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A GAzetA dos Municípios

Atendimento do
Cadúnico tem novo

endereço em Taubaté

Durante esta semana, 
o serviço do CadÚni-

co será interrompido 
para a realização da mu-

dança de arquivos, do-
cumentos e mobiliário.

Prédios históricos
de Pinda recebem

pintura

Irmandade de Taubaté 
oferece inglês e

informática gratuitos 
para melhor idade

Prefeitura de Tremembé 
realiza serviço de poda 

de árvores

A Prefeitura de Tremembé 
está promovendo a poda 
de várias árvores do muni-
cípio. Os serviços tiveram 
início a poucos dias, nas 
Avenidas Tancredo Neves, 
Maria do Carmo Ribei-
ro, Luiz Gonzaga Neves 
e também em diversas 
ruas em variados locais, 
e irão prosseguir duran-
te os próximos meses, 
atendendo os de-
mais bairros da cidade.
Segundo o prefeito Mar-
celo Vaqueli, a poda des-
te ano será somente para 
embelezamento e manu-
tenção das copas das ár-
vores. “Em 2013, quando 

O Palacete Tiradentes, 
onde funcionava a anti-
ga Câmara Municipal, 
está recebendo pintura 
em toda a sua área ex-
terna. O local já abriga o 

A Irmandade de Miseri-
córdia de Taubaté, além de 
promover atividades físi-
cas voltadas para a saúde 
do público da melhor ida-
de, vem proporcionando 
também a inclusão social 
dos idosos por meio dos 
cursos de inglês e infor-
mática oferecidos gratui-
tamente pela entidade.
O curso de informática tem 
uma didática apropriada 
para a faixa etária e leva 
em consideração todas as 
dificuldades que os alunos 
podem encontrar no decor-
rer das aulas. Ele acontece 
duas vezes por semana, 
sendo dividido em cinco 
módulos: Windows, Inter-
net, Word, Power Point e 

assumimos o Executivo, 
tivemos que fazer uma 
poda mais radical, pois o 
serviço não era realizado 
há anos e as árvores esta-
vam muito grandes, cau-
sando sujeira nas ruas e 
nas casas, problemas com 
a rede de energia, entre 
outros transtornos que 
foram resolvidos. No co-
meço, enfrentamos algu-
mas críticas, mas, pouco 
tempo depois, a popula-
ção entendeu que era uma 
medida necessária, pois 
algumas árvores tinham 
risco de queda. A cidade 
ficou mais limpa e bonita, 
as ruas ficaram ilumina-

Departamento de Turis-
mo e, em breve, receberá 
também o Departa-
mento de Cultura, o 
Departamento de Pa-
trimônio Histórico e a Cor-

Excel. A sala de aula con-
ta com modernos equipa-
mentos e comporta nove 
alunos por turma, o que 
proporciona um melhor 
índice de aproveitamento 
dos participantes. A infor-
mática é oferecida desde 
2008 e, de lá para cá, mais 
de mil alunos já foram 
certificados neste curso.
Já as aulas de inglês têm 
como objetivo proporcio-
nar a interação dos idosos 
com pessoas da mesma 
faixa etária e garantir a 
eles a oportunidade de co-
nhecer um novo idioma. 
A atividade é direcionada 
para situações do dia-a-dia 
da melhor idade, promove 
a sociabilidade do grupo e 

das, proporcionando mais 
segurança para os mora-
dores, e não tivemos mais 
problemas com a fiação 
elétrica”, lembra o prefeito.
Na manhã desta quar-
ta-feira (23) a empresa 
responsável está reali-
zou a poda das árvores 
que cercam a Escola Ma-
nuel Cabral, no Centro.
“Queremos agradecer 
ao prefeito Vaqueli, já 
que há anos pedíamos 
a poda das árvores e 
ninguém nos ouvia, ti-
nha medo de cair em 
cima da minha casa” – 
revelou Eunice Maria 
Conceição, moradora.

