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Ubatuba Fest começa 
neste fim de semana na 

Praça de Eventos

Prefeitura de Taubaté
entrega 27 novos

veículos do
transporte escolar

Equipe de combate a
dengue de Tremembé

testa novo
equipamento contra

o mosquitoUbatuba Fest co-
meça neste fim de 
semana na Praça de Eventos
Shows do Ubatu-
ba Fest começam nes-
te fim de semana com 
apresentação de Luana
 Camarah e vão até o carnaval
Os shows de Verão na Pra-
ça de Eventos começam 
neste sábado, 25 de janeiro, 
com apresentação da reve-
lação no programa The Voi-
ce Brasil, Luana Camarah.
A partir do dia 26, também 
no espaço coberto na Pra-
ça de Eventos, começa o 
UbaSummer – Festival de 
Música de Ubatu-
ba, com 12 bandas 
de Ubatuba e região.
O sambista Sombri-
nha, parceiro de grandes
 artistas como Arlindo 

Para garantir boa qua-
lidade no ensino, meta 
da administração munici-
pal, a Secretaria de Educa-
ção (SEED) busca ofertar 
um serviço de transporte 
escolar seguro e de qua-
lidade e para que este 
objetivo seja cumprido, 
a Prefeitura entregou na 
quarta-feira (22), vinte e 
sete novos veículos Mas-
ter, tipo micro-ônibus, com 
capacidade para 20 passa-
geiros, todos adaptados 
ao transporte de alunos.
Estes veículos substitui-
rão os que são utilizados 
atualmente e irão garantir 
o transporte escolar diário 
dos alunos domiciliados 
na área rural do municí-

A Prefeitura Munici-
pal através da Equipe de 
Combate a Dengue de Tre-
membé está testando um 
novo equipamento para 
combater o Aedes Aegyp-
ti (mosquito da dengue), 
e outras pragas. Um “car-
rinho” ainda sem nome, 
já que o mesmo está em 
testes faz a pulverização 
em locais de difícil acesso, 
como becos, terrenos bal-
dios e ruas estreitas. Um 
equipamento inovador, 
feito em fibra de vidro, 
com funcionamento atra-
vés de bateria 12V, bomba 

Cruz e Zeca Pagodinho, 
e ex-integrante do Grupo 
Fundo de Quintal, faz a 
festa na Praça de Even-
tos no dia 1 de fevereiro.
Na semana seguinte, 
no dia 8 de fevereiro, 
Ubatuba recebe o Ma-
estro João Carlos Mar-
tins, um dos mais im-
portantes pianistas do 
mundo e regente da 
Orquestra Filar-
mônica Bachiana.
Nos próximos dias, a 
prefeitura divulga a 
programação comple-
ta até o carnaval, com 
atrações inéditas na cidade.
Todos os shows serão
 animados por DJ’s e o 
espaço na Praça de Even-
tos abre a partir das 20 
horas. A entrada é franca.

pio e que não contam com 
transporte coletivo em sua 
região. A oferta do trans-
porte aos alunos que mo-
ram distante das escolas 
é uma obrigação legal 
do município. Entre-
tanto, a oferta de veícu-
los novos e em perfeitas 
condições de uso é uma 
preocupação da atual Ad-
ministração em respeito 
pela comunidade rural, 
de tal modo que a renova-
ção dessa frota, após dois 
anos de uso, já foi incluí-
da no orçamento até 2017, 
garantindo assim a má-
xima qualidade e segu-
rança no transporte de 
a l u n o s .
A Prefeitura adquiriu ao 

de sucção e bico de pulve-
rização com regulagem. O 
equipamento possuí duas 
repartições internas sen-
do uma para armazenar 
o produto a ser utilizado 
e uma repartição externa 
para armazenagem de EPI 
(Equipamento de Prote-
ção Individual). Outro di-
ferencial é que o carrinho 
tem uma capacidade de 
armazenamento de 100L 
enquanto as “mochilas” 
armazenam somente 10L.
Esta semana o equipamen-
to estará sendo testado 
nas ruas do bairro jardim 

Para mais informações, 
acesse o site da prefeitura e 
confira a agenda dos shows.
Programação da Semana
25/01 SÁBADO – 
LUANA CAMARAH
26/01 DOMINGO 
- NALUH e BIRA 
ROMERO E BANDA
27/01 SEGUNDA - 
VERDADE SOTUR-
NA e PSYCOS JAM
28/01 TERÇA - CON-
TROLADOR DE MÁ-
QUINAS e DTPK CREW
29/01 QUARTA - A TRO-
PA e JAN KEDUZH
30/01 QUINTA - 
TETRAFONIA e 
ESTAÇÃO DO CHORO
31/01 SEXTA - 
ELAYNE MOREIRA e 
JUVENTUDE DO 
SAMBA (Fonte: PMU)

