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Eleita a Rainha do
Rodeio de Redenção

Dentistas de Taubaté 
participam de

conferência no México

Prefeito de Pinda já
comemora vinda do

curso de medicina para 
a cidade

No dia 20/09/2014.
Foi realizado na quadra 
coberta municipal de re-

Os dentistas Alysson Cor-
rea e Raquel Hussne, am-

Nesta segunda-feira, o 
Ministro da Saúde, Ar-
thur Chioro, participa da 
assinatura de termo de 
compromisso que auto-
riza o funcionamento de 
novos cursos de medici-
na. As três primeiras ci-
dades entre os 39 muni-
cípios selecionados  em 
todo o país são: Guarujá, 
Cubatão e Guarulhos.
A iniciativa do governo 
federal que promoveu a 
criação de novos cursos 
de medicina em cidades 
brasileiras previamen-

denção da serra o concurso 
da rainha do rodeio 2014.
A  cerimonia foi reali-

bos de Taubaté, participa-
ram recentemente de uma 

te avaliadas faz parte das 
medidas estruturantes do 
programa Mais Médicos, 
que visam à expansão 
e interiorização da for-
mação médica no país.
No Estado de São Paulo 
são 14 municípios esco-
lhidos. São José dos Cam-
pos e Pindamonhangaba 
foram as selecionadas na 
Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba, estan-
do a primeira já habilita-
da para receber o curso. 
Em Pindamonhangaba, 
no entanto, o prefeito Vito 

zada na presença dos 
pais, familiares e au-
toridades presente. 

conferência em Puerto 
Vallarta, no México. Os 
profissionais da região 
representaram o Brasil, 
sendo os únicos brasilei-
ros a participar do evento.
Durante a conferência, 
Raquel falou sobre or-
todontia em adultos. Já 
Alysson abordou o tema 
que envolve ortodontia 
estética. “É sempre bom 
poder dividir com nos-
sos colegas novas técni-
cas referentes ao nosso 
trabalho”, disse Alysson.
O evento reuniu cer-
ca de 300 dentistas de 
várias nacionalidades.

Ardito Lerário em uma 
simples frase  já come-
mora a habilitação. “Uma 
grande notícia que temos 
é a faculdade de medicina 
que deverá vir pra Pinda-
monhangaba.”, disse ele, 
alegando que o impasse 
inicial era a falta de lei-
tos hospitalares no mu-
nicípio. Com autorização 
do Ministério da Saúde, a 
questão pode ser contor-
nada com a participação 
de outras cidades como 
Aparecida, Guaratinguetá 
e Tremembé, entre outras.
Dentre os critérios para a 
instalação de curso de me-
dicina na cidade, existe a 
necessidade de um “hos-
pital-escola”, para que o 
aluno possa ter contato 
real com e prática de tudo 
aquilo que aprende nas au-
las teóricas. A instituição 
de ensino superior Fun-
dação Universitária Vida 
Cristã - Funvic que deverá 
abrigar o curso em Pinda. 

Com mobilizações, metalúrgicos 
de três fábricas da região

conquistam 10%
Após a escalada de para-
lisações deflagrada pela 
categoria, metalúrgicos 
de três fábricas de São 
José dos Campos e Ca-
çapava fecharam os pri-
meiros acordos da Cam-
panha Salarial 2014, 
nesta sexta-feira, dia 19. 
Os trabalhadores da TI 
Automotive, MWL e Sun 
Tech conquistaram 10% 
de reajuste. O índice é 
uma grande vitória. An-
tes das mobilizações, os 
patrões queriam empur-
rar apenas a reposição da 
inflação, de 6,35%. No 
início da semana, o Sin-
dicato dos Metalúrgicos 
de São José dos Campos 
e Região  já havia pro-
tocolado aviso de greve. 
Na TI Automotive, fábrica 
de autopeças em São José 
dos Campos, os trabalha-
dores completaram cinco 
dias de paralisação, nesta 
sexta-feira. Pressionada, 
a empresa chegou a um 
acordo e aceitou reajus-
tar os salários em 9,2% 
em setembro mais 0,73% 
em janeiro, totalizando os 
10%, sendo 3,14% de au-
mento real médio. Além 