poração Musical Euterpe. 
Além do
 Palacete, o prédio do 
Mercado Municipal 
também receberá pin-
tura em sua fachada.

ajuda a estimular o cére-
bro dos alunos. As aulas 
são ministradas uma vez 
por semana e contam com 
36 pessoas atualmente.
Além da informática e do 
inglês, a Irmandade de 
Misericórdia de Tauba-
té disponibiliza uma sé-
rie de atividades e cursos 
direcionados aos idosos, 
como aulas de hidrogi-
nástica, musculação, na-
tação, pintura em tela, 
dança de salão, aeróbi-
ca, yoga, tai chi chuan, 
artesanato, entre outros.
A entidade está localiza-
da à Rua Portugal, 169, 
Jardim das Nações. Mais 
informações pelo tele-
fone (12) 3632 4423.
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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

MISCELÂNEA
Curiosidades

A história do Papai Noel
Estudiosos afirmam que a figura do bom velhinho foi inspirada num bispo chamado 
Nicolau, que nasceu na Turquia em 280 depois de Cristo. O bispo, homem de bom co-
ração, costumava ajudar as pessoas pobres, deixando saquinhos com moedas próximas 
às chaminés das casas. Foi transformado em santo (São Nicolau) após varias pessoas 
relatarem milagres atribuídos a ele. A associação da imagem de São Nicolau ao Natal 
aconteceu na Alemanha e espalhou-se pelo mundo em pouco tempo. No Brasil ganhou 
o nome de Papai Noel. Até o fim do século 19, o Papai Noel era representado com uma 
capa de inverno na cor marrom ou verde. Em 1886, o colunista alemão Thomaz Nast 
criou uma nova imagem para o bom velhinho. A roupa nas cores vermelha e branca, 
com cinto preto, criada por Nast foi apresentada na revista Harper’s Weeklvs nesse 
mesmo ano. Atualmente, a figura do Papai Noel está presente na vida das crianças de 
todo mundo, principalmente durante as festas natalinas. E o bom velhinho de barbas 
brancas e roupa vermelha que, na véspera do Natal, traz presentes para as crianças que 
foram obedientes e se comportaram bem durante o ano. Ele habita o Pólo Norte e, com 
um trenó, puxado por renas, traz a alegria para as famílias durante as festas natalinas. 
Como dizem: Natal sem Papai Noel não é a mesma coisa.

Humor
Era uma vez, uma formiguinha e uma cigarra muito amigas. Durante todo o outono, 
a formiguinha trabalhou sem parar, armazenando comida para o inverno. Não apro-
veitou o Sol, da brisa suave dos fins das tarde e nem brindou com os amigos, ao final 
do trabalho, tomando umas cervejinhas. Seu nome era “Trabalho” e seu sobrenome 
“Sempre”. Enquanto isso, a cigarra só queria saber de cantar nas rodas de amigos, nos 
bares da cidade, não desperdiçando nem um minutinho sequer. Cantou durante todo 
o outono, dançou, aproveitou o Sol, curtiu prá valer, sem pensar no inverno que esta-
va por vir. Então, passando alguns dias, começou a esfriar. Era o inverno que estava 
chegando. A formiguinha exausta de tanto trabalho entrou em sua singela toca cheia 
de comida. Mas alguém chama por seu nome, do lado de fora da toca. Quando abriu a 
porta para ver quem era, ficou surpresa com o que viu. Sua amiga cigarra estava dentro 
de uma Ferrari vermelha com um aconchegante casaco de Visom. E a cigarra disse 
para a formiguinha:
- Olá amiga! Vou passar o inverno em Paris. Será que a amiga poderia cuidar da minha 
toca?
E a formiguinha respondeu:
- Claro, sem problemas! Mas o que aconteceu? Como é que você conseguiu dinheiro 
prá comprar essa Ferrari, seu casão de Visom e agora ir à Paris?
E a cigarra respondeu:
- Imagine você! Eu estava cantando em um bar na semana passada e alguém gostou 
da minha voz. Fechamos um contrato de seis meses para fazer shows pela Europa. A 
propósito, a amiga deseja alguma coisa de lá?
E a formiguinha respondeu:
- Desejo sim. Se você encontrar por lá um tal de La Fontaine (autor da fábula original), 
manda ele ir “catar lata”.