todo 32 novos veículos, dos 
quais cinco unidades fo-
ram já entregues pelo Pre-
feito e já estão em uso pela 
Secretaria de Educação.
Os bairros atendidos 
pela nova frota serão: 
Sete Voltas, Itaim, Bara-
céia, Cataguá, Marlene 
Miranda, Registro, Santa 
Luzia Rural, Pedra Negra, 
Paiol, Caieiras, Vila Velha, 
Bela Vista, Vila Caeta-
no, Chácara Dallas, Chá-
caras Ingrid e Barreiro.
S e r v i ç o
Entrega dos novos veículos
Local: Secretaria de Obras 
– Avenida Marechal Ar-
thur da Costa e Silva, 1525
Data: 22/01
Hora: 15h

Santana, onde será obser-
vada sua funcionalidade 
de rendimento e mobili-
dade, além da verificação 
de possíveis adaptações 
e melhorias no produto.
Segundo a equipe de 
Vigilância Sanitária, além 
de ser um equipamento de 
fácil manuseio, o que real-
mente chamou a atenção 
é que se trata de um equi-
pamento que não é movi-
do a combustão, ou seja, 
não causando a emis-
são de poluentes au-
xiliando a preserva-
ção do meio ambiente.

Estoque da Fundação
Pró-Sangue atinge

estado crítico
O estoque da Fundação 
Pró-Sangue, que atende 
mais de 100 instituições 
públicas da região metro-
politana da capital paulis-
ta, está em estado crítico. 
Segundo a Pró-Sangue, as 
doações caíram 30% em 

janeiro, que costuma ser 
um período difícil para os 
hemocentros, porque as 
férias escolares, os feria-
dos e as chuvas de verão 
acabam afastando as pes-
soas dos postos de cole-
ta. Por isso, a Pró-Sangue 

está convocando doadores 
de todos os tipos sanguí-
neos para ajudar a repor os 
estoques. A instituição está 
entrando em contato 
com doadores por te-
lefone, e-mail e men-
sagens de celular.
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - 
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de 
França ( Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 
19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro 
Alves Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. 
Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora 
de Natividade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da 
Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Ban-
ca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e 
Rev. Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 
de setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José 
Joaquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de 
jornal da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.
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MISCELÂNEA
Curiosidades

Ainda hoje, muitos confundem a utilidade dos produtos diet e light. Os nutricionistas ex-
plicam que ambos devem possuir quantidades menores de alguns componentes do alimen-
to. Os classificados como light as aqueles adequados para pessoas que procuram consumir 
menos calorias e manter a forma física, já que eles devem ter no mínimo 25% a menos calo-
rias de alguns de seus ingredientes. Na sua maioria, a gordura e o açúcar são eliminados da 
tabela de valor nutricional, mas vale lembrar que seu consumo deve ser moderado, já que o 
fato de terem menos calorias não justifica o excesso e ingestão. Já a linha diet foi elaborada 
para diabéticos, que precisam controlar o metabolismo cortando o açúcar da dieta alimentar.
***
Todo mundo sabe que os sujeitos mais comuns nas piadas contadas por todo Brasil são os portu-
gueses, mas poucos sabem o porque! As origens estão na nossa historia e na psicologia humana. Os 
portugueses são estereotipados como completos idiotas. Os portugueses colonizaram o Brasil por 
mais de 300 anos. Eles chegaram ao Brasil, levaram todas as nossas riquezas e ignoraram os nos-
sos interesses. Que imagem nos poderíamos criar deles? O que podemos falar deles hoje em dia? 
Será que poderíamos dizer: Oh! Eles descobriram o Brasil! Eles são nossos heróis! Claro que não! 
Depois de tudo o que eles fizeram, só podem ser heróis nas nossas piadas. Não resta chama-los de 
todos e estúpidos. Mas de idiotas eles não têm nada. Por um grande período da historia, o império 
português, foi tão forte quanto fora o Império Romano e quanto é atualmente o Império Americano.
***
Sobre a Antártida, você sabia que dizer Antártida ou Antártica está correto? Na Antártida não 
há bactéria em razão disso, alimentos podem ser consumidos após anos sem uso, não existem 
também o mofo, nem latas enferrujadas e nem os alimentos apodrecem. Os blocos de gelo flu-
tuantes (iceberg) são formados por água doce. E em razão disso os mesmos flutuam pois a água 
doce é mais leve que a água salgada do mar. A parte visível do iceberg sobre as aguar represen-
tam uma média de 10% do seu total.os 90% estão sob as águas. Lá só existem duas estações do 
ano: verão com 6 meses de sol (não existem noites) e o inverno com 6 meses de escuridão (não 
existem dias). A temperatura media no verão é de zero graus centigrados e no inverno menos 
de 20 graus centigrados, chegando à máxima de menos 70 graus centigrados. As reservas de 
carvão ali existentes podem supri todas as necessidades do nosso planeta por alguns séculos.

