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A GAzetA dos Municípios

Em São Bento do Sapu-
caí, o prefeito Ildefon-
so Mendes, secretários 
e lideranças da Câmara 
Municipal recepciona-
ram na Prefeitura os re-
presentantes da Empresa 
Metropolitana de Trans-
portes Urbanos - EMTU. 
Na oportunidade, foi as-
sinado o convênio de co-
operação técnica para que 
o município seja atendido 
novamente por uma linha 
de ônibus intermunicipal.
 Uma das maiores reclama-
ções da população sãoben-
tista se refere à decisão 
tomada pela Agência Na-
cional de Transportes Ter-
restres (ANTT) há cerca de 
dois anos. O órgão federal  
proibiu que São Bento do 
Sapucaí recebesse ônibus 
de linha interestadual da 
única empresa que servia 
o município pela rodovia 
SP-050, com paradas no 

Empresários e interessados 
em abrir o próprio negócio 
em São Luiz do Paraitin-
ga e Lagoinha vão rece-
ber atendimento do Se-
brae Móvel nesta semana.
Na quarta e quinta-feira 
(26 e 27), o veículo ficará 
estacionado na na Praça 
Dr. Oswaldo Cruz, em São 
Luiz do Paraitinga, e na 
sexta (28) é a vez da unida-
de móvel atender empre-
endedores na Praça Pedro 
Alves Ferreira, em Lagoi-
nha. O horário de atendi-

terminal de passageiros. 
 “Acho que a assinatura 
desse convênio não é uma 
solução imediata, mas fi-
nalmente vai dar aquilo 
que é de direito do cida-
dão, o direito de ir e vir, 
a dignidade de ter direito 
a um transporte públi-
co decente. Hoje, quan-
do está muito em moda 
a questão da mobilidade 
urbana, você ter uma ci-
dade que foi abandonada 
pela ANTT ... Deixar uma 
cidade sem transporte, 
proibir ônibus de entrar 
no município, foi uma 
atitude covarde e absur-
da.”, desabafou Mendes.
De acordo com Evandro 
Losacco, diretor de Gestão 
Operacional da EMTU, 
agora haverá estudo con-
junto para atender o muni-
cípio. “Estamos estudando 
uma solução alternativa 
que não passe pela ANTT, 

mento será das 9h às 17h.
Nas duas cidades, 
técnicos do Sebrae-SP fa-
rão atendimentos indivi-
duais gratuitos sobre temas
 relacionados à gestão de ne-
gócios, como administra-
ção, finanças e marketing.
O Sebrae Móvel é 
uma iniciativa criada para 
levar às comunidades as 
unidades do Sebrae in-
formações sobre os ser-
viços e produtos ofereci-
dos. A van customizada 
é um escritório itinerante 

já que ela não tem boa 
vontade de resolver o 
problema da população 
de São Bento do Sapucaí. 
A solução técnica aponta-
da é usar toda a demanda 
de Campos, centralizar 
em Pinhal, e aí você tem 
escoamento pra todas as 
cidades da região... Pinda, 
Taubaté, São José dos Cam-
pos e até para São Paulo.” 
 A empresa - que é con-
trolada pelo governo do 
Estado - estuda a possibi-
lidade de integrar a frequ-
ência que existe em Cam-
pos do Jordão e a de Santo 
Antonio do Pinhal, com a 
criação de uma demanda 
centralizada em um termi-
nal a ser montado em Eu-
gênio Lefréve. O local já 
oferece relativa estrutura 
porque é um dos pon-
tos preferidos de tu-
ristas que visitam a 
Serra da Mantiqueira.

que conta com ar-condi-
cionado, computadores e 
acesso a internet sem fio.
S e r v i ç o
Sebrae Móvel em São 
Luiz do Paraitinga
Data: 26 e 27 de fevereiro
Horário: 9h às 17h
Local: Praça Dr. 
Oswaldo Cruz, Centro
Sebrae Móvel em 
L a g o i n h a
Data: 28 de fevereiro
Horário: 9h às 17h
Local: Praça Pedro Al-
ves Ferreira, Centro

São Bento do Sapucaí
e EMTU assinam
convênio para a
volta dos ônibus
intermunicipais

Sebrae móvel faz
atendimentos em São 

Luiz do Paraitinga
e Lagoinha

O contribuinte de Tre-
membé terá mais uma 
oportunidade para 
realizar o pagamento da 
cota única ou da primei-
ra parcela do Imposto 

Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) – exercício 2014. 
É que a Prefeitura resolveu 
prorrogar o prazo, 
que se encerrou na úl-
tima quinta-feira 

(20/02) para o pró-
ximo dia 28 de 
fevereiro. Com isso, 
quem optar pelo agamen-
to único terá até 10% de 
desconto no valor total.

