado em acabar com as ânsias de vômitos de 
alguns clientes. Então preparou e entregou uma receita de um preparado à Jacob’s 
Pharmacy, onde esse preparado foi misturado com água oxigenada e foi assim que 
se chegou à fórmula da Coca-Cola. A princípio, o concentrado era embalado em pe-
quenos barris de madeira de cor vermelha, por isso, o vermelho foi adotado como a 
cor oficial da bebida. Até 1915, uma pequena quantidade de cocaína estava entre os 
ingredientes do refrigerante e em 1983, foi lançada a Diet Coke. Dois anos depois, a 
empresa mudou a fórmula do refrigerante (mais doce e menos gasoso). A mudança só 
durou três anos. A Coca-Cola chegou ao Brasil em 1943. Isso é que é: quarenta mil 
garrafas e latinhas de Coca-Cola são vendidas por segundo em todo o mundo.
***
O doce brigadeiro foi criado no Brasil, depois da Segunda Grande Guerra Mundial. 
Na época, era quase impossível arranjar leite fresco, ovos, amêndoas e açúcar para os 
doces. Aí alguém descobriu que a mistura de leite condensado e chocolate dava um 
doce gostoso. O nome foi uma homenagem ao brigadeiro Eduardo Gomes, político 
brasileiro que na época era candidato à Presidência da República do Brasil.
***
Para desenhar nas cavernas, o homem pré-histórico tinha uma paleta com apenas duas 
cores: preto e vermelho. Sempre se acreditou que eles obtinham as tintas misturando 
água com óxido de ferro para o vermelho e óxido de magnésio para o preto, mas um 
novo estudo mostrou que os artistas das cavernas eram mais requintados. Depois de 
examinarem com microscópio eletrônico fragmentos de 1/10 milímetros dos desenhos 
feitos há cerca de doze mil anos, cientistas francesas concluíram que aqueles autênti-
cos pintores primitivos preparavam as tintas com misturas complexas ainda não identi-
ficadas. A surpresa maior, porém, foi descobrir traços de carvão sob a camada de tinta, 
sinal de que os artistas de então já faziam esboços de suas obras.

Humor

Dois baianos estavam encostados numa árvore á beira da estrada, quando passa um 
carro a grande velocidade e deixa voar uma nota de cem reais, mas o dinheiro vai cair 
do outro lado da estrada. Passado algum tempo, um fala para o outro:
- Rapaz, se o vento mudar de direção, a gente ganha o dia.
***
Japoneses famosos

Massaro Miamoto... acidentado
Okimataro Atiro... assassino
Kikuka Bakana... inteligente
Sumiru Kututu... ladrão
Shutakoko Nakara... louco
Tiragato Dakasaka... mágico
Hidoe Eukuru... médico
Tamisho Paxuxu... pobre
Takanota Nakasaka... rico
Tebato Nakara... valente
Kuragato Nakasaka... veterinário
***
Um homem quer contar à sua mulher que vai jantar em casa e liga pra ela, a empregada 
doméstica atende o telefone:
- Posso falar com a minha mulher?
- Não, ela está lá em cima com o namorado dela.
- Está bem, então, vá até o armário do corredor e pegue a minha espingarda, depois, 
você pode subir as escadas e meter balas nos dois. Diz o homem, em tom de brinca-
deira.
Dois minutos depois, a empregada volta:
- Pronto. O que eu faço com os corpos?
- Ah! Jogue eles na piscina.
- Senhor, não tem nenhuma piscina aqui.
- Aí é do 6555.9898? 

Mensagens

O pensamento positivo puxa para o bem o que é bom. Quando você pensa que o ne-
gócio, o compromisso, o emprego ou outras coisas vão dar certo, eles passam a ser 
atraídos pelo seu pensamento positivo e acontece de forma que lhe é favorável. Mas se 
você pensa que não vai dar certo, que não vai acabar bem, estes pensamentos servem 
de atrapalhação aos benefícios que poderiam vir, porque o negativo puxa para o lado 
prejudicial. Examine o que quer e seja otimista. Espere só o que é bom, a fim de que 
o bom possa vir.
***
Entre os livros mais importantes publicados até os dias de hoje, considerado sagrados, 
o Talmude ocupa um lugar proeminente. Para os judeus é como outra Bíblia. Grande 
parte dele consiste em tradições e leis que, segundo consta, passaram de boca em boca 
desde os tempos de Moisés. Possuem escritas dos rabinos ou dos mais autorizados 
mestres judeus e compõe-se de histórias, geografia, leis, poesias e teologia sem por em 
toda a literatura. Há nele coisas insípidas e triviais, mas também coisas muito verda-
deiras e sábias e também bons contos.
***
Quando na vida uma porta se fecha para nós, há sempre outra que se abre. Em geral, 
porém, olhamos com tanto pesar e ressentimentos para a porta fechada que não perce-
bemos a outra que se abriu
***
Trabalhar duro é muito importante, mas lembre-se de sentir durante o dia, o aroma das 
flores. Sonhe, cantarole e mantenha sempre o senso de humor e use gravata borboleta, 
assim fica mais fácil abaixar-se para sentir o perfume das flores.
***

Pensamentos

Mais importantes que as palavras são os atos.
A memória é o cofre da história.
Tolo é quem confia no futuro.
Em matéria de amor, o silêncio vale mais que a fala.
Recordar um amor é viver outra vez.
A linguagem do amor está nos olhos.

Editorial
O que incomoda e revol-
ta o cidadão é a falta de 
liberdade, ainda mais da-
queles que a querem usar 
a para a justiça e para o 
bem. O direito a manifes-
tação é natural do direi-
to humano. Só mesmo os 
ditadores e prepotentes 
que se julgam superiores 
é que negam este direito 
ou que o manipulam para 

atender seus próprios inte-
resses que na maioria das 
vezes são escusos. O filó-
sofo e o intelectual quase 
sempre levam em conta 
aspectos simples para for-
mar sua opinião. Na de-
mocracia o que vale é a 
decisão pela maioria, por 
isso todos podem e devem 
se manifestar. Impedir ou 
tentar impedir o direito a 

manifestação dentro dos 
parâmetros da legalidade 
é querer impedir a insta-
lação da justiça. A justi-
ça não é só uma questão 
pessoal e também social 
á todos interessa quan-
do se vive em sociedade. 
Liberdade ao homem de 
bem para que possa se ma-
nifestar sem retaliações, 
perseguições e injustiças.

Com contratações de fim de 
ano, empressas procuram

renovar quadro de funcionários
É normal o comércio reali-
zar contratações temporá-
rias para suprir a demanda 
de vendas no fim de ano. 
Uma grande oportunidade 
para quem está desem-
pregado ou procurando a 
primeira oportunidade e 
que pode se tornar um em-
prego fixo, pois as empre-
sas aproveitam essa época 
para testar novos empre-
gados e renovar o quadro 
de funcionários. De acor-
do com a CMP Consulto-
ria, associada da Fundação 
Dom Cabral, este é o mo-
mento em que as empresas 

selecionam aqueles que 
obtiveram um melhor de-
sempenho e produtivida-
de. “Profissionais que vão 
além do escopo de traba-
lho e são comprometidos, 
maximizam as chances de 
serem efetivados. A em-
presa procura por funcio-
nários determinados e que 
estão dispostos a cresce-
rem junto com a organiza-
ção”, afirma Marcos Cam-
pos. Porém, uma imagem 
positiva é construída des-
de o primeiro contato: a 
entrevista. “Esse é um dos 
momentos mais importan-

tes. É preciso que o candi-
dato estude sobre a empre-
sa e o mercado no qual ela 
atua. Mostrar que buscou 
informações e conhece 
o setor é um fator extre-
mamente positivo, além 
da postura transparente 
e carismática”, ressalta. 
Para se destacar, o fun-
cionário deve ser pró-ati-
vo e mostrar interesse em 
aprender. Mesmo se não 
conseguir a efetivação, o 
funcionário que se dife-
renciar vai ser lembran-
do caso uma oportunida-
de apareça na empresa.