Humor

Conselhos inteligentes
Beba moderadamente (mesmo que seja em grande quantidade).
Se não funcionar na primeira vez (então desista de pular de paraqvuedas).
Se você acha horrível pela manha (levantar somente depois do meio-dia).
Evite a vida sedentária (beba muita água).
Evite acidentes (faça-os de propósito).
Não brinque com fogo (ele é chato e não sabe brincar).
Se não puder vencer o inimigo (então corra).
Não furte e nem roube (os políticos detestam a concorrência).
Nunca bata em uma pessoa caída (a não ser que você tenha a certeza de que ela não pode se 
levantar).
***
A loira no zoológico
Ao chegar perto da jaula do leão, ela viu uma placa: “Cuidado com o leão”. Mais tarde, outra jau-
la, outra placa: “Cuidado com o tigre”. Mais adiante: “Cuidado com o urso”. Depois chega a uma 
jaula que está vazia e lê: “Cuidado: Tinta fresca”. Desesperada, a loira sai correndo, aos gritos:
- O tinta fresca fugiu! O tinta fresca fugiu!
***
Após atender o telefonema da mulher, o funcionário diz ao chefe:
- Chefe, pode me dispensar do serviço hoje à tarde? É que minha mulher vai ter um filho, sabe...
- Se o motivo é esse, então está dispensado, Nogueira.
No dia seguinte, o chefe pergunta:
- E aí Nogueira? Como é que foi? É menino ou menina?
- Foi tudo ótimo. Agora pra saber se é menino ou menina, só daqui a nove meses, chefe...
***
Uma solteirona descobre que uma amiga ficou grávida com apenas uma oração que fez na Igreja 
de uma cidade próxima. Dias depois, a solteirona foi a essa Igreja e disse ao padre:
- Bom dia, padre.
- Bom dia, minha filha. Em que posso ajudá-la?
- Sabe padre, eu soube que uma amiga minha venho aqui há uma semana e ficou grávida só com 
uma Ave Maria. É verdade, padre?
- Não minha filha, não foi com uma Ave Maria, foi com um padre nosso, mas ele já foi transfe-
rido!

Mensagens

Aprendi que, por pior que seja um problema ou uma situação sempre existe uma saída.
Aprendi que, é bobagem fugir das dificuldades, mais cedo ou mais tarde, será preciso tirar as 
pedras do caminho, para se conseguir avançar. Aprendi que, perdemos muito tempo nos pre-
ocupando com fatos que muitas vezes só existem em nossa mente. Aprendi que, é necessário 
um dia de chuva para darmos valor ao Sol, mas se ficarmos expostos muito tempo, o Sol no 
queimará. Aprendi que, não importa em quantos pedaços meu coração está partido, o mundo 
não para para que o concertem. Aprendi que, ao invés de ficar esperando alguém trazer flores é 
melhor plantar um jardim. Aprendi que, amar não significa transferir aos outros a responsabili-
dade de me fazerem feliz, cabe a mim a tarefa de apostar nos meus talentos e realizar os meus 
sonhos. Aprendi que, o que faz a diferença não é o que eu tenho na vida, mas o que tenho e que, 
alem de uma família, tenho amigos, que eu escolhi. Aprendi que, as pessoas queridas podem às 
vezes me ferir e muito e talvez não me amem tanto quanto eu gostaria, o que não significa que 
não me amem muito, talvez seja o Maximo que conseguem e isso é o mais importante. Aprendi 
que, toda mudança inicia um ciclo de construção, se você não se esquecer de deixar uma porta 
aberta. Aprendi que, o tempo é muito precioso e não volta mais, por isso, não vale a pena res-
gatar o passado, o que vale é construir o futuro e o meu futuro ainda está por vir. Foi então que 
aprendi que, devemos descruzar os braços e vencer o medo de partir em busca dos nossos sonhos.

Pensamentos

Ser feliz e ter razão, geralmente, são incompatíveis.
Ninguém sabe o bastante para ser pessimista.
O Sol nasce para todos e a Lua para os enamorados.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
Para sua estrela brilhar não precisa apagar a minha.
Todas as flores do futuro estão nas sementes do presente.
Onde não há dignidade, a amizade não perdura.
O prazer no trabalho aperfeiçoa a obra.
Um idealista é alguém que ajuda outro a ter lucro.
Nunca estamos preparados para o que esperamos.
O bom humor não custa nada e compra tudo.
Nunca me preocupo com o futuro, muito em breve ele virá.
Uma corrida não se ganha na primeira volta, mas se perde.
Nunca são esquecidas as lições prendidas na dor.
Uma única forca move o mundo: o interesse.
Toda força será fraca se não estiver unida.
Se a castidade não é uma virtude é, pelo menos, uma força.
Quanto maior a forca tanto mais perigoso o abuso.
Uma formiga quando quer voar cria asas.
Todos nascemos loucos, mas alguns continuam sempre assim.
Seja fiel nas pequenas coisas porque é nelas que mora a sua força.
A audácia cresce com o medo nos outros.
Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
Ninguém consegue usar máscara por muito tempo.
É um amor pobre aquele que se pode medir.