Prefeitura de Tremembé 
prorroga prazo

para desconto em
pagamento do IPTU

Foi disputada no ultimo 
domingo dia 23/02/14 a 2ª 
etapa da Temporada 2014 
da Copa Paulista de Corri-
das de Montanha em Uba-
tuba SP, com a participação 
de mais 300 atletas distri-
buídos nas modalidades 
do percurso curto e longo.
Para os atletas acostuma-
dos a enfrentar desafios, 
a prova não surpreendeu 
e contaram com vários 
obstáculos naturais, lon-
gos aclives e acentua-
dos declives, por entre as 
montanhas e as matas, tre-
chos por dentro de trilhas, 
e as margens da praia, 

quase 13 quilômetros de 
pura aventura e integra-
ção com a natureza. O 
evento aconteceu na linda 
praia da Lagoinha, com 
aproximadamente 3 km 
de extensão, e junto com 
as praias do Sapê e Ma-
randuba formam a maior 
faixa litorânea de Ubatu-
ba, totalizando 7 km de 
areia compac-
ta e águas calmas.  
O percurso teve nível téc-
nico elevado, o que exigiu 
dos atletas um bom pre-
paro físico e psicológico.
Paulo Tadeu Moreira, 
atleta de Natividade da 

Serra, venceu esta etapa 
e esta com uma vitória e 
um 2º lugar o mesmo nu-
mero de pontos do atual 
campeão paulista e bra-
sileiro de corridas de 
montanha (Célio Augus-
to da Rosa), atleta de São 
Bento do Sapucaí SP.
A Equipe Atlética Na-
tividense, agradece o
 apoio recebido da Pre-
feitura Municipal, Be-
nedoni Supermercado,
 JN Embalagens, Drogaria 
Lírio da Serra,  Robelia 
Fitnes e do Professor Ze-
zinho que vem apoiando 
o atleta nesta competição.

Atleta  de Natividade 
vence II etapa corrida 

de montanha
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MISCELÂNEA
Curiosidades

Plebiscito e referendo são formas de consulta ao povo
Plebiscito (plebs = povo e seitum = decisão, decreto) e referendo são duas formas dire-
tas de consulta para saber se um povo aprova ou rejeita certas decisões de seu governo. 
O plebiscito consulta o eleitor antes da decisão ser tomada, o referendo depois.
***
Não é segredo para ninguém que a atividade física, em qualquer idade é muito impor-
tante para a saúde. Além de fortalecer o corpo e dar energia, ela realiza alterações quí-
micas no cérebro que causam felicidade e satisfação. Na terceira idade, fazer exercícios 
se torna ainda mais necessário. Isso porque o organismo está em constante alteração e 
trabalhar o corpo e a mente pode auxiliar no combate a diversas doenças e, principal-
mente, no combate as dores crônicas, tão comuns nessa faixa etária. Faça caminhada, 
pratique hidroterapia e, sempre que possível, exercitar-se ao ar livre. A diferença será 
notada logo nos primeiros dias. Lembre-se, porém, de procurar seu médico antes de 
iniciar qualquer tipo de exercício físico. Cada pessoa tem ritmo e disposição diferentes, 
portanto, precisa de orientação pessoal.
***
Todo alimento orgânico é muito mais que um produto sem resíduos agrotóxicos. Além 
de serem mais ricos em minerais e nutrientes, os orgânicos são resultados de um siste-
ma de produção agrícola que busca incentivar a conservação do solo e dos demais re-
cursos naturais a longo prazo, reduzindo a poluição. As técnicas de produção orgânica 
são também destinadas a manter a qualidade nutricional, o sabor, o odor e a textura ori-
ginais do alimento, incluindo seu aspecto natural. Ao optarem por produtos orgânicos, 
os consumidores estarão adotando uma dieta mais rica, saudável e saborosa. Apesar 
de muitas pessoas relacionarem os orgânicos a alimentos fracos e in natura, há opções 
industrializadas para quem tem pouco tempo para se dedicar ao preparo de suas refei-
ções, mas sem deixar de levar o prazer da boa mesa e um estilo de vida mais saudável.