ANS suspende comercialização de 
65 planos de saúde de 16 operadoras
Neste mês a Agência Na-
cional de Saúde Suple-
mentar (ANS) anunciou a 
suspensão de 65 planos de 
saúde de 16 operadoras. 
A agência declarou que a 
medida se deve ao desres-
peito das operadoras aos 
prazos máximos de aten-
dimento e por negativas 
indevidas de cobertura. 
Das 16 operadoras suspen-
sas, 14 eram reincidentes e 
duas operadoras não cons-
tavam da última lista de 
suspensões - dessas, uma 
tem plano suspenso pela 
primeira vez. A medida é 
preventiva e perdura até 
a divulgação do 12º ciclo 
de monitoramento. A esti-

mativa do governo é que 
a decisão beneficie 586 
mil consumidores que já 
contrataram esses planos 
e devem ter seus proble-
mas assistenciais sanados. 
A ANS também listou 81 
planos de saúde foram 
autorizados a voltar à ati-
vidades porque q tiveram 
melhoria de atendimento 
comprovada. Esses planos 
haviam sido suspensos há 
três meses. Na lista das 
28 operadoras suspen-
sas no clico anterior, dez 
conseguiram direito de 
reativação total dos pla-
nos enquanto outras dez 
conseguiram a reativação 
parcial dos planos. Além 

disso, duas entraram em 
portabilidade especial, 
uma teve decretada a por-
tabilidade extraordinária e 
uma entrou em alienação 
compulsória de carteira. 
O ciclo de monitoramen-
to mais recente regis-
trou 12.031 reclamações. 
O número de queixas 
consideradas proceden-
tes (que tiveram a infra-
ção constatada) teve que-
da de 40% em relação 
ao ciclo anterior. Para a 
ANS, isso sinaliza que o 
monitoramento induziu 
as operadoras a um maior 
esforço para o atendi-
mento oportuno e ade-
quado dos beneficiários. 
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Problema social I
Tremembé

Problema social III

Problema social II

Moradores da Flor do 
Campo querem solução 
para a área que está sob do-
mínio da prefeitura e que 
foi ocupada por famílias 
que hoje vivem com seus 
dependentes. Segundo o 
senhor Francisco os mora-
dores querem solução pa-
cifica e propõem a compra 
dos lotes. A construção de 
casas populares em Tre-
membé pelo governo é in-
suficiente para a demanda, 
e a administração munici-
pal não tem cuidado como 
devia deste problema. Se 
existe ocupação é por que 

Moradores de Tremembé 
reclamam do poder público 
que não toma providencias 
em relação às pessoas que 
ocupam a cidade dormin-
do nas principais praças. 
São pessoas que de uma 
forma ou de outra preci-
sam de auxilio quer em 
relação a acomodações ou 
em relação ao afastamen-

Continua sem solução o 
caso dos moradores que 
se encontram sob risco 
residentes na Chácara Ca-
naã. O local caracteriza-se 
como favela pelo fato de 
serem as casas em quase 
sua totalidade construídas 
de madeiras. O local é to-

há falta de disponibilidade 
de áreas pela municipali-
dade. Há de se considerar 
que a propriedade deve 
atender a função social, 
e não é admissível que 
a principal responsável 
pela satisfação do cidadão 
que é o poder público não 
tome as devidas providen-
cias evitando causar ainda 
mais problemas sociais.
Segundo o senhor Fran-
cisco àquela área está sob 
domínio da prefeitura de 
Tremembé a mais de vin-
te anos está abandonada 
criando mato e animais 

to de vícios. Tremembé é 
uma CIDADE TURÍSTI-
CA e não pode conviver 
com este estado de coisas. 
A administração já deveria 
ter tomado providencias a 
um bom tempo, não é pre-
ciso ser muito esperto para 
saber que isto é um pro-
blema social e que cabe 
ao poder público sua so-

talmente impróprio para a 
construção de casas falta 
planejamento, as condi-
ções de higiene são péssi-
mas o que coloca em risco a 
saúde dos moradores e em 
particular a das crianças. 
O poder público não inves-
te em planejamento e infra 

nocivos, e os cidadãos 
precisando de terrenos 
para abrigar suas famílias 
resolveram limpar e ocu-
par a área. Pressionado 
pela justiça os moradores 
resolveram pacificamen-
te expor seus problemas, 
problemas estes que já 
deveriam ter sido sanados 
pelo órgão público. Ago-
ra resta saber se a solu-
ção será adequada, visto 
que não sendo favorável 
aos moradores será cau-
sado um grave problema 
social, porque os morado-
res não têm para onde ir.

lução, ademais atrapalha 
o comércio, constrange os 
cidadãos e dá impressão 
de cidade abandonada afu-
gentando o turista e visi-
tantes. Soluções viáveis e 
sem violência podem ser 
tomadas não só para re-
solver os problemas dos 
cidadãos assim como os 
dos ocupantes da praça.

estrutura em compensação 
tem muito maiores despe-
sas na saúde, pois a ques-
tão não se resume só no 
fato de proporcionar vida 
mais digna ao cidadão ti-
rando-o da vida sub huma-
na, mas também se trata de 
questão social e de saúde.

Prefeitura de Taubaté inicia 
programa “Remédio em Casa”
A Secretaria de Saúde de 
Taubaté, em continuida-
de ao Projeto de reestru-
turação da área da saúde, 
que inclui a assistência 
farmacêutica, inicia a dis-
tribuição do remédio em 
casa. Após um período de 
planejamento, por meio 
de um conjunto de proce-
dimentos pelos quais se 
efetuou um processo de 
compra dos medicamentos 
com o objetivo de disponi-
bilizá-los em quantidade e 
qualidade, visando manter 
a regularidade e funciona-
mento do sistema, foram 
adotadas estratégias que 
incluem a padronização 
dos medicamentos por 
meio da Relação Muni-

cipal de Medicamentos 
Essenciais (REMUME), a 
criação da COAF (Comis-
são de Assistência Farma-
cêutica) com publicação 
em portaria, regularização 
da licitação para compra 
contínua dos remédios, 
reforma e organização do 
almoxarifado central da 
saúde e processo de infor-
matização geral do siste-
ma, a Secretaria iniciou a 
distribuição de remédios 
em casa aos pacientes aten-
didos pelo Qualist e pelas 
equipes da ESF (Estraté-
gia de Saúde da Família). 
O projeto é para que, em 
breve, todos os pacientes 
atendidos na rede munici-
pal que são hipertensos e/

ou diabéticos, a partir dos 
60 anos, em uso contínuo 
de medicação e que não 
são atendidos pelo Qualist 
e pelas equipes do ESF, 
possam ser contemplados 
no programa Remédio em 
Casa. Essa ação visa con-
forto, garantia de acesso 
aos medicamentos, mas 
principalmente, a não des-
continuidade do seu tra-
tamento, evitando assim 
riscos de complicações 
pela falta do uso dos mes-
mos de forma contínua. 
Por isso, é de extrema im-
portância que os usuários 
do serviço de saúde mu-
nicipal sempre atualizem 
seus cadastros, com ende-
reço e contatos corretos.

Pinda terá três Unidades de 
Pronto Atendimento 24 horas
As unidades terão sala de 
exame, de inalação, de 
aplicação de medicação, 
de observação adulto e 
infantil, de eletrocardio-
grama, de curativos, de 
coleta de materiais para 
exame, de imobilização de 
fraturas, de atendimento 
emergencial, e de exame 
de radiologia, entre outros 
Pindamonhangaba terá 
três UPAs  Unidade de 
Pronto Atendimento  24 
horas, segundo informa 
a Secretaria de Saúde da 
Prefeitura. Serão unidades 
que vão atender regiões es-
tratégicas e populosas do 
município, como o centro 
de Moreira César , Arare-
tama (zona oeste) , e Cida-
de Nova (zona leste). Essa 
conquista na área da Saú-

de foi conseguida graças a 
um convênio entre a Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba e o Governo Federal, 
por meio do Ministério da 
Saúde. O investimento to-
tal é de R$ 9.470.738,80, 
sendo R$ 3.346.391,94 no 
Araretama; R$2.856.250,-
08no Cidade Nova; e R$ 
3.268.096,78em Moreira 
César. De acordo com a 
Prefeitura, os três prédios 
terão sala de exame, de 
inalação, de aplicação de 
medicação, de observação 
adulto e infantil, de eletro-
cardiograma, de curativos, 
de coleta de materiais para 
exame, de imobilização 
de fraturas, de atendimen-
to emergencial, de exame 
de radiologia, entre ou-
tras, além da parte admi-

nistrativa, contendo sala 
de treinamento e reuniões 
com capacidade para trin-
ta pessoas.  A unidade do 
Araretama ocupará uma 
área institucional antes do 
viaduto de entrada para o 
bairro, somando 1.538,71 
m² de construção. Já em 
Moreira César, a obra será 
realizada na área do Cisas, 
onde ficava o estaciona-
mento da instituição, com 
1.538,71 m² de área cons-
truída. No Araretama e em 
Moreira César, as UPAs 
contarão, ainda, com uma 
unidade do SAMU - Servi-
ço de Atendimento Móvel 
de Urgência – cada uma.
No Cidade Nova, a unida-
de será na avenida Prince-
sa do Norte e terá área total 
construída de 1.379,61 m². 