disso, os trabalhadores da 
TI conquistaram a renova-
ção das cláusulas sociais e 
estabilidade no emprego 
até 15 de janeiro de 2015. 
Os dias parados não se-
rão descontados e apenas 
um dia será compensado. 
Com essa vitória, os tra-
balhadores encerraram a 
greve. A fábrica possui 
cerca de 650 funcionários.
Na MWL, fabricante de 
rodas e eixos ferroviários, 
em Caçapava, a conquista 
veio depois que os traba-
lhadores entraram em gre-
ve, na manhã desta sex-
ta-feira. Além do reajuste 
salarial (também dividido 
entre setembro e janei-
ro), não haverá desconto 
das horas paradas duran-
te a greve e a empresa se 
comprometeu a efetivar 22 
temporários que trabalham 
na fábrica. A proposta foi 
aprovada em assembleia.
Na Sun Tech, fornecedo-
ra da LG Celulares, com 
cerca de 400 trabalhadores 
em São José dos Campos, 
o reajuste será aplicado 
integralmente em 1º de 
setembro, o que repre-
senta 3,43% de aumento 

real. As cláusulas sociais 
ainda estão em discussão 
e as trabalhadoras reivin-
dicam, entre outros pon-
tos, licença remunerada 
para vítimas de violência 
doméstica e ampliação do 
período de auxílio-creche. 
Mobilização continua
Onde ainda não houve 
acordo, as mobilizações 
continuam. Os trabalha-
dores da Deca, em Jacareí, 
atrasaram a entrada em 
uma hora, nesta sexta-fei-
ra, e reafirmaram que, se 
não houver acordo, vai ter 
paralisação. A empresa fa-
brica válvulas e possui cer-
ca de 150 trabalhadores. 
Ao longo da semana, tam-
bém houve mobilizações 
na Armco, Parker Hanni-
fin, Parker Filtros, Alestis, 
Sobraer e Wirex Cable.
“Toda a categoria está 
se mostrando bastante 
mobilizada, o que cer-
tamente vai levar a uma 
Campanha Salarial vito-
riosa para todos os traba-
lhadores. É como disse-
mos desde o começo: só 
a luta leva a conquistas”, 
afirma o diretor do Sin-
dicato Emerson de Lima.

Dilma tem 37% das intenções de 
voto, Marina, 30% e Aécio, 17%, 

diz Datafolha
Pesquisa Datafolha di-
vulgada no dia 19, 
pelo jornal Folha de 
S.Paulo mostra a candi-
data à reeleição Dilma 
Rousseff (PT) com 37% 
das intenções de voto. 
Marina Silva (PSB) apa-
rece com 30% e Aécio 
Neves (PSDB), com 17%. 
Na última pesquisa do ins-
tituto, publicada no dia 
11 de setembro, Dilma ti-

nha 36% das intenções de 
voto, Marina, 33% e Aé-
cio, 15%. Em uma simula-
ção de segundo turno entre 
Dilma e Marina, o institu-
to aponta empate técnico 
entre as duas candidatas: 
Marina Silva com 46% e 
Dilma com 44%. Em um 
possível segundo turno en-
tre Dilma e Aécio, a petis-
ta teria 49% das intenções 
de voto e o tucano, 39%. 

O percentual de eleito-
res indecisos permanece 
em 7% e os que votariam 
em branco ou nulo, 6%. 
Os demais candida-
tos somam 3% das 
intenções de voto. 
A margem de erro da 
pesquisa, feita nos dias 
17 e 18 de setembro, é 
2 pontos percentuais. 
Foram entrevistadas 5.340 
pessoas em 265 municípios.
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da 
Avenida Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas 
- Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Gal-
vao de França (Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almei-
da Gil, 19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro 
Alves Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça 
Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Se-
nhora de Natividade e Panificadora Pão Zico - 
Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - 
Banca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jor-
nais e Rev. Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção 
Av. 7 de Setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua 
José Joaquim Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de 
jornal da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Aran-
tes. Av. 9 de Julho, 25 (em frente ao bradesco) 
Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cida-
de e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epami-
nondas - Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e 
repartições públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue 
e no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

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

Humor

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

Mensagens

Para você pensar...