Mensagens
Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não 
encontra graça em si mesmo. Morre lentamente quem se torna escravo de hábitos, 
repetindo todos os dias os mesmos trajetos, quem não muda a marca, não arrisca vestir 
uma nova cor, quem não conversa com quem não conhece. Morre lentamente quem 
não vira a mesa quando está infeliz com seu trabalho ou amor, quem não arrisca o certo 
pelo incerto para ir atrás de um sonho, quem não permite, pelo menos uma vez na vida 
fugir dos conselhos sensatos.
***
Faça seu próprio caminho na vida. Não sejas tão severo consigo mesmo. Não se pre-
ocupe tanto com coisas sem importância. Sinta-se livre, sem perder o rumo. Se ne-
cessário, peça ajuda. Aprenda a dizer basta, quando for demais. Contribua pintando 
um mundo melhor. Deixe-se guiar por teus sonhos. Divirta-se com seus amigos. Para 
de caminhar em círculos. Prefira se e não parecer. Deixe de ter medo. Aceita ver-te 
tal como és. Evita se prender a fundo as coisas, em vez de contribuir com as bases da 
ilusão. Aceita que o caminho, às vezes, é mesmo difícil. Que a luz te guie, porém, não 
se encandeie, seja realista, não desanime, se acha que perdeu o elevador, pois sempre 
haverá uma escada e a vida será esplêndida. Seja feliz.
***
Pratique o desapego

Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao fim. Se insistirmos em permane-
cer nela mais do que o tempo necessário, perderemos a alegria e o sentido das outras 
etapas que precisamos viver. Feche a porta, mude o disco, limpe a casa e sacuda a 
poeira. Desapegar-se é renovar votos de esperança de si mesmo. E dar-se uma nova 
oportunidade de construir uma nova história melhor.  Liberte-se de tudo aquilo que não 
tem te feito bem. 

Pensamentos
Que seja feito a vontade de Deus.

Não desista, se está difícil é porque vale a pena.

O amor não se define, apenas sente-se.

A humildade é a única base sólida de todas as virtudes.

Todo homem é poeta quando está apaixonado.

O mestre disse: Quem se modera raramente se perde.

Há idéias que chegam a mente, sem ainda alcançar os lábios.

Não devemos tocar numa ferida se não temos como curá-la.

Aquele que quer a fruta deve subir na árvore.

Tenho em mim todos os sonhos do mundo.

Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.

Os sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente.

Haja ou não os deuses, deles sempre seremos servos.

O período de desenvol-
vimento urbano de Pin-
damonhangaba atrai 
grandes investimentos 
imobiliários, tanto novos 
edifícios e hotéis como 
também condomínios ho-
rizontais que oferecem 
segurança, lazer e tran-
quilidade bem perto dos 
grandes centros.
A cidade deverá receber 
em breve um Montana Re-
sidence, empreendimento 
da Exsa Desenvolvimen-

Por determinação da 
Agência Nacional de Saú-
de Suplementar (ANS), 
foi suspensa no dia 22/07 
a venda de planos de saúde 
de seis operadoras. A reso-
lução da agência foi publi-
cada nesta terça-feira no 
Diário Oficial da União.
Em seu texto, a resolução 
proíbe as operadoras Me-
dline Assistência Médica, 
Ameno Assistência Mé-
dica, Instituto Português 
Brasileiro de Assistência, 
Odontobet, Centro Po-
pular Pró Melhoramento 
de Bom Jesus e a Socie-
dade Médica de Pirapo-
ra de comercializar pla-
nos de saúde e produtos
Carteira de beneficiá-
rios - Também a carteira 
de beneficiários de cada 
uma das operadoras pode 