Escola Félix Adib de Pinda será 
reaberta e abrigará creche

A escola municipal Félix 
Adib Miguel, localizada 
no Lessa, e que está fecha-
da há anos, está recebendo 
reforma geral e abrigará 
uma creche. O prefeito  de 
Pindamonhangaba Vito 
Ardito Lerário, esteve no 
local, na última semana, 
acompanhado pelo secre-
tário de Obras, e conferiu 
o andamento dos serviços. 
O investimento da Prefei-
tura nessa reforma é de 
R$726.157,39. A unidade 
escolar terá adaptação de 
algumas áreas como cozi-
nha e banheiros antigos, 
que estão sendo transfor-
mados em berçários e sala 

dos professores, trocador 
e sala de banho. Serão 
construídos: cozinha, dis-
pensa, quatro banheiros, 
refeitório, área de serviço 
com depósito de mate-
rial de limpeza, vestiário 
de funcionários, abrigo 
para gás e almoxarifado. 
A área construída está es-
timada em 220 m². De 
acordo com informações 
do DTA – Departamento 
Técnico Administrativo, 
da Secretaria de Obras, 
que cuida das obras ter-
ceirizadas, a partir da área 
existente da escola serão 
mantidas quatro salas de 
aula. Do restante do pré-

dio, será aproveitada a 
estrutura, mas reorgani-
zados novos ambientes 
para atender as neces-
sidades da nova creche. 
“Estamos recuperando 
uma unidade escolar que 
estava fechada e transfor-
mando numa nova creche, 
que vai colaborar para 
atender a demanda de toda 
a região nas proximidades 
do Lessa. Ainda vamos 
construir outras unida-
des, estamos trabalhando 
com todo o carinho para 
oferecer um ensino com 
cada vez mais qualidade 
para as nossas crianças”, 
enfatizou o prefeito.

Taubaté recebe verba para reforma
da unidade Marlene Miranda

A Prefeitura de Taubaté 
foi contemplada com uma 
emenda parlamentar para 
reforma da antiga creche 
do bairro Marlene Miran-
da, que será transforma-
da em unidade de saúde 
ESF (Estratégia de Saúde 
da Família), para ofere-
cer melhor qualidade no 
atendimento na região. A 
verba de R$ 120.000,00, 

indicada pelo vereador 
Paulo Miranda e aprovada 
pelo Deputado Estadual 
Alexandre da Farmácia, 
já foi depositada na conta 
da Prefeitura. Ao receber a 
confirmação da aprovação 
da emenda, as Secretarias 
Municipais de Planeja-
mento e de Obra iniciaram 
a fase final de elaboração 
do projeto arquitetônico e 

da planilha de custos para 
que o Departamento de 
Compras pudesse realizar 
a licitação. O processo 
dessa obra já está em an-
damento. Em cerca de 40 
dias a empresa vencedora 
deverá iniciar as obras. O 
prédio totalmente revita-
lizado deverá ser entre-
gue em cerca de 120 dias 
após o inicio da reforma.
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Excursão
Serra Negra, Monte Sião e Pedreira.

26 a 29/03/2015
pensão completa

(cafe, almoço e jantar)
valor R$ 720,00.

Saida na quinta e retorno no domingo.
Telefone para contato:

(12) 3672-1405 ou (12) 99778-4556
Falar com Giselle ou Beth

PAT de Ilhabela divulga
vagas de emprego

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) de 
Ilhabela comunica nesta 
semana nova relação com 
diversas vagas no merca-
do de trabalho. De acordo 
com o PAT, a contratação 
é de responsabilidade dos 
empregadores. As vagas 
podem ser preenchidas, 
canceladas ou alteradas 
diariamente. O candidato 
deve estar ciente que são 
oportunidades de emprego 
que apresentam algumas 
exigências no perfil, dentre 
elas, experiência e escola-
ridade. Os interessados de-
vem comparecer à agência 
munidos dos principais 
documentos (PIS ativo, 
Carteira de Trabalho, RG 
e CPF). A sede do PAT de 
Ilhabela fica na Rua Pre-
feito Mariano Procópio de 

Araújo Carvalho, nº 128, 
Perequê. Confira as vagas 
disponíveis: Ajudante de 
cozinha, Ajudante de pin-
tor, Atendente de balcão, 
Atendente do setor de frios 
e laticínios, Auxiliar admi-
nistrativo, Auxiliar de barman, 
Auxiliar de cozinha, Au-
xiliar de limpeza, Auxiliar 
de manutenção predial, 
Balconista de açougue, 
Balconista de lancho-
nete, Barman, Caixa de 
bar, lanchonetes e restau-
rantes, Camareira de ho-
tel, Carpinteiro, Caseiro, 
Consultor de vendas, Cos-
tureira em geral, Cozi-
nheiro de restaurante, Cui-
dador de idosos, Cumim, 
Eletricista, Empacotador 
(a mão), Empregado do-
méstico (arrumador), 
Encanador, Estoquista, 

Faxineiro, Garçom, Go-
vernanta, Jardineiro, Ma-
nicure, Marinheiro, Maître 
de restaurante, Mecânico 
de manutenção de bici-
cletas, Monitor de en-
tretenimento, Motoboy, 
Oficial de serviços gerais, 
Operador de caixa, Pe-
dreiro, Pintor de casas, 
Piscineiro, Recepcio-
nista atendente, Recep-
cionista bilíngue, Re-
cepcionista de hotel, 
Repositor de mercadorias, 
Representante co-
mercial autônomo, 
Técnico de televisão, To-
sador de animais domés-
ticos, Vendedor - no co-
mércio de mercadorias, 
Vendedor por catá-
logos, Vendedor pra-
cista, e Vigilante

PAT de Caraguatatuba tem 
vagas de empregos 

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) de 
Caraguatatuba tem dispo-
nível nesta semana uma 
nova lista com oportuni-
dades de empregos. De 
acordo com o PAT, são va-
gas em vários setores que 
apresentam algumas exi-
gências no currículo, den-
tre elas, experiência, e es-
colaridade.  A relação pode 
sofrer variações ou não es-
tarem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram. O 
interessado deve compare-
cer à agência e apresentar 
os documentos pessoais 
(RG, CPF, CTPS e PIS). 
O PAT está localizado na 
Rua Taubaté, 520, bair-
ro Sumaré. O telefone é 
(12) 3882-5211. Veja as 
vagas oferecidas:  Ajudan-

te de cozinha, Atendente 
balconista, Atendente de 
balcão, Atendente de bar, 
Atendente de lanchonete, 
Auxiliar administrativo, 
Auxiliar de cozinha, Auxi-
liar de enfermagem, Auxi-
liar de escritório, Auxiliar 
de lavanderia, Auxiliar 
de limpeza, Auxiliar de 
mecânico de autos, Auxi-
liar de pizzaiolo, Auxiliar 
de seguros, Açougueiro, 
Balconista, Balconista de 
lanchonete, Barman, Ca-
beleireiro, Caseiro, Chur-
rasqueiro, Conferente de 
carga e descarga, Corre-
tor de imóveis, Cozinhei-
ro industrial, Cuidador 
de idosos, Empacotador, 
Empregado doméstico 
arrumador, Empregado 
doméstico diarista, Faxi-
neiro, Fiscal de loja, Fisio-
terapeuta, Garçom, Geren-
te de balconista, Instrutor 
de informática, Lubrifica-

dor industrial, Manicure, 
Manobrista, Mecânico de 
automóvel, Mecânico de 
motocicletas, Mecânico de 
motor a diesel, Motorista 
entregador, Nutricionis-
ta, Oficial de manutenção 
predial, Oficial de serviços 
diversos na manutenção 
de edificações, Operador 
de caixa, Operador de 
telemarketing, Padeiro, 
Pedreiro, Pintor de alve-
naria, Pizzaiolo, Profes-
sor de artes, Professor de 
educação física, Professor 
de espanhol, Professor de 
inglês, Psicólogo social, 
Recepcionista de hotel, 
Recepcionista, Serralheiro 
de alumínio, Servente de 
pedreiro, Professor em lo-
gística de transporte, Téc-
nico de seguros, Técnico 
eletrônico, Técnico em 
documentação, Vendedor, 
Vendedor pracista, Vidra-
ceiro, Vidraceiro e Vigia.

Supõe-se que os primeiros 
vestígios de povoação de 
Tremembé tenham sido si-
multâneos aos de Taubaté, 
por volta de 1600. Mas sa-
be-se que, em 1669, o Ca-
pitão-Mor Manuel da Cos-
ta Cabral, descendente dos 
nobres Cabral de Portugal, 
conseguiu permisSão para 
erigir uma igreja no local 
onde já havia uma capela, 
em terras de sua proprieda-
de. Assim surgiu o Templo 
do Senhor Bom Jesus de 
Tremembé, que se tornou 
o Santo Padroeiro da po-
voação. Em 1672 foi ce-
lebrada a primeira Missa.
O Santo Milagroso logo 
teve sua fama espalhada. 
Com isso, peregrinos co-
meçaram a surgir, e muitos 
romeiros acabaram se esta-
belecendo ao redor da Igre-
ja; também as condições 
climáticas e Geográficas os 
favoreciam. A Lei Provin-
cial n° 1, de 20 de feverei-

ro de 1866, elevou o povo-
ado a freguesia. Em 19 de 
agosto de 1890, tornou-se 
distrito policial, e pelo de-
creto estadual n° 132, de 
3 de março de 1891, pelo 
então Juiz  de Paz, José 
Monteiro de Queiroz, foi 
elevado a distrito de Paz. 
Foi elevado a município 
pela Lei n° 458, em 26 de 
novembro de 1896, pro-
mulgada pelo Presidente 
do Estado, Manoel Ferraz 
de Campos Salles, des-
membrando-se de Taubaté, 
graças aos esforços persis-
tentes do Coronel Alexen-
dre Monteiro Patto. A Lei 
Estadual n° 1038, de 19 
de dezembro de 1905, ele-
vou Tremembé à categoria 
de cidade. De acordo com 
a diviSão administrativa 
dos anos de 1911 a 1933, 
e as territoriais, de 31 de 
dezembro de 1937, a lei 
estadual n° 9073, de 31 de 
março de 1938, decreta lei 