 Os Microempreendedo-
res Individuais (MEIs) de 
todo o país devem fazer 
a Declaração Anual do 
Simples Nacional (DAS-
N-SIMEI) até o dia 31 de 
janeiro, para evitar pro-
blemas na emissão dos 
boletos de pagamento. 
Atualmente, há 45.175 
MEIs na RM do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte.
A declaração pode ser 
feita no Portal do Empre-
endedor (www.portaldo-
empreendedor.gov.br) e 
os Escritórios Regionais 
do Sebrae-SP em São José 
dos Campos e Guaratin-
guetá estão orientando 
os MEIs para que este-
jam atentos e fiquem em 
dia com suas obrigações.
Para fazer a declaração 
o MEI deve ter em mãos 
o relatório anual das re-
ceitas brutas, documento 
que deve ser preenchido 
mensalmente pelo empre-
endedor, acompanhado de 
notas fiscais de compra e 
venda (quando houver).
Todo ano o Microem-
preendedor Individu-
al deve declarar o valor 
do faturamento do ano 
anterior. A declaração 
pode ser preenchida pelo 
próprio empreendedor 
ou, se for a primeira vez 
que o faz, pelo conta-
dor optante pelo Simples, 
gratuitamente. Vale ressal-
tar que os empresários só 
passam a sofrer penalida-
des (multa e juros) após o 
dia 31 de maio, que é efe-
tivamente o prazo limite.
Entretanto, caso não 
façam até 31 de janeiro, 
ficam impedidos de emitir 
o documento de arreca-

dação do Simples Nacio-
nal (DASpara pagamento 
e, automaticamente, tor-
nam-se inadimplentes, 
perdendo direitos como, 
por exemplo, a cobertura 
previdenciária enquanto 
estiverem nesta situação. 
Por isso, a orientação é que 
Empreendedores Indivi-
duais estejam atentos e até 
final deste mês cumpram 
com a obrigação da de-
claração de faturamento.
A maioria dos MEIs da 
Região Metropolita-
na do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte está ina-
dimplente. Segundo da-
dos do segundo semestre 
de 2013 divulgados pela 
Receita Federal, 53,10% 
dos MEIs das 39 cidades 
da região não pagaram 
seus tributos. A quantida-
de é maior do que a ina-
dimplência no país (52%) 
e está um pouco abaixo 
da média estadual (54%).
CATEGORIA - Micro-
empreendedor Individual 
(MEI) – Esta figura jurídi-
ca foi criada pela Lei Com-
plementar n°123/2006 
– a Lei Geral da Mi-
cro e Pequena Empresa. 
O MEI  é a pessoa que tra-
balha por conta própria 
e que se legaliza como 
pequeno empresário.
Para ser um microem-
preendedor individual, 
é necessário faturar no 
máximo até R$ 60 mil 
por ano e enseja diversas 
vantagens, tais como 
o registro no Cadas-
tro Nacional de Pesso-
as Jurídicas (CNPJ), o 
que facilita a abertu-
ra de conta bancária, o 
pedido de empréstimos e 

a emissão de notas fiscais.
Além disso, o MEI será 
enquadrado no Simples 
Nacional e ficará isento 
dos tributos federais (Im-
posto de Renda, PIS, Co-
fins, IPI e CSLL). Assim, 
pagará apenas o valor fixo 
mensal de R$ 37,20 (co-
mércio ou indústria), R$ 
41,20 (prestação de ser-
viços) ou R$ 42,20 (co-
mércio e serviços), que 
será destinado à Previ-
dência Social e ao ICMS 
ou ao ISS. Essas quantias 
serão atualizadas anual-
mente, de acordo com o 
salário mínimo. Com essas 
contribuições, o Micro-
empreendedor Individual 
tem acesso a benefícios 
como auxílio maternida-
de, auxílio doença, apo-
sentadoria, entre outros.
Declaração Anual do Sim-
ples Nacional de MEIs
A declaração pode 
ser feita no Por-
tal do Empreendedor:
w w w . p o r t a l d o e m -
p r e e n d e d o r . g o v . b r
Mais informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone 0800-570-
0800 e nos Escritórios 
Regionais do Sebrae-SP:
- São José dos 
C a m p o s
Endereço: Rua Humai-
tá, 227/233, Centro
Horário de atendimento: 
9h às 17h, de segunda à sexta
Mais informações pelo 
telefone (12) 3922-2977           
- Guaratinguetá
Endereço: Rua Duque 
de Caxias, 100, Centro
Horário de atendimento: 
9h às 17h, de segunda à sexta
Mais informações pelo 
telefone (12) 3132-6777