Humor

Vá entender por que as mulheres amam os gatos! Eles são independentes, não obede-
cem quando são chamados, gostam de passar as noites fora de casa e em casa ficam 
dormindo, sem querer que os incomodem. Assim, como é possível que as mulheres 
apreciem nos gatos todo comportamento que detestam nos homens! 
***
Corrigindo velhos ditados populares
A esperança e a sogra são as últimas que morrem.
Alegria de pobre nunca existe.
Antes tarde do que mais tarde.
Depois da tempestade vêm as enchentes.
Devagar nunca se chega.
Em casa de ferreiro só tem ferro.
Em terra de cego quem tem um olho é caolho.
Gato escaldado morre.
Há males que vem prá ferrar tudo mesmo.
Os últimos serão os desclassificados.
Quando um não quer o outro insiste.
Quem cedo madruga fica com sono durante o dia todo.
Quem com ferro fere não sabe como dói.
Quem dá aos pobres tem que criar os filhos sozinha.
Quem espera sempre fica de saco cheio.
Quem ri por último é retardado.
Quem tem boca fala, quem vai à Roma é quem tem grana.
Se Maomé não vai à montanha é porque ele mudou prá praia.

Mensagens

Mahatma Gandhi provou que “a roupa não faz o homem”. Só usava uma tanga a fim 
de se identificar com as massas simples da Índia. Certa vez chegou assim vestido numa 
festa dada pelo governador inglês. Os criados não o deixaram entrar. Voltou para casa e 
enviou um pacote ao governador, por um mensageiro. Continha um terno. O governa-
dor ligou para a casa dele e lhe perguntou o significado do embrulho. O grande homem 
respondeu.
- Fui convidado para a sua festa, mas não me permitiram entrar por causa da minha 
roupa. Se é a roupa que vale, eu lhe enviei o meu terno.
***
Conta a lenda que um velho sábio, tido como um mestre da paciência, era capaz de 
derrotar qualquer adversário. Certa tarde, um homem conhecido por sua total falta de 
escrúpulos apareceu com a intenção de desafiar o mestre da paciência. O velho aceitou 
o desafio e o homem começou a insultá-lo. Chegou a jogar algumas pedras em sua 
direção, cuspiu no sábio e gritou-lhe todos os tipos de insultos. Durante horas, fez de 
tudo para provocá-lo, mas o velho permaneceu impassível. No fim da tarde, já exaus-
to e humilhado, o homem se deu por vencido e retirou-se. Impressionados, os alunos 
quiseram saber como o mestre pudera suportar tanta indignidade. O mestre perguntou:
- Se alguém vem até você com um presente e você não o aceita, a quem pertence o 
presente?
- A quem tentou entregá-lo. Respondeu um dos discípulos.
- Exatamente. O mesmo vale para a inveja, a raiva e os insultos. Quando eles não são 
aceitos, continuam pertencendo a quem os trazia consigo.
Sua paz interior depende exclusivamente de você. As pessoas não podem lhe tirar a 
calma. Só se você permitir.

Pensamentos

Se não puderes se destacar pelo talento, vença pelos esforços.
Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta.
Não existe ninguém igual a você, Deus quis você a única.
Em tudo que a natureza opera, ela nada faz bruscamente.
A realidade se forma em volta de comportamentos.
Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente.
Há muitas razões para duvidar e uma só para crer.
Para fazer fogo são necessárias apenas duas pedras.
Não se aprende bem senão pela experiência.
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 vale mais do que dois valentes.
Felizes são aqueles que concordam com a opinião de todos.
Quem não vivi para servir, 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.
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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 Jo-
aquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal 
da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora Santo 
Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
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.

EXPEDIENTE

O governo da presidente 
Dilma Rousseff a (24) re-
servou  R$ 21 bilhões para 
o financiamento da safra 
de 2013/2014 da agricultu-
ra familiar. O anúncio fei-
to nesta segunda-feira (24) 
informa ainda que R$ 13,7 
bilhões desse montante 
já foram contratados pe-
los pequenos produtores.
 Dilma defende a im-
portância de investir nos 
pequenos produtores re-
presentam 33% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) 
agropecuário do Brasil, 
84% dos estabelecimen-

tos rurais e 74% da mão 
de obra no campo. “São 
mais tratores, mais ca-
minhões, equipamentos 
de irrigação e resfriado-
res de leite, aumentando 
a produtividade nas la-
vouras e nas criações da 
agricultura familiar”, disse.
O governo esclarece que 
o fortalecimento das pe-
quenas cooperativas
 pelo Programa de Aqui-
sição de Alimentos (PAA) 
e pelo Programa Nacio-
nal de Alimentação Es-
colar (Pnae) também in-
clui apoio para a saída 

dos produtos com a com-
pra de uma parte dos ali-
mentos produzidos nas 
pequenas propriedades.
“Esses programas, 
o PAA e o Pnae, são 
muito importantes, por-
que, primeiro, garantem 
renda certa aos produ-
tores; segundo, eles co-
locam produtos frescos 
e saudáveis na meren-
da escolar das crianças, 
nas creches e nos hospi-
tais. E, finalmente, eles 
movimentam a economia 
dos pequenos municípios”, 
ressaltou a presidenta