n° 14.334, de novembro 
de 1944, fixaram os qua-
dros da diviSão territorial, 
administrativa e judiciária 
do Estado de São Paulo, 
o município de Tremembé 
consta de um só distrito, e 
de igual nome, e perten-
ce ao termo judiciário da 
Comarca de Taubaté. A 
Lei Estadual n° 8506 de 
27 de dezembro de 1993, 
transforma em Estância 
Turística o Município de 
Tremembé. A Lei Com-
plementar n° 877, de 29 de 
agosto de 2000 eleva a ca-
tegoria de Comarca judici-
ária de Primeira Estância.
Origem do nome: Há 3 
origens prováveis em lí-
gua indígena: • Seria cor-
ruptela de T-ieré-membeg, 
“sinuoso” • Seria corrup-
tela de Té-iembé, “fonte 
de água agamada”, que 
é a hipótese mais acei-
ta • Tremembé signifi-
cando “margem do rio”.

Parabéns  
Tremembé 118 Anos 

26 de Novembro

A origem do nome Tauba-
té está ligada à denomina-
ção de uma tribo de índios 
guaianás que habitava uma 
região nas proximidades 
onde hoje é parcialmente 
as ruas Capitão Geraldo, 
Coronel João Afonso, tra-
vessa São José e Largo do 
Chafariz, por nome TABA
-YBATÉ, que significa al-
deia (taba) elevada (ybaté). 
Por volta de 1628, o ban-
deirante Jacques Fêlix re-
cebeu da Condessa de Vi-
mieiro, neta e herdeira de 
Martim Afonso de Souza, 
a missão de demarcar suas 
áreas. Após isso, Taubaté 
é passada a condição de 
Vila em 5 de dezembro de 

1645, e recebe o nome de 
São Francisco das Cha-
gas de Taubaté, que é o 
padroeiro do município. 
Tornou-se um centro ir-
radiador de bandeirismo. 
Com o advento do ouro 
em Minas Gerais, instalou-
se a Casa de Fundição de 
Ouro, onde hoje é a Praça 
Monsenhor Silva Barros, 
acelerando seu progresso 
no período colonial. Parti-
cipou do Ciclo do Café, na 
metade do século XVIII, 
e no século seguinte , em 
1842, recebeu o título 
de cidade, sendo que por 
volta de 1900 foi a maior 
produtora de café do Vale 
do Paraíba. Foi uma das 

primeiras a participar da 
Revolução Industrial, 
com a instalação da CTI 
(Companhia Taubaté In-
dustrial), em 1891. O 
franco desenvolvimento 
do município rendeu-lhe 
por muito tempo, o títu-
lo de Capital do Vale, por 
ser um dos municípios 
que desempenhou papel 
importante na evolução 
histórica e econômica da 
região e do país. Hoje, 
Taubaté é a Capital Nacio-
nal da Literatura Infantil, 
por ter sido cenário que 
deu origem às obras de 
Monteiro Lobato. Foi aqui 
que o escritor nasceu e 
passou toda a sua infância.

Parabéns  
Taubaté 369 Anos 

05 de Dezembro

Festival da Paz reúne
25 mil em Ubatuba

Evento superou expectati-
va de público, organização 
agradeceu empenho da 
atual administração e co-
memorou presença do pre-
feito nas solenidades  Com 
o apoio da Prefeitura de 
Ubatuba, o Festival da Paz 
reuniu cerca de 25 mil pes-
soas entre a última quinta-
feira e o último sábado na 
Praça de Eventos, centro 
da cidade. O evento gospel 
contou com a presença de 
artistas renomados como o 
pregador Luo, Damaris e 
Fernandinho, além de ban-
das locais que fizeram do 
festival um grande suces-
so. Caravanas de cidades 

vizinhas como São Sebas-
tião, Paraty, Caraguatatu-
ba, São Luiz do Paraitin-
ga e Ilhabela marcaram 
presença e prestigiaram 
os shows. O prefeito Mau-
ricio (PT) participou da 
solenidade de abertura do 
festival, discursou para o 
público e fez questão de 
subir ao trio elétrico do 
evento. “O Festival da Paz 
representa uma opção de 
convívio e lazer para as fa-
mílias ubatubenses, além 
de ser um grande atrativo 
turístico para a cidade. Afi-
nal, os cristãos estão espa-
lhados no mundo todo e 
serão sempre bem recebi-

dos por nós de Ubatuba”, 
disse o prefeito. Cecilia 
Amaral, uma das respon-
sáveis pela organização, 
que ficou a cargo da coor-
denação do pastor Kerliab 
Soares, afirma que a chuva 
atrapalhou um pouco, mas 
não espantou o público. 
Cecilia também fez ques-
tão de agradecer o apoio 
da atual gestão. “Nunca 
houve um empenho tão 
grande para um evento 
gospel como nessa admi-
nistração. O Mauricio foi 
o único prefeito que parti-
cipou da marcha, subiu no 
trio e fez questão de estar 
presente”, conta Amaral.
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Campos do Jordão recebe 
Sebrae Móvel na Semana do 

Microempreendedor
Individual

Prefeitura de Taubaté
deve ‘Cortar’ mais
1.031 Temporários

O Sebrae-SP promove a 
partir desta segunda-feira 
(24) a Semana do Micro-
empreendedor Individu-
al de Campos do Jordão, 
com atendimento do Se-
brae Móvel e consultorias 
individuais para meios de 
hospedagem. A ação tem 
o objetivo de incentivar 
e auxiliar os empresários 
do município classificados 
nessa categoria tributária. 

As novas ondas de demis-
são em massa da Prefeitu-
ra de Taubaté, que já atin-
giram 304 servidores nos 
últimos dois meses, ainda 
podem afetar outros 1.031 
temporários e eventuais 
até 2015. A informação 
foi divulgada ontem pelo 
diretor de Administração 
do governo Ortiz Junior 
(PSDB), Daniel Bueno, 
em reunião pública reali-
zada na Câmara. Segundo 
o secretário de Negócios 
Jurídicos, Jean Esteves, 
também presente nessa 
reunião, a medida atenderá 
pelo menos duas decisões 
judiciais, uma de 2011 e 
outra de 2014, e também 
a um acordo homologado 
na Justiça em 2009, que 
não foi honrado pela ges-
tão anterior. De acordo 
com essas decisões, que já 
teriam transitado em jul-
gado, a prefeitura deveria 
respeitar o prazo máximo 
da contratação temporária 
(6 meses, prorrogáveis por 
mais 6, para toda função, 
com exceção de profes-
sor, que pode chegar a 2 
anos), e substituir even-
tuais e temporários por 
concursados. No início do 
ano, a Promotoria do Pa-
trimônio Público enviou 
uma recomendação para 
que o prefeito cumprisse 

O evento é uma iniciativa 
do Escritório Regional do 
Sebrae-SP de Guaratin-
guetá, com apoio da Pre-
feitura. Nos quatro dias 
de programação, haverá 
atendimento gratuito na 
unidade do Sebrae Móvel, 
que ficará estacionada na 
Praça do Gazebo, no cen-
tro da cidade, das 10h às 
16h. No local, os micro-
empreendedores individu-

as decisões, sob pena de 
caracterizar improbidade 
administrativa e também 
crime de desobediência. 
Desde então, MP e prefei-
tura negociam um crono-
grama para escalonar as 
dispensas. Já foram 110 
no dia 1º de setembro e 
outros 194 em 14 de no-
vembro. “Se nós cumprís-
semos todas as demissões 
ao mesmo tempo, o maior 
prejudicado seria o muní-
cipe. Esperamos que o MP 
nos dê mais prazo para 
mantermos os 1.031 que 
ficaram. Se o resto vai sair 
amanhã ou depois, não sa-
bemos”, disse o diretor de 
Administração. De acor-
do com as informações 
de Bueno, a maioria dos 
1.031 funcionários res-
tantes atuam nas pastas de 
Saúde e de Educação. se-
leção/ Apesar de não fixar 
prazo para as dispensas, o 
diretor deu sinais de que 
elas poderão ocorrer após 
a realização de concursos 
públicos previstos para o 
ano que vem. Devem ser 
realizados cinco proces-
sos distintos. Quatro deles 
serão para 60 cargos dife-
rentes. O número de vagas 
ainda não foi revelado. 
Nesse caso, a prefeitura 
deve lançar na próxima 
semana a licitação para 

ais poderão tirar dúvidas 
sobre gestão de negócios, 
finanças, administração, 
marketing, recursos hu-
manos e legislação. Além 
disso, os empresários tam-
bém poderão obter infor-
mações sobre a declara-
ção anual de imposto de 
renda. Meios de hospeda-
gem - A programação será 
encerrada na quinta-feira 
(27) com o atendimento 
especifico para empre-
endimentos de meios de 
hospedagem. O consul-
tor Edgar Rodrigues, es-
pecialista no segmento, 
oferecerá orientações in-
dividuais para proprietá-
rios de pousadas, hotéis 
e hospedarias. A ação é 
gratuita e aberta a todos os 
empresários da cidade, es-
pecialmente os Microem-
preendedores Individuais.