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

Pensamentos

Cada golpe que a nossa ira dá acaba nos atingindo.
Devemos às paixões, talvez os maiores dons do espírito.
A palavra é a alavanca do mundo, mas é o amor quem o sustenta.
Guarde em seus ouvidos somente palavras de amor e não de ódio.
Um homem prudente vala mais do que dois valentes.
Felizes são aqueles que concordam com a opinião de todos.
Quem não vivi para servi, não serve para viver.
O tempo destrói tudo aquilo que ele não ajudou a construir.
Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para fogueira.
Ficção não tem interesse, o que vale é a sinceridade.
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Cunha apresenta o
8º Festival da Cerâmica

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

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

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

Programa Mais Emprego 
oferece 981 oportunidades 

no Vale do Paraíba
Neste final de semana, o 
programa Emprega São 
Paulo/Mais Emprego dis-
ponibilizou para o Vale 
do Paraíba 981 oportu-
nidades de trabalho. As 
vagas estão divididas en-
tre as áreas de Serviços, 
Comércio, Construção 
Civil, entre outras. Den-
tre as principais exigên-
cias para o preenchimen-
to das vagas estão itens 
como escolaridade e ex-
periência, que variam 
de acordo com a área de 

atuação e com a empresa. 
O programa Emprega São 
Paulo/Mais Emprego é 
uma agência de empregos 
pública e gratuita geren-
ciada pela Secretaria do 
Emprego e Relações do 
Trabalho (SERT} O pro-
grama tem parceria com 
o Ministério do Traba-
lho e Emprego (TEM).
Como se cadastrar – O in-
teressado em  ter acesso às 
vagas deve acessar o site: 
www.empregasaopaulo.sp.
gov.br onde vai  criar login, 

senha e informar os dados 
solicitados. Outra opção é 
comparecer a um Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT) com RG, CPF, 
PIS e Carteira de Trabalho. 
O cadastramento do em-
pregador também poderá 
ser feito através do site do 
Emprega São Paulo ou PAT. 
Para disponibilizar vagas 
através do sistema, é ne-
cessária a apresentação do 
CNPJ da empresa, ra-
zão social, endereço e 
o nome do solicitante.

Câmara de Pinda vota doação 
de área para transportadora 

de areia de fundição

Inscrições abertas para o
Fórum Municipal de
Educação de Pinda

Ordem do Dia 33ª Sessão 
Ordinária do ano de 2014, 
a realizar-se no Palácio 
Legislativo “Dr. Geraldo 
José Rodrigues Alckmin”, 
no próximo dia 22 de se-
tembro de 2014, segun-
da-feira, às 18h. Matéria 
de Discussão e Votação 
I. Projeto de Lei Com-

Evento vai abordar os de-
safios no ensino de qua-
lidade e a valorização 
dos profissionais da rede 
pública. A Prefeitura de 
Pindamonhangaba rea-
liza o Fórum Municipal 
de Educação com o tema 
Qualidade na Educa-
ção: o D.N.A das escolas. 
O evento tem como objeti-
vo promover a qualificação 
profissional, além de valo-
rizar e reconhecer o tra-
balho desempenhado pe-
los profissionais do setor.
Os docentes da rede pú-
blica interessados em con-
tribuir com a melhoria da 

plementar n° 07/2014, 
do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a doação 
de área para a socieda-
de empresarial CRAF 
COMÉRCIO, REGE-
NERAÇÃO E TRANS-
PORTE DE AREIA DE 
FUNDIÇÃO LTDA,  e 
dá outras providências”. 

qualidade de ensino da 
rede e com o estreitamen-
to das relações entre os 
profissionais podem ins-
crever-se nos dias 22, 23 
e 24 de setembro, no site 
EducaPinda (www.educa-
pinda.com.br). O educa-
dor deve se credenciar no 
período em que leciona, 
com exceção do profes-
sor que trabalha na EJA 
(Educação de Jo-
vens e Adultos), 
o qual poderá optar 
por participar no perío-
do da manhã ou tarde.
O evento, que acontece 
em parceria com a Planeta 

Vereador Ricardo Piorino: 
P r e s i d e n t e
Pronunciamentos Pes-
soais: conforme inscri-
ção dos Senhores Vere-
adores no livro próprio.
Tribuna Livre: Sra. 
Patrícia Campos – Pre-
sidente do Conselho 
Municipal do Idoso.