to Urbano em parceria 
com a dupla Chitãozinho 
e Xororó. O lançamen-
to em Pindamonhangaba 
está previsto para breve.
De acordo com a cons-
trutora, o projeto de alto 
padrão é inspirado no 
estilo “Western Con-
temporâneo”, uma pro-
posta arquitetônica que 
harmoniza a linguagem
 urbana e o estilo do cam-
po, onde o simples e o 
sofisticado convivem em 

passar por alienação no 
prazo de até 30 dias de-
pois do recebimento de 
intimação emitida pela 
agência. Para a decisão, a 
ANS considerou “o inde-
ferimento da autorização 
de funcionamento e/ou 
as anormalidades econô-
mico-financeiras, assis-
tenciais e administrativas 
graves das operadoras”.
Descumprimento – Se-
gundo a ANS, as seis 
operadoras são reinciden-
tes, pois descumpriram 
suspensão periódica an-
terior que proibia venda 
de planos de saúde e pro-
dutos pelo prazo de três 
meses até que as falhas 
apontadas pelas recla-
mações de consumido-
res fossem corrigidas.
Neste caso, a venda de 

perfeita harmonia, utili-
zando materiais naturais 
como a pedra e a madei-
ra, que proporcionam 
aconchego e mantém a 
identidade com o lugar. 
O empreendimento já foi 
lançado em outras cidades 
com sucesso absoluto e é 
o que os investidores tam-
bém apostam que ocorrerá 
em Pinda, onde a Exsa já 
se destaca com a instala-
ção do condomínio de alto 
padrão Village Splendore.

todos os planos por elas 
comercializados fica de-
finitivamente proibida, já 
que a punição é decorren-
te do descumprimento das 
exigências regulatórias 
para a obtenção de registro 
definitivo e autorização de 
funcionamento.  “Tais ope-
radoras de planos de saúde 
precisam ser retiradas de 
forma ordenada do merca-
do por não cumprirem os 
mínimos requisitos regu-
latórios, entre outros, itens 
documentais e garantias 
de manutenção do equilí-
brio econômico-financei-
ro”, diz, em nota, a ANS.
Proibir a venda dos planos 
é o primeiro passo para 
a extinção da empresa, 
que passará todos os seus 
beneficiários para outras 
operadoras interessadas.

Pinda terá
empreendimento

imobiliário em parceria 
com a dupla Chitãozinho 

e Xororó

Seis operadoras estão 
proibidas pela ANS de 

vender planos de saúde
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Tendência, cursos a 
distância são opção 
para quem tem pou-
co tempo para estudar
 O processo seletivo da 
Universidade de Taubaté 
(UNITAU) para os cursos 
de graduação na modali-
dade a distância (EAD) 
está com inscrições aber-
tas. Há cursos de 1ª Licen-
ciatura, 2ª Licenciatura e 
Superior de Tecnologia.
 Segmento em expan-
são, o ensino a distância 
permite que o aluno o 
estudo à rotina, garantin-
do flexibilidade de horá-
rios, sem deixar de lado 
a qualidade da formação. 
A Universidade oferecerá 

O login é feito com o CPF e 
a mesma senha cadastrada 
pelo usuário no portal do 
Departamento de Trânsi-
to - www.detran.sp.gov.br
 Os condutores do Estado 
de São Paulo já podem 
pedir a 2ª via da Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH) por meio de tablets 
e smartphones. Essa é a 
nova funcionalidade dis-
ponível no aplicativo do 
Departamento Estadual 
de Trânsito de São Paulo 
(Detran.SP). Além de so-
licitar, é possível acom-
panhar pelo aplicativo a 
entrega do documento.
O objetivo é dar ao cidadão 
mais opções de acesso ao 
serviço, já disponível no 
portal www.detran.sp.gov.
br. Para baixar basta buscar 
“Detran.SP” na App Store, 
para usuários da platafor-