definir a empresa respon-
sável pela aplicação das 
provas. O quinto concurso 
seria específico para a área 
de Educação e também se-
ria realizado no início de 
2015. Também nesse caso 
o número de vagas não foi 
definido. “Até pelo limi-
te de gastos com pessoal, 
não deve haver acréscimo 
no número de servido-
res. Trata-se de substitui-
ção de mão de obra, de 
desligar o que falta para 
prover os aprovados”, de-
clarou Bueno. Saiba Mais
Os vereadores presentes à 
reunião de ontem na Câ-
mara cobraram da prefei-
tura que seja estabelecido 
um cronograma para as 
novas demissões, e que 
os servidores sejam avisa-
dos com antecedência do 
corte, o que não ocorreu 
nas dispensas anteriores. 
“Se serão demitidos, pre-
cisam ter um cronograma 
para saber quando o facão 
lhes virá sobre o pescoço”, 
disse Joffre Neto (PSB). 
“Todo esse ruído de ago-
ra poderia ter sido evitado 
se tivesse havido diálogo, 
um aviso prévio”, argu-
mentou o vereador João 
Vidal (PSB). A falta de 
aviso também foi critica-
da por um grupo de cerca 
de 30 servidores dispen-
sados que estava presen-
te na galeria da Câmara e 
acompanhava a reunião. 
Para os representantes da 
prefeitura, os servidores 
já sabiam da iminência do 
corte. “As pessoas sabiam 
desse risco, os servidores 
são réus nos processos”, 
disse Esteves. “Todos os 
temporários sabiam de sua 
condição desde a contra-
tação”, afirmou Bueno.

EDP informa expediente 
para o feriado de
26 de novembro
em Tremembé

A EDP informa que 
no próximo dia 26, 
quarta-feira, não have-
rá expediente na agência 
da distribuidora na ci-
dade de Tremembé por 

conta do feriado referen-
te ao dia do município. 
O atendimento será reto-
mado na quinta-feira, 27. 
A EDP mantém o atendi-
mento pela Agência Virtu-

al www.edp.com.br e por 
meio da Central de Aten-
dimento ao Cliente no 
0800 721 0123
, 24 horas e com li-
gação gratuita.
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Zona Azul tem
reajuste em Pinda

O valor da Zona Azul 
em Pindamonhanga-
ba passou por reajuste. 
O novo valor do estacio-
namento rotativo come-
çou a ser cobrado nesta 
semana. Agora, estacionar 
na área central de Pinda 
passará a custar R$ 0,50 
mais caro. Para estacio-
nar por uma hora, será 

cobrado R$ 1,50; e para 
estacionar por duas horas, 
o valor será de R$ 2,50. 
Se o motorista não com-
prar o bilhete ao estacio-
nar, o valor da multa pas-
sará de R$ 5 para R$ 7,50. 
É a primeira vez que o 
sistema passa por reajus-
te desde 2001, quando foi 
implementado. A conces-

sionária responsável pelo 
sistema, Hora Park, expli-
ca que o reajuste aconte-
ce com base na correção 
da inflação e por conta 
de reajustes contratuais.
A cidade de Pindamonhan-
gaba conta com 550 vagas 
rotativas, sendo 28 para 
idosos e 16 para deficiente. 
E mais 220 para motos.

Taubaté troca metade da 
frota ônibus para atender 

o transporte público

Com o propósito de reno-
var toda a frota de ônibus 
do transporte público, a 
Prefeitura de Taubaté pro-
moveu nes mês a entrega 
de 30 novos carros para 
os serviços de atendimen-
to à população. Todos os 
veículos são 0Km e com 
acessibilidade. De acordo 
com a Prefeitura, são veí-
culos maiores, com 12,5m 
de comprimento, e que são 
mais confortáveis e mo-
dernos. Os carros são do-
tados de sistema de segu-
rança denominado “Anjo 
da Guarda”, que controla a 
velocidade do veículo em 
dias normais e com a ve-

locidade reduzida em dias 
de chuva, impedindo que o 
mesmo parta em segunda 
marcha e com portas aber-
tas. Os veículos contam, 
também, com três portas 
de acesso, plataforma ele-
vatória localizada na porta 
central para acessibilidade 
de pessoas com deficiên-
cia, itinerários eletrônicos 
na parte frontal e lateral, 
além de serem movidos 
a biodiesel. Atualmente, 
Taubaté tem 79 ônibus em 
operação e mais os reser-
vas. A renovação, que con-
ta ainda com mais 15 veí-
culos que já entraram em 
circulação, representa 45 

ônibus novos para atender 
a população taubateana, 
isto é, mais da metade da 
frota renovada. A Prefeitu-
ra informou que a troca dos 
carros será de forma gra-
dativa até que toda a frota 
esteja renovada. Os 30 no-
vos veículos atenderão  as 
linhas: Parque Três Marias 
/ Independência, Cidade 
de Deus / Vila São Geral-
do, Parque Aeroporto / Jar-
dim América, Chácara Sil-
vestre / Parque Ipanema, 
Santa Tereza / Quiririm 
/ Gurilândia, Distrito In-
dustrial / Cecap e, Parque 
Urupês, em substituição 
aos ônibus mais antigos.

Para receber restituição 
no último lote, contribuinte 

deve consultar extrato
O contribuinte que tem 
a esperança de receber 
a restituição no último 
lote do Imposto de Renda 
Pessoa Física 2014 deve 
ficar atento e verificar se 
a declaração está retida 
na malha fina. Ainda há 
uma chance de receber o 
dinheiro neste ano, se fo-
rem adotados alguns pro-
cedimentos para fugir das 
garras do leão do Imposto 
de Renda. Segundo o su-
pervisor do Programa do 
Imposto de Renda, Joa-
quim Adir, basta verificar 
o extrato da declaração 
para ver se não há pendên-
cia ou inconsistências no 
documento enviado à Re-
ceita e corrigi-los. “Se ele 
encontrar algum proble-
ma, basta fazer a correção 
que ele ainda tem, sim, a 
chance de receber no últi-
mo lote”, garantiu à Agên-
cia Brasil. Para ter acesso 

ao extrato do Imposto de 
Renda, o contribuinte ca-
dastrado deve procurar o 
Centro Virtual de Atendi-
mento da Receita Federal 
(e-CAC). Se não for ca-
dastrado, o contribuinte 
deve informar os números 
dos recibos de entrega das 
declarações do Imposto 
de Renda Pessoa Física 
(Dirpf) dos exercícios re-
ferentes às declarações 
ativas (últimas entregues) 
das quais o contribuinte 
seja titular.  Em caso de 
existência de registro de 
declaração de somente um 
dos últimos exercícios, 
destaca a Receita, será 
obrigatório que o contri-
buinte informe o núme-
ro do recibo referente à 
declaração ativa (última 
entrega) deste ano. Na de-
claração de 2013, dados 
divulgados em dezembro 
daquele ano, mais de 700 

mil contribuintes caíram 
na malha fina. O número 
só não foi maior porque a 
Receita decidiu processar 
o maior número possí-
vel de declarações retifi-
cadoras em dezembro e 
evitar que mais pessoas 
encerrassem o ano na ma-
lha fina. A Receita ainda 
fecha o número da ma-
lha fina da declaração de 
2014. O número de con-
tribuintes que receberam 
a restituição ultrapassa 10 
milhões, mas os números 
não são fechados porque 
ainda faltam os dados de 
dezembro. Todos os anos, 
a Receita libera sete lotes 
regulares de restituições. 
O primeiro em junho e 
o último em dezembro. 
Nos meses seguintes, à 
medida que as declara-
ções que estão na malha 
são corrigidas, há a libe-
ração de lotes residuais.