Dilma libera
R$ 21 bilhões para

financiar agricultura
familiar

Mostra é composta por 
obras de artistas que parti-
ciparam de curso sobre arte 
contemporânea promovi-
do pelas duas instituições.
O Instituto EDP, em parce-
ria com o Instituto Tomie 
Ohtake, realiza, a partir 
deste mês, a “Exposição 
Andante”, mostra com-
posta por trabalhos dos 20 
artistas que participaram 
do curso sobre arte con-
temporânea promovido, 
este mês, pelas duas ins-
tituições. As aulas faziam 
parte do Prêmio EDP nas 
Artes, iniciativa que tem 
como objetivo formar e 
orientar novos talentos 
artísticos em todo o País. 
As obras ficarão expos-
tas até 18 de abril no So-
lar da Viscondessa de 
Tremembé, em Taubaté.
Além de trazer reflexões 
sobre vários processos de 
criação, propostas de no-
vas práticas e conceitos 
contemporâneos, os parti-
cipantes do curso também 
foram orientados sobre a 

montagem de seus portfó-
lios. “Um dos principais 
objetivos dos encontros 
era aumentar a visibilida-
de dos artistas por meio 
da melhoria da apresen-
tação de seus trabalhos”, 
diz Pedro Sirgado, di-
retor do Instituto EDP.
Outro aspecto importante 
do curso foi promover a 
aproximação dos jovens 
talentos do Estado por 
meio de palestras promo-
vidas pelo Prêmio. “As 
aulas permitiram maior in-
terlocução entre os artistas 
e o aumento no interesse 
pela formação de um meio 
artístico mais estruturado 
e atento a questões da arte 
contemporânea e suas múl-
tiplas tendências”, diz o 
professor Carlos Barmak, 
responsável por minis-
trar as aulas em Taubaté.
O Prêmio EDP nas Ar-
testem como objetivo 
estimular e formar no-
vos talentos artísticos em 
todo o País, além de pro-
porcionar uma primeira 

inserção profissional por 
meio da exposição dos 
trabalhos selecionados 
na sede do Instituto To-
mie Ohtake, em São Pau-
lo. Podem concorrer ao 
prêmio artistas de todo o 
Brasil com idade entre 18 
e 27 anos. As inscrições 
para a premiação já estão 
abertas e podem ser feitas 
até 4 de abril. Mais infor-
mações sobre como par-
ticipar estão disponíveis 
no site do Instituto EDP 
(www.institutoedp.org.
br) e no site do Instituto 
Tomie Ohtake (www.ins-
titutotomieohtake.org.br).
Serviço: Exposição An-
dante Solar da Viscondessa 
de Tremembé - Rua 15 de 
novembro, 996 - Taubaté
Abertura: sábado às 9h
9h00: projeção dos 
trabalhos no So-
lar da Viscondessa
(encontro para alunos e fa-
mílias) 11h00: saída com 
os alunos para “Exposi-
ção Andante” Duração: de 
fevereiro até 18 de abril.

Instituto EDP e Instituto
Tomie Ohtake realizam

exposição de arte
em Taubaté
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Durante a semana de Car-
naval, todos os postos do 
Poupatempo não funcio-
nam na segunda e terça-
feira, dias 3 e 4 de março, 
por conta do feriado. As 
unidades voltam a atender 
na Quarta-Feira de Cin-
zas, dia 5, após as 12h.

O Disque Poupatem-
po também não funcio-
na na segunda e terça-
feira, e volta a atender 
normalmente na quar-
ta-feira, a partir das 7h.
No sábado, dia 1º, as 
unidades abrem em 
seus horários habituais.

A partir de quinta-feira, 6 
de março, os postos Pou-
patempo voltam a atender 
em seus horários habituais, 
que podem ser consultados 
no site www.poupatempo.
sp.gov.br ou pelo Disque 
Poupatempo – 0800 772 
36 33 – ligação gratuita.