Ensaiando exaustivamen-
te há semanas, a FAMU-
TA (Fanfarra Municipal 
de Taubaté) apresenta à 
população taubateana no 
próximo domingo, dia 
27, às 13h, o show que irá 
apresentar no Campeona-
to Mundial de Bandas de 
Marcha e Show (World 
Championship of Mar-
ching Show Band), que 
acontece de 30 de julho a 
03 de agosto próximo na ci-
dade de Bragança Paulista.
A FAMUTA dispu-
tará o título com 30 
outras fanfarras represen-
tantes do Brasil e exterior 

O Sebrae Móvel está de 
volta a Caçapava na pró-
xima semana, com atendi-
mento gratuito a empresá-
rios e interessados em abrir 
um negócio. A van vai ficar 
instalada a partir de se-
gunda-feira, 28, na Praça 
da Bandeira, e perma-
nece até até 31 de julho.
O horário de funciona-
mento será das 9h às 17h. 
Os analistas do Sebra-

Jovem talento larga na 
frente na principal cate-
goria do circuito paulista 
amador Wesley Dantas 
é campeão da categoria 
Júnior da primeira eta-
pa do Circuito Paulista 
Hang Loose Surf Attack 
2014, encerrada na tarde 
do último domingo, dia 
20, na cidade de Santos.
Irmão de
 GuiGui Dantas e Suelen 
Naraisa, o jovem talento 
apresentou todo poten-
cial do seu surf e largou 
na frente pela disputa do 
título do ano na principal 
categoria do circuito, váli-
do como Paulista Amador.
Importante ressaltar que 
o atleta de 16 anos é 
competidor da categoria 
Mirim, mas competiu e 
levou a melhor pela cate-
goria Júnior, uma acima.

11 cursos de 1ª Licenciatura 
e 7 de Tecnologia, nos três 
pólos: Taubaté, São José 
dos Campos e Ubatuba.
 O valor da inscrição é de 
R$ 25,00 e ela pode ser 
efetuada de duas manei-
ras: pelo site web.unitau.
br/ead/ ou presencial-
mente em um dos polos.
No ato da inscrição é 
necessário que o can-
didato escolha o polo 
no qual fará o curso.
 A prova será presencial 
e acontece em duas da-
tas (o aluno deverá es-
colher uma delas): no 
dia 10 de outubro, às 
19h, ou no dia 11, às 9h. 
 Para o programa de 2ª 

ma Android, ou no Goo-
gle Play, para Android.
O login é feito com o CPF 
e a mesma senha cadas-
trada pelo usuário no por-
tal do Detran.SP. Quase 
8 milhões de usuários es-
tão cadastrados no portal.
A ferramenta é gratui-
ta e dispõe também dos 
serviços de consulta de 
multas e pontos na CNH 
e consulta de débitos e 
restrições de veículo. Um 
outro aplicativo do De-
tran.SP possibilita ainda 
que o candidato à pri-
meira habilitação estude 
para a prova teórica por 
meio de um simulado.
Os serviços dos apli-
cativos já tiveram, jun-
tos, 266.595 downloads.
Serviços Online - 
Atualmente, estão
 disponíveis no portal do 

no Estádio do Braganti-
no (que em 2009 passou 
a ser chamado de Estádio 
Nabi Abi Chedid), con-
tando em sua composição 
com cerca de 120 inte-
grantes, apresentando a 
Amazônia e suas lendas.
O novo show com o qual 
a FAMUTA estará com-
petindo no Mundial será 
mostrado a todos os in-
teressados no campo do 
SEDES (Sistema Edu-
cacional de Desenvolvi-
mento Social), localiza-
do à Av. Amador Bueno 
da Veiga, s/nº, no Jar-
dim Ana Rosa . Além 

e-SP farão atendimentos 
individuais gratuitos so-
bre temas relacionados à 
gestão de negócios, como 
planejamento, finanças, 
produção, marketing,
 jurídico, recursos hu-
manos e qualidade.
Os interessados também 
poderão obter informa-
ções sobre produtos e 
serviços disponibilizados 
pelo Sebrae-SP para Ca-