Microempreendedores
individuais devem fazer 
declaração do Simples

Nacional
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Taubaté abre inscrições 
para cadastro de

professores eventuais
e processo seletivo para 

auxiliares de classe
A Secretaria de Educa-
ção (SEED) de Taubaté 
abre, duas vezes por ano, 
inscrições para cadas-
tro de interessados em 
atuar como professor 
eventual na rede públi-
ca de ensino. Este ano, 
desde janeiro, a SEED 
está realizando o cadastro 
que poderá ser feito 
até março. No segun-
do semestre, a oportu-
nidade de cadastro terá 
início em agosto e se 
estenderá até setembro.
Podem cadastrar-se pro-
fessores de todas as dis-
ciplinas desde que com-
pareçam à Secretaria 
de Educação, das 8h às 12h 
e das 14h às 18h, munidos 
dos seguintes documen-
tos: diploma ou declaração 
autenticada que comprove 
a formação e uma cópia 
simples do RG, CPF, PIS/
PASEP, NIT ou INSS. Ou-

tra orientação é para que 
deixem uma cópia atuali-
zada do currículo na unida-
de escolar de seu interesse.
Importante esclare-
cer que o trabalho não
 estabelece vínculo empre-
gatício com a Prefeitura 
Municipal de Taubaté e os 
candidatos serão chama-
dos mediante necessidade 
apresentada pelas escolas.
Processo seletivo para 
auxiliares de classe
A Prefeitura de Tauba-
té inicia nesta segun-
da-feira, dia 20, as ins-
crições para o processo 
seletivo para contratação 
de aproximadamente 300 
estagiários que estejam 
cursando licenciatura em 
áreas como: biologia, 
história, informática, letras, 
matemática e pedagogia.
Os estagiários irão 
atuar como auxiliar de 
classe e irão contribuir 

com a melhoria do en-
sino para que crianças, 
cerca de 6500 alunos, até 
oito anos de idade estejam 
plenamente alfabetizadas.
Importante ressaltar que 
estes universitários não 
assumirão as salas, mas 
darão apoio ao profes-
sor em suas atividades 
cotidianas em sala de aula.
As inscrições podem ser 
feitas pela internet até às 
16h do dia 23 de janeiro, 
pelo site do CIEE (www.
ciee.org.br). Para parti-
cipar, o candidato tem 
que estar cadastrado no 
CIEE, estar em dia com as 
obrigações militares, estar 
regularmente matriculado 
no ano letivo de 2014 e ter 
idade mínima de 16 anos.
Mais informações 
podem ser obtidas 
no site do CIEE ou 
p e l o 
telefone 3634-8080.

XXIX Corrida General
Salgado 2014 de

Taubaté
 Inscrições abertas! 

A “XXIX CORRIDA PE-
DESTRE DO 5.ºBPM/I 
“GENERAL JÚLIO 
MARCONDES SALGA-
DO”, é um evento esporti-
vo comemorativo do 117º 
aniversário do 5º BPM/I 
(Quinto Batalhão da Po-
lícia Militar do Interior), 
cujo o regulamento está 
em conformidade com a 
regra 240 da Federação 
Internacional de Atletismo 
(IAAF) e corresponden-
te Norma 07 de Corrida 
de Rua da Confederação 
Brasileira de Atletismo 
(CBAT) para reconhe-
cimento de corrida de 
rua em nível Nacional,
doravante denominada 
EVENTO, será realizada 

no dia 30 de março de 2014, 
na cidade de Taubaté/SP, 
por PESSOAS DE AM-
BOS OS SEXOS, de-
vidamente inscritas 
denominados ATLE-
TAS, com qualquer 
condição climática; 
 O evento tem como fina-
lidade comemorar o 117º 
aniversário do 5º BPM/I 
“General Salgado”, 
promovendo a integra-
ção da Polícia Mili-
tar com a comunidade,
 dentro dos prin-
cípios da Polícia 
Comunitária e Incenti-
var a prática desportiva; 
 A competição será dis-
putada em percursos de 
5km (Corrida e Cami-

nhada) e 10 km (Corri-
da) em uma única volta. 
 A CAMINHADA deverá 
se posicionar na largada 
logo após os corredores. 
 A LARGADA será 
no Centro de Eventos 
Taubateano, sito à Aveni-
da Walter Thaumaturgo 
(mais conhecida como 
“Avenida do Povo”); 
Horários de largada: 
07h50 - PCD - cor-
rida de 5 km 
08h00 - Corrida de 5 e 10 
km e Caminhada de 5 Km 
A ORGANIZAÇÃO so-
licita extrema atenção 
às chamadas do sistema 
de som na área de larga-
da para eventuais ajustes 
nos respectivos horários. 