Educação, vai ser realiza-
do no dia 15 de outubro, 
das 7h às 12h e das 13h 
às 18h. O destaque fica 
para a palestra do profes-
sor Celso Vasconcellos 
que vai abordar os desa-
fios que devem ser enfren-
tados para alcançar a qua-
lidade na educação com 
foco na aprendizagem efe-
tiva, o desenvolvimento 
humano pleno e a motiva-
ção. As informações sobre 
o local, cronograma com-
pleto e atrações do evento 
estarão disponíveis a par-
tir do dia 22 de setembro 
no site do EducaPinda.
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Prefeitura de Ubatuba investe 
mais de R$ 80 milhões na Saúde

Fundo Social de
Tremembé promove 

evento em homenagem 
ao Dia do Idoso

Prefeitura de Taubaté
entrega a revitalização de 

mais uma unidade de
Educação Fundamental

Utilidade pública Sabesp
executa limpeza de reservatório

em Campos do Jordão
Aumento histórico garante 
mais médicos, mais remé-
dios gratuitos, mais exames 
e volume sem precedentes 
de repasse à Santa Casa
Um balanço da prefeitura 
aponta que nos últimos um 
ano e oito meses, o setor 
de Saúde Pública de Uba-
tuba recebeu a maior apli-
cação de recursos munici-
pais de todos os tempos.
No total acumulado desde 
o início de 2013, foram pa-
gos R$ 80,1 milhões (R$ 
89 milhões empenhados) 
pela Secretaria de Saúde. 
A maior parte dos recursos 
foi destinada à Santa Casa, 
para que a entidade promo-
va os serviços hospitalar e 
ambulatorial no município.
“Esta é uma mudança his-

A Secretaria de Ação So-
cial através do Fundo 
Social de Solidariedade 
de Tremembé promove 
neste dia 01 de Outubro 
(Quarta feira) um evento 
em comemoração ao Dia 
do Idoso.  Evento este 
destinado exclusivamente 
para pessoas acima de 60 
anos e acontece no Ran-
cho L (Rua Ovídio Paulo 
de Oliveira, 60 – Bica da 
Gloria.) a partir das 8 horas 

Prefeitura de Taubaté en-
trega nesta sexta-feira, dia 
19, mais uma unidade es-
colar totalmente reforma-
da e revitalizada. Seguindo 
um extenso cronograma 
de obras, a Secretaria de 
Educação da cidade irá en-
tregar a EMEF Lafayette 
Rodrigues Pereira, situa-
da no bairro São Gonçalo, 
que atende 591 alunos do 
1º ao 9º ano. O evento será 

A Sabesp informa a exe-
cução, no próximo dia 23, 
de limpeza de reservató-
rio de água tratada. Para 
a realização dos serviços 
será necessário interrom-
per o abastecimento, en-
tre 20h do dia 23 e 8h do 
dia 24, nos bairros: Jardim 
Anápolis, Nova Suíça, 
Jardim Sumaré, Toriba, 
Jardim Loriano Pinheiro, 
Serra Azul, Vila Lolly, 
Vista Alegre, São Cristo-
vão, Vila Albertina, Vila 
Ferraz, Fracalanza e Vila 
Matilde. O objetivo é ga-
rantir a qualidade do abas-

tórica para Ubatuba! De 
2012 para 2013, aumenta-
mos em mais de 8 milhões 
os recursos para a Saúde 
Pública. Esta prioridade 
continuou em 2014 com 
um gasto de mais de R$ 
3 milhões por mês, o que 
nos permite ter mais mé-
dicos nos postos de saú-
de, mais médicos espe-
cialistas, mais remédios 
gratuitos, mais combate 
à dengue, mais exames, 
mais qualidade no trans-
porte de pacientes e tan-
tos outros avanços que 
conseguimos em pouco 
mais de um ano e meio 
de administração”, res-
salta o prefeito Maurício.
Somente de recursos mu-
nicipais já foram repas-