Festa de Nossa Senhora das 
Graças celebra 1º aniversário 

da paróquia, em Pinda
A região alta de Pinda-
monhangaba recebe fiéis 
de toda a cidade para o 
dia principal da Festa de 
Nossa Senhora das Gra-
ças. Paralelamente, a pa-
róquia comemora seu 
primeiro aniversário com 
uma vasta programa-
ção. Celebrada em mis-
sa de ereção há exatos 
12 meses pelo Bis-
po Diocesano  
Dom Carmo João Rho-
den, a oitava paróquia do 
município tem como prin-
cipal orago a Igreja de 
Nossa Senhora das Gra-

ças, no Jardim Imperial. 
Em torno dele estão os 
bairros Ouro Verde, Jar-
dim Imperial, Jardim 
Cristina e Parque São 
Dimas e envolve as co-
munidades da Vila Prado 
(Nª.Sra. Apareci-
da), Jardim Bela Vista 
(São José) e Pinhão do 
Una (Nª Sra. das Graças). 
Com a igreja já pequena 
para acomodar tantos devo-
tos e pessoas necessitadas, 
a comunidade trabalha em 
várias frentes, entre elas, 
as de caráter social com 
arrecadações durante o 

ano para atender ges-
tantes, famílias caren-
tes e até medicamentos 
e leite para crianças com 
câncer, revela o pároco 
Pe. Victor Hugo Porto. 
“Desde o dia 10, cada dia 
tem sido um dia de fes-
ta. Hoje, dia 23, teremos 
a coroação e a procissão 
de Nossa Senhora.”, dis-
se o pároco, que antes de 
assumir a paróquia, vi-
veu 12 anos em Roma e 
conviveu com os Papas 
João Paulo II, Papa Ben-
to XVI e o atual sumo 
pontífice, Papa Francisco.

Rota de fiscalização dos
radares móveis em Taubaté

de 24 a 30/11/2014
Para dar mais transparên-
cia e buscar a redução do 
número de acidentes de 
trânsito, a Prefeitura infor-
ma a relação de ruas fisca-
lizadas pelos radares mó-
veis / portáteis na próxima 
semana. 24/11 - Rua Prof. 
Elba Maria Ramos Perei-
ra, bairro Hípica Pinheiro;
25/11 - Rua São Pedro, 

bairro Alto de São Pedro;
26/11 - Av. Joaquim 
Ferreira da Silva, Par-
que Três Marias;
27/11 - Av. Assis Cha-
teaubriand, bair-
ro Independência;
28/11 - Av. John Fitz-
gerald Kennedy, Jar-
dim das Nações;
29/11 - Av. Marrcos, 

bairro Independência;
30/11 - Av. Marechal Ar-
thur da Costa e Silva, 
bairro Jabuticabeiras. Ob-
servações: Os locais de 
fiscalização estão sujeitos 
a alterações sem aviso pré-
vio. Cada via está sinaliza-
da com a velocidade máxi-
ma permitida, através das 
placas de regulamentação.

Implantação de terceira faixa na Via 
Dutra fecha acesso a Moreira César

A CCR NovaDutra reali-
za segunda o fechamento 
temporário do acesso ao 
Distrito de Moreira César 
(SP), localizado no km 86 
da via Dutra, na pista sen-
tido São Paulo. A interdi-
ção é necessária em razão 
das obras de implantação 
de terceira faixa no tre-
cho. A alternativa para os 
motoristas que desejam 
acessar o Distrito de Mo-
reira César pela pista sen-
tido São Paulo é utilizar a 

saída principal, no km 85. 
Para alertar os motoristas 
sobre o fechamento do 
acesso, a CCR NovaDutra 
implantará sinalização es-
pecial com faixas e placas, 
indicando a alternativa 
para o acesso ao distrito. 
As obras de implantação 
da terceira faixa aconte-
cem entre o km 85,4 e o 
km 86,5 da pista sentido 
São Paulo. Os trabalhos 
têm como objetivo pro-
porcionar mais fluidez ao 

tráfego naquele segmento. 
A previsão é que as obras 
sejam concluídas em 
15 dias. Para saber das 
condições de tráfego, 
os motoristas podem li-
gar para o Disque CCR 
NovaDutra, que atende 
24 horas por dia pelo te-
lefone 0800-0173536. 
O motorista também pode 
obter informações das 
condições de tráfego na 
via Dutra sintonizando a 
CCRFM 107.5 NovaDutra.
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Ubatuba apresenta
movimento de “alta
temporada” durante

feriado

Preços ao consumidor 
sobem na terceira
semana do mês

Pinda terá 23ª Feira de 
Artesanatos “A Arte do 
Povo em Nossas Mãos”

Estudo inédito do Sebrae 
destaca céu e inferno do 

empreendedor

Estradas movimentadas, 
praias lotadas de norte a 
sul, alto índice de ocupa-
ção nos leitos dos hotéis e 
pousadas, donos de restau-
rantes e comerciantes em 
geral extremamente satis-
feitos, este é o balanço do 
último fim de semana na 
cidade. O Verão começa 
só no mês que vem, mas 
Ubatuba já está em cli-
ma de alta temporada. O 
movimento que era bom 
desde a Copa do Mundo e 
nos fins de semana de sol, 
melhorou ainda mais neste 
mês de novembro. mEstra-
das movimentadas, praias 
lotadas de norte a sul, alto 
índice de ocupação nos 
leitos dos hotéis e pousa-
das, donos de restaurantes 
e comerciantes em geral 
extremamente satisfeitos, 
este é o balanço do último 
fim de semana na cidade, 
que recebeu milhares de 
visitantes em quatro dias 

Dados divulgados pela 
Fundação Getúlio Vargas 
nesta semana mostram um 
aumento de 0,58% no Ín-
dice de Preços ao Consu-
midor Semanal (IPC-S) na 
terceira semana de novem-
bro, uma alta de 0,08 pon-
to percentual em relação 
a segunda semana. Cinco 
das oito classes de despesa 
tiveram acréscimo em suas 

Um dos eventos culturais 
mais famosos da região 
já tem data definida para 
acontecer em Pindamo-
nhangaba. Será no próxi-
mo dia 7 de dezembro a 
realização da 23ª edição 
da Feira de Artesanatos “A 
Arte do Povo em Nossas 
Mãos”, exposição reco-
nhecida oficialmente in-
clusive no roteiro cultural 
de Pinda. A feira conta 
com 110 artesãos de nos-
sa região que oferecem 
aos visitantes artigos ex-
clusivos que são opções 
de presentes para o final 
de ano. Além dos belos 
artesanatos o evento abre 
espaço para apresenta-
ções de músicos, danças 
e grupos teatrais que se 

Resultados revelam quem 
são e o que pensam os em-
presários paulistas. A fim 
de aprofundar as caracte-
rísticas relativas a pontos 
fortes e fracos vivenciados 
pelos donos de pequenos 
negócios, o Sebrae-SP de-
senvolveu neste ano uma 
pesquisa inédita chamada 
“O Céu e o Inferno do em-
preendedorismo”. O estudo 
revela, em profundidade, 
quem são e o que pensam 
os donos de negócios for-
mais, levantando efetiva-
mente quais as vantagens 
e desvantagens de ser um 
empreendedor. Foram ou-
vidos 1080 empresários, 
distribuídos em um uni-
verso de microempreende-
dores individuais, proprie-
tários de microempresas 
e empresas de pequeno 
porte. “O dia a dia do dono 
de um negócio transita por 
várias sensações, de dife-
rentes dimensões e nature-
za. É neste jogo constante 
que as deficiências e os 
acertos são evidenciados a 
cada passo dado. Por isso, 
haja disciplina, comprome-
timento e sacrifício. É pre-
ciso aprender a lidar com 
pessoas e consigo mesmo, 
com o próprio emocional 
e transportar isso para suas 
atitudes cotidianas”, afirma 
o diretor superintendente 
do Sebrae-SP, Bruno Cae-
tano. Estimulados pela aná-
lise quantitativa para consi-
derar o seu “céu pessoal e 
profissional”, os entrevis-
tados destacaram, pela or-
dem de relevância, cinco 
pontos positivos de empre-
ender: (1) fazer o que gosta 
e trabalhar com o que se 
quer; (2) alcançar sonhos 
e objetivos; (3) ter autono-
mia / se sentir livre para de-

de muita agitação. Para se 
ter uma idéia, segundo a 
Comtur, aproximadamen-
te 140 ônibus desembarca-
ram turistas em Ubatuba. 
Ou seja, somente destes 
ônibus, que pagam uma 
taxa para estacionarem, 
saíram 5 mil turistas.  Taxa 
de Ocupação. Um levanta-
mento feito pela Secretaria 
de Comunicação Social 
indica que aproximada-
mente 80% dos leitos dos 
hotéis e pousadas ubatu-
benses ficaram ocupados 
entre a última quinta-fei-
ra (20) e domingo (23). 
O levantamento também 
indicou muitos estabeleci-
mentos com taxa de ocu-
pação próxima dos 100% 
e proprietários afirmaram 
que essa tendência deve 
se manter em todos os fins 
de semana até a alta tem-
porada, no fim do mês que 
vem. Trânsito e Rotas Al-
ternativas O trânsito é um 

taxas de variação, desta-
que para o item hortaliças 
e legumes que a taxa pas-
sou de 6,72% para 8,8%. 
Outros itens também ti-
veram elevação nas taxas, 
destaque para transpor-
tes (0,30% para 0,52%), 
habitação (0,63% para 
0,67%), gasolina (0,45% 
para 1,05%), excursão e 
tour (-0,02% para 1,12%), 