Centro Cultural de
Taubaté abre inscrições 
para oficina gratuita de

produção de vídeo
Até o dia 11 de fevereiro 
estão abertas as inscrições 
para a oficina gratuita de 
produção de vídeo, no 
Centro Cultural Munici-
pal em Taubaté. A oficina 
é destinada para pessoas 
acima de 14 anos. Os inte-
ressados devem compare-
cer na secretaria do Centro 
até o dia 11 de fevereiro 
das 08h às 12h e das 14h às 
18h munidos de RG e CPF. 
O curso abordará técnicas 

e tecnologias utilizadas 
no trabalho de produção 
em vídeo e dará ênfase, 
também, nos aspectos 
estéticos do audiovisu-
al, trabalhando a ques-
tão do refinamento do 
olhar no fazer artístico.
A oficina será ministrada 
por Wagner Rodrigo, for-
mado em Comunicação 
Social e pós-graduado em 
Direção de Arte em Co-
municação pelo Centro 

Universitário Belas Artes. 
Atualmente Wagner mi-
nistra cursos de audiovisu-
al abordando a história do 
cinema, suas influências, 
o vídeo e o documentário.
As aulas vão acontecer 
nos dias 12, 19 e 26/2 e 
12, 19 e 26/3, sempre as 
q u a r t a s - f e i -
ras das 18h às 22h.
O Centro Cultural Muni-
cipal fica na Praça Coro-
nel Vitoriano, 1 - Centro.

Vencimento da cota 
única do IPTU é

prorrogado em Ubatuba
Cota única do IPTU, com 
10% de desconto, pode 
ser paga até 31 de janeiro
A Prefeitura de Ubatuba, 
via secretaria de Fazenda, 
informa que o vencimen-
to da cota única do IPTU, 
com 10% de desconto, 
foi prorrogado de 20 de 
janeiro para 31 de janeiro.
O decreto 13/2014 regu-
lamentou essa medida e 
levou em consideração 
o atraso na entrega dos 
carnês aos contribuintes.

Também há opção de pagar 
à vista, com 5% de descon-
to, até o dia 10 de fevereiro.
O carnê pode ainda 
ser dividido em 11 vezes, 
sendo a primeira parcela 
para o dia 20 de fevereiro.
A secretaria municipal de 
Fazenda emitiu em 2014, 
ao todo, 78 mil carnês 
de IPTU e a estimativa 
de arrecadação para este 
ano é de R$75 milhões.
Vale destacar que não 
houve aumento e o 

reajuste de 5,27% aconte-
ce em função do IGP-M.
Pague pelo site
O pagamento do IPTU 
também pode ser fei-
to de maneira virtual. A 
segunda via dos carnês 
encontra-se disponível no 
site da prefeitura. http://
www.ubatuba.sp.gov.br/
O atendimento no 
Paço Anchieta, sede da 
prefeitura, funcio-
na de segunda à 
sexta-feira, das 8 às 16 horas.

Governador avalia
proibição de testes

em animais

Governador assina decreto 
que regulamenta gratuidade 

para idosos nos
ônibus rodoviários

O governador Geraldo 
Alckmin se reuniu nesta 
terça-feira, dia 21, com 
ativistas contrários ao uso 
de animais no desenvol-
vimento de cosméticos, 
perfumes e produtos de 
higiene pessoal e com re-
presentantes da indústria 
de cosméticos. Alckmin 
deve decidir até quinta-
feira, dia 23, sobre a san-
ção ou veto ao projeto de 

São Paulo, 22 de janeiro 
de 2014. O governador 
Geraldo Alckmin assina 
hoje o decreto que regula-
menta a Lei 15.179/2013, 
que estabelece a gratuida-
de para idosos no trans-
porte intermunicipal rodo-
viário nas linhas do Estado 
de São Paulo. O decre-
to traz as regras para o 
cumprimento da legisla-
ção, sancionada em outu-
bro do ano passado. Com 
o benefício, os maiores de 
60 anos terão à disposição 
dois assentos em cada um 
dos 2.670 ônibus rodoviá-
rios que operam 631 linhas 
intermunicipais. De acor-
do com dados da Fundação 
Seade, o Estado tem cerca 
de 5,3 milhões de pessoas 
na faixa etária que será be-
neficiada pela legislação.
 O benefício é uma ação 
da ARTESP (Agência de 
Transporte do Estado de 
São Paulo) e integra o 
Programa São Paulo Ami-
go do Idoso do Governo 
do Estado de São Paulo, 
lançado em 2012. O traba-
lho envolve ações de vá-
rias secretarias voltadas à 
proteção, à educação, 

lei que proíbe os testes 
em animais. Pela manhã, 
Alckmin se reuniu com 
ambientalistas, entidades 
de defesa dos animais, 
veterinários, biólogos, 
médicos, e represen-
tantes de setores de 
universidade. “Claro que 
o ideal é que não fos-
sem utilizados animais 
em testes, mas precisa-
mos verificar se nós já 