Poupatempo divulga
horário de funcionamento 

na semana do carnaval

Câmara Municípal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

Comunicado da Cooperativa
Agropecuária dos Assentados do 

Município de Tremembé
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Nesta segunda-feira, dia 
17 de Fevereiro, iniciamos 
o Programa Mais Educa-
ção de 2014 em todas as 
escolas de Ensino Funda-
mental da Rede de Tre-
membé. A implantação do-
Programa uma iniciativa 
da secretaria de Educação 
da Prefeitura e teve sua 
implantação em 04 de Ou-
tubro de 2013 e em apenas 
dois meses de atividade já 
foi um sucesso e ganhou 
o respeito da população.
O Programa Mais Edu-
cação é uma estratégia 
do Governo Federal para 
ampliação da jornada es-
colar com qualidade e a 
organização curricular na 
perspectiva da Educação 
Integral. Além de ampliar 
o conceito de espaço edu-
cativo, e fortalecer a rela-
ção escola – comunidade.
No ano de 2013 a manei-
ra eficaz que o Programa 
foi desenvolvido nases-
colas foi destaque emEn-
contros e Seminários de 
Educação Integral no País.
“Em debates sobre o Mais 
Educação e Educação In-
tegral fomos muito elo-
giados, principalmente, 
pela qualidade na orga-
nização, parcerias com a 

comunidade, voluntários 
e pela conquista de es-
paços alternativos”,Re-
lata Gabriela Gonçalves 
uma das coordenadoras 
municipais do Programa.
Agora em 2014 o 
Programa iniciou suas 
atividades com quase to-
das as vagas preenchi-
das, com o quadro de 
monitores completo e com 
todas as parcerias firmadas.
“O diferencial do Mais 
Educação em Tremembé 
é que foi implantado em 
todas as escolas da Rede 
ao mesmo tempo e por 
ser parte do ideal da atual 
gestão pública, isso é mui-
to importante para desen-
volvimento do Progra-
ma. O fato das atividades 
acontecerem em espaços 
cedidos pela comunida-
des tem sido uma gran-
de conquista para nós. O 
que para muitas outras 
cidades é um grande pro-
blema para nós é um des-
taque que tem chamado 
a atenção dos gestores, 
alunos e pais.” Diz Vic-
tor Narezi coordenador 
Municipal do Programa.
Cerca de 1300 alunos 
são matriculados atu-
almente no Mais 

Educação com a expectati-
va de chegar a 1450 no pró-
ximo mês. O aluno passa 
agora mais tempo dentro 
da escola com qualidade 
diferente: mínimo de 7 ho-
ras diárias, 5 dias por se-
mana com 3 refeições por 
dia. Nesse período estendi-
do são oferecidas algumas 
atividades como ginástica 
rítmica, atletismo, cineclu-
be, yoga, robótica, artesa-
nato, rádio escolar, teatro, 
xadrez, banda, capoeira, 
história em quadrinhos, 
vídeo, produção de texto, 
contação de histórias, hor-
ta, jardinagem, hip hop, 
informática e muito mais.
Muitas das atividades 
acontecem também fora 
dos muros da escola, 
sempre com monitores 
e coordenadores acom-
panhando os alunos. Pá-
tios de Igrejas, praças, 
quadras, campos, par-
ques, jardins e salões,-
são alguns dos espaços
 cedidos pela comunidades.
Agora, o aluno tem mais 
prazer em estudar nas 
escolas em Tremembé. 
O Programa Mais Edu-
cação está transformando 
o olhar sobre a Educa-
ção no nosso Município.

Recomeça com
sucesso o Programa 
Mais Educação nas

escolas de Tremembé

Os resultados estão che-
gando, falta muito pou-
co para a conclusão do 
projeto de restauração da 
nossa querida cidade ve-
lha, que logo será o cen-
tro histórico da cidade de 
Redenção da Serra-SP. 
Nesta última semana o 
engenheiro Samuel Kru-
chin, veio ao município 
com a equipe para apre-
sentar o boneco do proje-
to principal do restauro.
O prefeito da cidade está 
ansioso para poder dar o 
próximo passo nessa lon-
ga caminhada. “Fiquei 

muito impressionado e 
feliz com o resultado do 
projeto, assim que finali-
zado iremos reunir toda 
população e amigos que 
ajudaram a idealizar essa 
idéia, para apresentar-
mos os resultados.” dis-
se o chefe do executivo.
Nesse projeto não será 
apenas visado o restaura-
do dos prédios públicos, 
mas também toda história 
e cultura que foi se per-
dendo com o tempo. Além 
do restauro, já estão sen-
do desenvolvidos projetos 
que transformarão o anti-