apresentam em um palco 
especialmente montado.  
“A exposição movimenta 
mais de 5000 pessoas em 
apenas um dia. O evento 
cresceu graças ao talento 
do artesão de Pinda e ci-
dades próximas, e também 
com o apoio e divulgação 
da imprensa , que é  de 
grande importância para a 
alavancar o público. Uma 
das finalidades é a gera-
ção de renda para os arte-
sãos e entidades, além de 
prestígio para os artistas e 
projeção da cultura raiz de 
nossa região.”, disse Ana 
Maria Brás, idealizadora 
e promotora. Vale lembrar 
que a Feira de Artesanatos 
abre espaço gratuito para 
que entidades assistenciais 

cidir (trabalho, tempo com 
a família); (4) transmitir 
valores / gerar emprego e 
renda; (5) aprender com 
seus erros. Em contrapar-
tida, os empresários pon-
tuaram, também em ordem 
crescente, que seu “inferno 
pessoal e profissional” pas-
sa por desconfortos como: 
(1) tudo depender de você, 
não conseguir realizar tudo 
/ não ter mão de obra espe-
cializada; (2) ter que pagar 
impostos / insegurança fi-
nanceira; (3) ansiedade, 
estresse / peso da responsa-
bilidade / não dormir tran-
quilamente / não cuidar da 
saúde; (4) insegurança no 
negócio; (5) correr riscos. 
“Conseguimos verificar 
que antes de abrirem o seu 
negócio, os empreendedo-
res tinham ideias diferen-
tes em relação ao tempo 
de dedicação ao empreen-
dimento e de quanto seria 
necessário correr atrás do 
dinheiro. Com o negócio 
aberto, muitos desses mi-
tos foram desvendados”, 
afirma Bruno Caetano. De 
acordo com perfil dos en-
trevistados, a pesquisa di-
vidiu os empreendedores 
em seis grupos caracterís-
ticos: o fazedor, que é so-
ciável e gosta de ter ajuda 
por perto; o oportunista, 
que é desapegado e o mais 
adaptável; o realizador, 
totalmente comprometido 
com o negócio; o sonhador, 
empreendedor por voca-
ção, que segue o que gos-
ta; o tradicional, faz tudo 
dentro da rotina; e o aco-
modado, que não é muito 
comprometido com o ne-
gócio.  “Uma das constata-
ções do estudo é relativa ao 
comportamento do empre-
endedor: independente do 

ótimo termômetro para 
estimar o volume de tu-
ristas e as ruas da região 
central ficaram repletas 
de carros. Muitos compa-
raram o movimento deste 
feriado ao movimento de 
períodos como por exem-
plo o Carnaval.  Destaque 
positivo foram as “rotas 
alternativas” recuperadas 
pela prefeitura nos últimos 
meses. Com o asfalto do 
“corredor Taubaté - XV de 
Novembro - Pacaembu” 
impecável, os moradores 
e turistas não pensaram 
duas vezes em aproveitar a 
opção para chegar à região 
central. Outro destaque po-
sitivo foi a estrada Monte 
Valério - Rio Escuro, tam-
bém recuperada recente-
mente pela prefeitura, que 
serviu de opção para quem 
precisava acessar a região 
sul da cidade, minimizan-
do os congestionamentos 
na rodovia (BR - 101).

tarifa de eletricidade re-
sidencial (1,53% para 
2,49%) e serviço religioso 
e funerário (0,20% para 
0,57%). Já outros itens 
sofreram desaceleração, 
como o vestuário (0,62% 
para 0,44%), saúde e cui-
dados pessoais (0,48% 
para 0,44%), comunicação 
(0,23% para 0,21%) e rou-
pas (0,44% para 0,35%).

exponham seus trabalhos 
e se incluam socialmente. 
Dentre as entidades par-
ticipantes, estão:  APAE, 
Associação de Deficientes 
Físicos, Lar São Vicente 
de Paulo, Grupo Espírita 
Paz e Luz, Casa de Apoio 
Sol Nascente, S.O.S., Casa 
Transitória Fabiano de 
Cristo, Projeto Cerâmica, 
Casa Transitória Fabiano 
de Cristo e IA3 Instituto 
de Acolhimento e Apoio 
ao Adolescente. A 23ª edi-
ção da Feira de Artesana-
tos “A Arte do Povo em 
Nossas Mãos” será reali-
zada no dia 7 de dezem-
bro (domingo), das 08hs 
às 17hs, no ginásio de es-
portes da A.A. Ferroviá-
rias, com entrada gratuita.

perfil, são poucos os donos 
de negócios que mantêm 
a mesma percepção antes 
e depois de terem inves-
tido no sonho de abrir sua 
própria empresa”, destaca 
o coordenador de pesqui-
sa do Sebrae-SP, Marcelo 
Moreira. Com relações aos 
mitos que povoam o imagi-
nário popular de ser patrão, 
Moreira destaca a mudança 
na visão em temas como ter 
mais tempo livre, trabalhar 
menos quando iniciassem 
um novo negócio ou que 
sentiriam menos sozinhos 
na nova atividade. Das 
120 entrevistas pessoais 
realizadas para definir os 
perfis de empreendedores, 
constatou-se, em relação 
à vida pessoal e profissio-
nal, que 62% dos ouvidos 
afirmam fazer o que gos-
tam e 44% dizem que estão 
realizando um sonho; 47% 
destacaram a possibilidade 
de poder transmitir valores 
que acreditam para fun-
cionários e fornecedores 
e outros 49% destacaram 
a possibilidade de poder 
aprender sempre com seus 
erros e acertos. Quanto aos 
pontos negativos de se em-
preender e relativos à vida 
pessoal e profissional, 55% 
disseram se sentir pressio-
nados por tudo depender da 
sua própria decisão e 51% 
afirmam ter muita ansieda-
de e estresse; 53% falaram 
da dificuldade de encontrar 
mão de obra qualificada 
e 41% destacaram o peso 
de ter de pagar impostos 
do seu negócio. “É preciso 
dedicar boa parte do tempo 
ao negócio e ser empreen-
dedor tem aspectos positi-
vos e negativos, o céu e o 
inferno do empreendedo-
rismo”, diz Bruno Caetano.
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Exposição retrata a
participação da cultura 

afro na história de
São Sebastião

A abertura exposição fo-
tográfica “África em nós” 
é um dos atrativos em São 
Sebastião neste dia 20 
de novembro, dedicado 
à “Consciência Negra”. 
A mostra reforça as ce-
lebrações e faz parte da 
programação elaborada 
pela Sectur (Secretaria de 
Cultura e Turismo) de São 
Sebastião e pode ser vista 
no Deppat (Departamento 
de Patrimônio Histórico e 
Cultural). A cultura Afro 
está retratada em várias 

imagens que contam mui-
tas histórias no processo 
de construção da cidade. 
“Uma história oficial que 
se articula com outras his-
tórias para além daquela 
que se valia e que se torna 
visível”, disse a secretária 
da pasta, Marianita Bueno. 
Aberta na última terça-fei-
ra (18) com o Cine África, 
a Semana da Consciência 
Negra  foi enriquecida 
com esse evento dedica-
do à divulgação de filmes 
produzidos em solo africa-

no, fruto de parceria entre 
Associação Cultural Vento 
Forte, Consulado da Fran-
ça, Institut François e Cine 
France e Sectur.   As exibi-
ções são gratuitas, porém a 
distribuição dos ingressos 
respeita a ordem de che-
gada. Ainda como parte 
da grade artístico-cultural, 
há apresentações dos gru-
pos das Oficinas Culturais 
da Fundação Cultural e 
Educacional São Sebas-
tião Batuíra com  capoeira 
(mestres de capoeira Noel,  
Alex, Bonga, Quinzinho e 
Rodrigo);  samba de roda 
e maculelê (mestre Alex) e 
maracatu (com Rafael Ma-
rotti e Marcelo Petratti). 
A Videoteca fica na ave-
nida Dr. Altino Arantes, 
s/nº, no Centro Históri-
co e o Cineclube da Pra-
ça, na avenida Walkir 
Vergani, 1.000, em Boi-
çucanga, na Costa Sul.