à saúde e à participa-
ção da população aci-
ma de 60 anos de ida-
de no território paulista.
Reserva. De acordo com 
a lei, as empresas de 
ônibus devem reservar 
dois assentos por viagem 
para os idosos com 60 anos 
ou mais. Essas poltronas 
deverão estar em locais de 
fácil acesso para o embar-
que e desembarque e, se-
gundo o estabelecido pelo 
decreto, precisam estar 
devidamente identificadas. 
Para usufruir da gratuida-
de, o idoso deverá fazer a 
reserva junto às empresas 
com até 24 horas de an-
tecedência do horário de 
partida, nos canais de 
atendimento para venda de 
passagem disponibilizados 
pela viação. O decreto es-
tabelece que a reserva pode 
ser feita com no máximo 
cinco dias de antecedên-
cia. No momento da reser-
va o idoso deve fornecer o 
número do CPF e do RG.
Meia hora antes. Para 
o embarque, o idoso deve 
comparecer ao local de 
partida meia hora antes 
do horário estipulado, 

temos as alternativas a 
esses testes, sejam in vi-
tro, sejam outras formas”, 
disse. À tarde, o governa-
dor ouviu representantes 
da indústria de cosméti-
cos. “É uma indústria im-
portante no Estado de São 
Paulo, grande empregado-
ra. Vamos ouvir também 
os setores da pesquisa e da 
ciência para tomar a deci-
são”, finalizou Alckmin. 

estando sujeito a perder 
o direito da gratuidade 
em caso de descumpri-
mento dessa norma. O 
beneficiário deverá apre-
sentar no momento de en-
trar no ônibus documento 
de identidade original, com 
foto. Em caso de desistên-
cia da viagem, o decreto 
estabelece que o idoso 
informe a companhia com 
pelo menos três horas de 
antecedência. A taxa de 
embarque - de responsabi-
lidade dos terminais e cujo 
valor é estabelecido pelas 
prefeituras - continuará 
sendo cobrada dos idosos.
Decorrido o prazo para a 
reserva, de 24 horas an-
tes da partida, a empresa 
pode vender os bilhetes 
correspondentes aos assen-
tos. Mas, enquanto os lu-
gares não forem vendidos, 
os idosos podem reque-
rer a gratuidade (mesmo 
faltando menos de 24 ho-
ras para o início da via-
gem). A lei prevê multa de 
200 UFESPs (R$ 4.028) 
em caso de descumpri-
mento, que será apli-
cada em dobro em 
caso de reincidência.
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Sarjetão melhora
escoamento de águas 

no Liberdade em
Pindamonhangaba

As equipes da Subprefei-
tura estão realizando a 
construção de sarjetões no 
Liberdade para melhorar o 
escoamento das águas das 
chuvas. Na última semana, 
o pessoal do tapa-buracos 
estava nivelando o asfalto 

do sarjetão na esquina da 
rua Iracema Souraty Rouve.
A primeira fase do serviço 
foi realizada pela equipe 
de Obras e, em seguida, a 
equipe do tapa-buracos re-
gularizou o meio fio, para 
que as águas das chuvas 

não empossem no local.
A construção de sarje-
tões como esse será fei-
ta em diversas outras 
ruas do Liberdade, colabo-
rando para evitar pontos 
de alagamentos duran-
te o período de chuvas.

Prefeito de Ilhabela é
reeleito presidente da

Aprecesp/Turismo
Paulista

São Paulo (SP) – O pre-
feito de Ilhabela, Antonio 
Luiz Colucci, foi reeleito 
na Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo, 
presidente da Aprecesp 
(Associação das Prefeitu-
ras das Cidades Estância do 
Estado de São Paulo) – 
Turismo Paulista, para 
o exercício de 2014. É 
a terceira vez que Co-
lucci assume o cargo. 
A primeira ocorreu em 
2011. Apenas a chapa 
apresentada pelo presi-
dente concorreu à eleição, 
que foi eleita por aclamação.
Criar e fortalecer ações 
que resultem no fomen-

to turístico de 67 muni-
cípios espalhados pelo 
Estado de São Paulo, es-
tabelecer mecanismos de 
divulgação desses destinos 
no Brasil e exterior; além 
de se engajar por meio de 
parcerias para melhorias 
do atendimento aos tu-
ristas. Essas, entre outras 
demandas, foram algumas 
das atribuições da Apre-
cesp em 2013. Segundo 
Antônio Colucci, as 
diretrizes continua-
rão sendo foco de seu 
segundo mandato.
Antônio Colucci deu 
outra dinâmica à 
associação, criando e 

ampliando uma gama de 
serviços aos municípios. 
A entidade vem 
crescendo e se
 fortalecendo politicamen-
te a cada ano. “Nossas 
reuniões com os prefeitos, 
que acontecem 
bimestralmente em 
algumas das estâncias, 
vêm registrando bom 
quórum, o que mostra o 
interesse dos chefes do
 Executivo nas reuniões, 
onde eles encontram apoio 
para a solução de possíveis 
problemas encontrados 
durante suas gestões na área 
de turismo”, frisa Colucci.
Fotos: Gustave Gama/ PMI