com entrada franca. Confi-
ra abaixo a programação 
completa: • 8h00  Abertu-
ra com o Padre Gabriel • 
9h00  Aula de alongamen-
to; • 10h00  Palestra com 
a OAB • 10h30  Dança 
Cigana e Grupo de Seresta 
• 11h30 Apresentação do 
Coral Haverá realização 
de testes rápidos de HIV, 
sífilis, hepatites B e C. 
Além do Fundo Social, o 
evento contará com a par-

aberto ao público, pais de 
alunos, autoridades e im-
prensa. A unidade rece-
beu investimento de R$ 
655.028,40 para manuten-
ção. A execução da refor-
ma compreendeu a pintura 
interna e externa, coloca-
ção de pastilhas para re-
vestimento do pátio, refor-
ma e ampliação da cozinha 
e refeitório dos alunos, 
manutenção do telhado, 

tecimento. A companhia 
recomenda que os mora-
dores evitem o desperdí-
cio. Confira algumas di-
cas de economia de água:
- tome banhos mais cur-
tos e feche o registro du-
rante o ensaboamento;
- deixe a torneira fechada 
enquanto escova os dentes 
ou faz a barba; - deixe para 
lavar o carro em outra data 
– e evite usar a mangueira, 
para isso, prefira um balde 
com água; - lave a calçada 
ou o quintal em outro dia 
– e lembre-se de usar uma 
vassoura e um balde com 

sados mais de R$ 28 mi-
lhões para a Santa Casa. 
Ou seja, na média a enti-
dade recebe da prefeitura 
cerca de R$ 1,4 milhões 
por mês para realizar o 
atendimento hospitalar e 
ambulatorial de Ubatuba. 
Comparativamente, o va-
lor é praticamente o dobro 
do que era gasto em 2011.
“Além de maior repasse 
para Santa Casa, é preciso 
que fique claro aos muní-
cipes que a prefeitura está 
pagando médico especia-
lista com dinheiro muni-
cipal, quando o Estado de-
veria estar nos ajudando. 
Infelizmente, o orçamento 
de Ubatuba é curto e se 
gastamos sozinhos quase 
R$ 1 milhão por mês com 
salário de médico, é cla-
ro que vai faltar dinheiro 
para, por exemplo, tapar 
os buracos da cidade”, 
completa o prefeito. (Foto: 
Dra. Evelyns Del Pilar, do 
Mais Médicos, que já aten-
deu mais de 800 pessoas 
no bairro do Jd. Carolina)

ticipação da Secretaria de 
Saúde, Conselho Munici-
pal do Idoso e OAB. A Pri-
meira-dama e Presidente 
do Fundo Social de Soli-
dariedade, Andrea Vaqueli 
comentou sobre o evento. 
“É uma data mui-
to importante a ser co-
memorada, estamos 
comemorando muita ju-
ventude acumulada, muita 
experiência de vida e mui-
ta felicidade”, finalizou.

manutenção de banheiros, 
inclusive com adaptação 
aos portadores de necessi-
dades especiais, manuten-
ção elétrica e hidráulica e 
melhorias na quadra es-
portiva coberta, com insta-
lação de nova iluminação, 
portões, bebedouro e pin-
tura. A revitalização faz 
parte do projeto para me-
lhor atender os alunos da 
rede pública de ensino de 
Taubaté. A Prefeitura está 
executando manutenção 
em cada um dos prédios 
já existentes para propor-
cionar maior conforto e 
segurança, oferecendo um 
ensino de qualidade e uma 
experiência socioeducati-
va em um ambiente ade-
quado às necessidades das 
crianças e adolescentes.
A Escola Lafayette Rodri-
gues Pereira fica na Rua 
André Cursino dos San-
tos, 651 - São Gonçalo.