Exercícios físicos auxiliam no 
combate ao câncer de próstata

A detecção precoce do cân-
cer de próstata é um proce-
dimento muito importante 
para a conservação da saú-
de masculina, mas nem 
todos sabem que existem 
hábitos simples do dia a 
dia que podem diminuir 
as chances do desenvolvi-
mento dessa enfermidade. 
A doença, que é a segun-
da mais frequente entre os 
homens brasileiros, pode 
também ser combatida 
com a prática de exercí-
cios físicos. “A realização 
de atividades físicas junto 
com a dieta rica em fibra 
e pobre em gorduras re-
duzem o risco de desen-
volvimento da patologia. 
Pacientes que fazem exer-
cícios regularmente tam-
bém possuem uma menor 
chance de morte causada 
por câncer de próstata. 
Essa probabilidade dimi-
nui mais conforme maior 
frequência de exercícios”, 
afirma o Dr. Fabio Alexan-
dre Pardal, urologista do 
Hospital San Paolo, centro 
hospitalar localizado na 
Zona Norte de São Paulo. 
A declaração do médico é 
similar aos resultados de 
uma pesquisa realizada 

recentemente pela Univer-
sidade de Harvard, a qual 
analisou a prática de exer-
cícios físicos de 2.686 pa-
cientes. As pessoas que an-
davam por mais de quatro 
horas durante uma semana 
apresentaram redução de 
23% do risco de morte em 
relação àqueles que cami-
nhavam apenas 20 minu-
tos. No caso daqueles que 
praticam exercícios mais 
intensos, como corrida, 
tênis ou bicicleta, o risco 
de mortalidade foi redu-
zida em 35%.  O médico 
declara que a atividade 
física diminui a produção 
de substâncias inflamató-
rias e estimula a resposta 
imunológica. Contudo, os 
exames preventivos tam-
bém devem fazer parte da 
rotina da população mas-
culina, já que o câncer de 
próstata, em sua fase ini-
cial, não apresenta qual-
quer sintoma. Os métodos 
de detecção da doença 
consistem no PSA - Antí-
geno prostático específico 
(exame de sangue), toque 
retal e biópsia de próstata 
realizada através de ultras-
som transretal,  que confir-
ma o diagnóstico do cân-

cer. Segundo Dr. Pardal, 
o preconceito em relação 
ao exame toque retal ain-
da é um grande obstáculo 
para a descoberta da do-
ença. “No consultório, os 
pacientes que atendo já 
vem conscientizados so-
bre a importância da ava-
liação. Costumo orientar 
os familiares e amigos que 
conversem com seus pa-
rentes e conhecidos sobre 
a importância na detecção 
precoce.” Os 50 anos é o 
período em que a popula-
ção em geral deve come-
çar a fazer os exames. No 
caso das pessoas que se 
enquadram nos fatores de 
risco (idade, hereditarie-
dade, raça negra, obesida-
de, dieta rica em gorduras, 
tabagismo e etilismo), a 
idade recomendada é 45 
anos. De acordo com o 
Instituto Lado a Lado pela 
Vida e a Sociedade Brasi-
leira de Urologia (SBU), 
quase 50% da popula-
ção masculina brasileira 
nunca foi ao urologis-
ta e a perspectiva é que, 
até o fim do ano, 12 mil 
pessoas irão morrer devi-
do à descoberta em está-
gio avançado da doença.

Programa Emprega SP
oferece mais 22.109
vagas de emprego

no Estado
O programa Emprega São 
Paulo/Mais Emprego tem 
à disposição nesta quarta-
feira mais uma relação de 
vagas para o mercado de 
trabalho. Nesta semana 
são mais 22.109 oportuni-
dades em todo o Estado de 
São Paulo. Entre as prin-
cipais ofertas da semana, 
os candidatos podem en-
contrar vagas para auxi-
liar de limpeza, auxiliar 
de produção, atendente 
de loja, camareira, cos-
tureiro (a), empacotador, 
mecânico, operador de 
caixa,  pedreiro, repositor 
de mercadorias, recepcio-
nista, soldador, serven-
te de obras e vendedor. 
Iniciativa do Governo de 
São Paulo, o programa 
Emprega São Paulo/Mais 

Emprego é uma agência 
de empregos pública e 
gratuita gerenciada pela 
Secretaria do Emprego 
e Relações do Trabalho 
(SERT), em parceria com 
o Ministério do Trabalho 
e Emprego (TEM). Apren-
diz Paulista - Também sob 
a responsabilidade e co-
ordenadoria da SERT, o 
programa Aprendiz Pau-
lista foi desenvolvido para 
promover a vivência e in-
serir os alunos dos cursos 
técnicos do Centro Paula 
Souza (ETECs) no mer-
cado de trabalho, divulga, 
nessa semana, 49  vagas. 
Entre os destaques estão 
33 oportunidades para o 
curso de administração, 
05 para o curso de ele-
trônica, 04 vagas para os 

cursos de nutrição e in-
formática, 02 vagas para 
o curso de secretariado e 
01 oportunidade para o 
curso de mecânica/meca-
trônica. Como se cadastrar 
- Para ter acesso às vagas 
e aos programas de qua-
lificação da SERT, basta 
acessar o site www.em-
pregasaopaulo.sp.gov.br,
criar login, senha e infor-
mar os dados solicitados. 
Outra opção é compare-
cer a um Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT) com RG, CPF, PIS 
e Carteira de Trabalho. 
Para mais informações so-
bre o Emprega São Paulo/
Mais Emprego e outras 
ações da SERT, acesse:
w w w . e m p r e g a s a o -
p a u l o . s p . g o v . b r .

IPI para automóveis vai subir 
em janeiro

PAT de Ilhabela
divulga novas

vagas de emprego

O IPI (Imposto sobre Pro-
duto Industrializados) de 
automóveis vai subir a par-
tir de 1º de janeiro de 2015. 
A informação foi dada pelo 
presidente da Anfavea 
(Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos 
Automotores), Luiz Moan, 
após encontro com o mi-
nistro da Fazenda, Guido 
Mantega, nesta semana 
em Brasília. O presidene 
da Anfavea relatou que em 
nenhum momento o mi-
nistro sinalizou prorrogar 
a permanência do imposto 
reduzido para automóveis. 
No dia 11 de novembro, 
o executivo já havia se 
reunido com o secretário 
de Política Econômica do 
Ministério da Fazenda, 
Márcio Holland, e já tinha 

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) de 
Ilhabela divulgou nesta 
semana diversas vagas de 
emprego. São oportuni-
dades em diferentes seg-
mentos, mas a decisão das 
contratações é responsabi-
lidade dos empregadores.  
O PAT também esclarece 
que o preenchimento das 
vagas depende dos requi-
sitos exigidos e os encami-
nhamentos são realizados 
de acordo com os perfis 
e níveis de escolaridade 
dos candidatos. As vagas 
podem ser preenchidas, 
canceladas ou alteradas 
diariamente. Os interessa-
dos devem comparecer à 
sede do PAT, na Rua Pre-
feito Mariano Procópio de 
Araújo Carvalho, nº 128, 
Perequê. Confira as vagas: 
Ajudante de cozinha , Aju-

sinalizado que não havia 
perspectiva de redução no 
imposto. “É uma decisão 
que está tomada. Vamos 
continuar trabalhando na 
produção, nas promo-
ções e vendas”, ressaltou 
o Moan, que afirmou ser 
uma decisão do gover-
no o aumento do impos-
to e não uma manobra da 
industria para melhorar 
as vendas de fim de ano. 
O governo federal redu-
ziu o IPI em maio de 2012 
para ajudar a manter a 
economia do país aque-
cida. Com a elevação em 
janeiro, carros populares 
vão subir de 3% para 7%; 
o carro médio de 9% para 
11%, quando flex, e para 
13% quando só gasolina. 
A decisão de repassar 

dante de pintor, Atenden-
te de balcão, Atendente 
de farmácia – balconis-
ta, Atendente do setor de 
frios e laticínios, Auxiliar 
administrativo, Auxiliar 
de barman, Auxiliar de co-
zinha, Auxiliar de garçom, 
Auxiliar de limpeza, Au-
xiliar de manutenção pre-
dial, Auxiliar de recepção, 
Balconista de açougue, 
Balconista de lanchone-
te, Barman, Caixa de bar, 
lanchonetes e restaurantes, 
Camareira de hotel, Car-
pinteiro, Caseiro, Costu-
reira em geral, Cozinheiro 
de restaurante, Cumim, 
Eletricista, Empacotador, 
a mão, Empregado  do-
méstico  nos serviços ge-
rais, Empregado domésti-
co  arrumador, Encanador, 
Entregador de bebidas 
(ajudante de caminhão), 

ou não as alíquotas in-
tegralmente para os pre-
ços, segundo ele, depen-
derá de cada empresa. 
Moan não quis antecipar 
o impacto do reajuste nos 
preços. Moan acredita que 
a elevação no IPI não vai 
piorar a crise no setor e 
acarretar mais demissões. 
“A indústria automobilísti-
ca tem seus trabalhadores 
em um nível muito qua-
lificado, o que significa 
crescimento e treinamento 
fortes. Então, a indústria 
sempre evitou fazer uma 
redução do pessoal em 
função justamente desse 
investimento que foi feito. 
Vamos lutar para con-
tinuar o máximo pos-
sível produzindo e 
vendendo”, acredita.

Faxineiro, Garçom, Go-
vernanta de hotelaria, Guia 
de turismo, Jardineiro, La-
vador de roupas  a maqui-
na, Manicure, Marinheiro, 
Mecânico de manutenção 
de bicicletas, Motorista de 
caminhão-guincho pesa-
do com munk, Motorista 
de ônibus urbano, Oficial 
de serviços gerais, Ope-
rador de caixa, Operador 
de motoniveladora, Ope-
rador de retroescavadeira, 
Pedreiro, Pintor de casas, 
Piscineiro, Recepcionista 
atendente, Recepcionista 
bilíngue, Recepcionista de 
hotel, Repositor de mer-
cadorias, Representante 
comercial autônomo, To-
sador de animais domésti-
cos, Técnico de televisão, 
Vendedor - no comércio 
de mercadorias, Vende-
dor pracista, e Vigilante.