A Guarda Civil Municipal
de Taubaté participa de

treinamento de brigada de
incêndio

As aulas acontecerão 
em duas turmas, com 
30 guardas cada, nos 
dias 29 e 30 de janeiro, 
quarta e quinta-feira. O 
objetivo é formar agentes 
multiplicadores e creden-
ciar os servidores para 
atuarem como brigadistas 
em seus postos de trabalho 
ou em eventos públicos.
A atividade acontece-
rá em dois períodos: das 
14h às 18h com aula 
teórica, na sede da 
Secretaria de Educação, e 

o treinamento prático das 
18h às 22h na antiga sede 
da central da Guarda Civil 
Municipal, no Par-
que Paduan.
Durante o treinamento 
os participantes recebe-
rão informações sobre 
primeiros socorros, com-
bate a princípio de incên-
dio e abandono de área. 
A capacitação é importante 
para que os guardas saibam 
como agir durante uma 
ocorrência até a chegada 
do socorro especializado.

Com a utilização de 
um manequim os guar-
das irão aprender como 
fazer a reanimação 
cardiopulmonar. Os 
participantes do treina-
mento aprenderão como 
utilizar a maca “pran-
cha longa”, importante 
na imobilização e trans-
porte de vítimas. Ha-
verá também instrução 
de uso dos três tipos de 
extintores e um simula-
do de resgate de vítimas 
em situação de incêndio.

Pindamonhangaba já está 
no clima do Carnaval 
2014. A festa deste ano está 
sendo preparada pela 
equipe organizado-
ra da Prefeitura, e pro-
mete muita alegria, se-
gurança e novidades.
A festa começa nos dias 
7, 8 e 9 de fevereiro, com 
o Festival de Marchinhas, 

às 20 horas, no Largo do 
Quartel. Neste ano, o festi-
val homenageia a saudosa 
carnavalesca “Cida Novaes”.
As novidades deste ano 
ficam por conta da parti-
cipação de mais um bloco 
de São Luiz do Paraitinga, 
o Bloco do Barbosa, que 
fará o pré-Carnaval de 
Moreira César, no dia 22 

de fevereiro, e o desfile no 
centro da cidade, na segun-
da-feira de Carnaval, com 
saída do Largo do Quartel.
Mais informações 
sobre a programa-
ção do Carnaval 2014 
“Caia na Folia” podem 
ser obtidadas no site 
w w w . p i n d a m o -
n h a n g a b a . s p . g o v. b r.

Carnaval 2014
“Caia na Folia” 

Em Pindamonhangaba

Preço de material
escolar varia até 550% em 

São Paulo, diz Procon
Pesquisa de preço de ma-
teriais escolares feita pelo 
Procon detectou diferen-
ça de até 550% no valor 
de um mesmo produto no 
estado. O levantamento, 
divulgado ontem, dia 20, 
mostra que em Caçapava, 

por exemplo, uma cane-
ta esferográfica que custa 
R$ 1 em um estabeleci-
mento foi encontrada por 
R$ 6,50 em outro. Foram 
verificados os preços em 
73 estabelecimentos co-
merciais, no período de 6 

a 8 de janeiro. Na capital 
paulista, foram pesquisa-
dos os preços de 182 itens 
em dez estabelecimentos. 
A zona leste foi a região 
onde mais itens (225) fo-
ram encontrados com 
preços abaixo da média. 

Crédito imobiliário
bateu recorde em 2013

Mais de meio milhão de 
imóveis foram financia-
dos, em 2013, com re-
cursos atrelados à mo-
vimentação financeira 
do Sistema Brasileiro de 
Poupança e Empréstimo. 
Foi um recorde do crédito 

imobiliário com aplicação 
R$ 109,2 bilhões, valor 
32% acima do alcança-
do em 2012. No ano an-
terior, o volume cresceu 
3,6% e chegou a R$ 82,8 
bilhões. A maioria dos 
desembolsos, R$ 76,9 bi-

lhões, destinou-se à com-
pra da casa própria cuja 
demanda aumentou 41%. 
Um terço do total (R$ 
32,2 bilhões) refere-se ao 
custeio de construção de 
imóveis, valor 15% maior 
do que no ano anterior. 