água, não a mangueira;
- dê preferência para lavar 
a roupa e a louça em ou-
tro dia ou use a lava-rou-
pa e a lava-louça apenas 
quando elas estiverem 
na capacidade máxima;
- antes de lavar a louça, 
retire e excesso de comida 
com a esponja; deixe a tor-
neira fechada ao ensaboar. 
Casos de emergência e pe-
didos de serviços podem 
ser informados pelo tele-
fone 0800-055-0195, com 
prioridade para hospitais, 
creches, asilos e demais 
entidades dessa natureza.

Compras pela Internet não 
têm que pagar ICMS no

destino, declara STF
Por decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
foi declarado inconstitu-
cional o Protocolo 21, do 
Conselho Nacional de Po-
lítica Fazendária (Confaz), 
que trata do pagamento do 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) nas operações de 
venda de produtos com-
prados pela internet ou por 
telefone. Após votação por 
unanimidade, a determina-

ção foi divulgada ontem 
(17) no plenário do STF.
O consumidor pagava um 
imposto a mais e cobrado 
de forma indevida, en-
tenderam os ministros. A 
regra do Confaz foi apro-
vada em 2011 por 18 se-
cretários estaduais de Fa-
zenda, e definiu que parte 
do imposto, que já era 
cobrado na origem do pro-
duto, fosse cobrado tam-
bém no destino. De acordo 

com o STF, a Constitui-
ção define que a cobran-
ça deve ser feita apenas 
nos estados de origem.
O plenário julgou ações 
impetradas pela Confede-
ração Nacional da Indústria 
(CNI) e pela Confedera-
ção Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turis-
mo (CNC). As regras do 
protocolo foram suspensas 
por liminar do ministro 
Luiz Fux, em fevereiro.

PAT de Ilhabela comunica
novas vagas de emprego

Em Ilhabela, o Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor de Ilhabela comunica 
neste final de semana di-
versas vagas de emprego. 
Os interessados devem 
comparecer à sede do PAT, 
na Rua Prefeito Mariano 
Procópio de Araújo Car-
valho, nº 128, Perequê.
De acordo com a agência, 
decisão das contratações é 
responsabilidade dos em-
pregadores. Da mesma for-
ma, o preenchimento das 
vagas oferecidas depende 
das exigências atendidas 
e os encaminhamentos são 
realizados de acordo com 
os perfis e níveis de esco-
laridade dos candidatos. 
As vagas que forem pre-
enchidas, são canceladas 
ou alteradas diariamente.

Confira as vagas: Admi-
nistrador de marketing, 
Ajudante de cozinha, 
Atendente de balcão, 
Atendente de farmácia 
- balconista, Auxiliar de 
cozinha, Auxiliar de es-
critório, Auxiliar de gar-
çom, Auxiliar de limpeza, 
Auxiliar de manutenção 
predial, Auxiliares admi-
nistrativos e de escritórios, 
Barman, Camareira de 
hotel, Carpinteiro, Costu-
reira em geral, Cozinheiro 
de restaurante, Cuidador 
de idosos, Cumim, Eletri-
cista, Empregado domésti-
co  arrumador, Encanador, 
Faxineiro, Faxineiro no 
serviço doméstico, For-
neiro (pizzaria), Garçom, 
Guia de turismo, Jardi-
neiro, Lavador de pratos, 

Manicure, Marceneiro, 
Mecânico de manutenção 
de bicicletas, Monitor de 
entretenimento, Montador 
de estruturas metálicas, 
Motoboy, Motorista de 
caminhão-guincho pesa-
do com munk, Motorista 
de ônibus urbano, Oficial 
de serviços gerais na ma-
nutenção de edificações, 
Operador de caixa, Ope-
rador de motoniveladora, 
Operador de retroescava-
deira, Pedreiro, Pintor de 
casas, Piscineiro, Recep-
cionista bilíngue, Recep-
cionista de hotel, Técnico 
em manutenção de equi-
pamentos de informática, 
Vendedor - no comér-
cio de mercadorias, 
Vendedor pracista, Vi-
draceiro e Vigilante.