go prédio da Prefeitura em 
um Museu, com obras de 
artes de moradores reden-
censes, e que também será 
um espaço para realizar 
oficinas culturais, concer-
tos, exposições, debates, 
conferências, entre outros. 
A igreja matriz restau-
rada voltará a desem-
penhar o seu papel.
Informações podem ser 
enviadas para o e-mail 
contato@redencaodaser-
ra.sp.gov.br ou através do 
telefone (12) 3676-1282. 
Visite nosso site www.re-
dencaodaserra.sp.gov.br .

Projeto restauração da 
cidade velha de

Redenção da Serra
esta chegando ao final

Os servidores municipais 
de Taubaté deverão rece-
ber o salário de fevereiro 
reajustado em 10%, com 
a aprovação pela Câma-
ra Municipal de projeto 
do Executivo, em ses-
são extraordinária dia 
21, presidida por Carlos 
Peixoto (PMDB). A pro-
posta foi apreciada em 
duas votações e depen-
derá da sanção do prefei-
to para entrar em vigor.
Servidores ativos, inati-
vos e pensionistas serão 
contemplados com revi-
são de 5,58% e reajuste de 
4,42%. Ao prefeito, vice e 
secretários será concedida 
a revisão, sem o reajuste.
Conforme a mensagem 
enviada pelo prefeito à Câ-
mara, a revisão considera 
o índice inflacionário e foi 
concedida de acordo com 
a Constituição Federal. O 
reajuste é baseado nas per-
das salariais acumuladas 

nos exercícios anteriores 
a 2014. Agentes políticos 
não fazem jus ao reajuste 
conforme entendimento 
da Secretaria de Negócios 
Jurídicos da Prefeitura.
O vereador Salvador 
Soares (PT) apresentou 
emenda suprimindo pre-
feito, vice e secretários 
do recebimento da revi-
são. “A questão de mere-
cimento está à frente de 
qualquer outro requisito. 
Não podemos afirmar que 
eles realmente trabalhem 
de forma a atender todas 
as necessidades dos mu-
nícipes. Temos que fa-
zer reestudo do subsídio 
deles, mas o momento 
apropriado não é este.”
“Esse governo é um engo-
do, que a população está 
descobrindo depois de 
um ano e dois meses. O 
prefeito está cassado, não 
tem projeto de governo. 
Dentro desta perspectiva, 

estaremos aprovando gra-
tificação ao prefeito. Al-
guém me diga um motivo 
pelo qual o prefeito merece 
esse aumento”, continuou.
Pollyana Gama (PPS) 
chamou atenção para a 
data base dos servidores, 
que é em maio, e lem-
brou que não ocorreu re-
posição salarial no ano 
passado. Adiantou índi-
ce de cerca de 4% espe-
rado para a revisão deste 
ano e disse que o pro-
jeto deve ser encami-
nhado pelo Executi-
vo à Câmara em abril.
Ela apresentou uma pla-
nilha com a revisão ge-
ral concedida aos servi-
dores: em 2001, 10%; 
no ano de 2002, 9,55%; 
em 2003, 10%; 
em 2004, 7%; 
em 2005, 11,1%; em 2006, 
2009, 2010 e 2011 o índi-
ce foi zero; em 2007, 4%, 
e em 2008 foi de 4,29%.

Reajuste salarial para 
servidores é aprovado 

pela Câmara de Taubaté

A doação de sangue é um 
ato de amor e solidarie-
dade, e ainda salva vidas. 
A cada doação é possível 
contribuir com pelo menos 

três pessoas que necessi-
tem de sangue. O hemonú-
cleo de Taubaté estará em 
Pindamonhangaba nesta 
terça-feira (25) fazendo a 

coleta. Para contribuir com 
o banco de sangue basta 
ir ao Cisas, em Moreira 
César, das 8 às 12 horas.
A médica Maria Cristina 
Campmany salienta que 
não há nenhum efeito co-
lateral ao doar sangue. To-
dos os adultos, maiores de 
18 anos, com mais de 50 
quilos e que não estejam 
fazendo uso de nenhuma 
medicação de uso contí-
nuo podem ser doadores. 
As restrições são para hi-
pertensos, diabéticos e 
para quem já teve hepatite.

Pindenses podem doar 
sangue