Destaque também para 
os atletas Gabriel Me-
deiros (Mirim), Daniel 
Adisaka (Iniciante e Es-
treante) e Lúcio Rosá-
rio (Petit), todos finali-
zaram em quinto lugar.
Na classificação por cida-
des, Ubatuba ficou em 2° 
lugar e é uma das favori-
tas para o título do ano.
A cidade foi 
representada por 15 atle-
tas e dez fazem parte da 
equipe de treinamento 
da Secretaria de Espor-
tes e Lazer/PMU, coor-
denada pelo professor/
técnico Fábio Lima.
Pela primeira vez, os 
atletas tiveram inscri-
ções pagas pelo convênio 
entre Prefeitura e AUS.
“Com o pagamento das 
inscrições feito pela in-
teração Prefeitura/AUS, 

licenciatura, a UNITAU 
oferecerá 8 cursos distri-
buídos nos três polos. As 
inscrições podem ser re-
alizadas pelo web.unitau.
br/ead/ e o valor da taxa 
de inscrição é de R$ 15,00.
 Nesta modalidade, a se-
leção dos candidatos é 
realizada pela apresen-
tação do diploma de
 licenciatura e do com-
provante de efetivo exer-
cício de, no mínimo, três 
anos como docente na 
Educação Básica Pública.
Mais informações so-
bre os cursos de Educa-
ção a Distância podem 
ser conferidas no site 
do processo seletivo.

Detran.SP 21 serviços 
de trânsito relacionados 
à CNH (como 2ª via do 
documento e CNH defi-
nitiva), veículos (como 
pesquisa de débitos e 
restrições) e infrações 
(consulta de multas e so-
licitação de recurso de 
penalidade), entre outros.
 O portal fechou o ano de 
2013 com o recorde de 
46,7 milhões de acessos 
aos serviços eletrônicos 
– 66% a mais que o re-
gistrado no ano anterior 
(28,1 milhões). É como 
se toda a população do 
Estado de Pernambuco ti-
vesse acessado cinco ve-
zes o portal do Detran.SP.
 Em 2013, cerca de 230 
mil documentos foram so-
licitados online, sem que 
o cidadão precisasse de 
atendimento presencial.

do público em geral, os 
parentes e amigos dos 
componentes da Banda 
deverão prestigiar a apre-
sentação, bem como os 
ex-alunos da Fanfarra.
A FAMUTA conquistou o 
título inédito de campeã 
na categoria Sênior du-
rante o XV Concurso de 
Fanfarras e Bandas na ci-
dade de Resende – RJ, em 
setembro de 2013, sob a 
regência do maestro Rogé-
rio Brito, quando se trans-
formou então em Banda 
Marcial, com a inclusão 
de instrumentos como 
trompete e trombone.

çapava. A vinda do Sebrae 
Móvel conta com apoio do 
Município de Caçapava.
Sebrae Móvel em Caçapava
Data: 28 a 31 de julho
Horário: das 9h às 16h
Local: Praça da 
Bandeira, Centro
Mais informações no 
Escritório Regional 
do Sebrae-SP em São 
José dos Campos. 
Tel. (12) 3922-2977

tivemos um aumento 
de 15 para 21 atletas de 
2013/2014. A nossa meta 
para 2015 é conseguir fi-
nanciar 100% os atletas 
ubatubenses e incenti-
var ainda mais o surf na 
cidade”, afirmou Fábio.
Ele ainda opina que Wes-
ley entrará para a elite do 
surf em pouco tempo. “Ele 
foi treinado pela AUS 
e tenho certeza que tem 
potencial para ser cam-
peão mundial”, diz Lima.
O circuito conta com 
quatro etapas em 2014. 
A segunda acontece
 no Guarujá, a terceira em 
São Sebastião. Já a decisão 
será em Ubatuba, nas ondas 
lendárias de Itamambuca.
“Sei que decisão será 
aqui em casa e vou com 
tudo em busca da vitó-
ria”, promete Wesley.

UNITAU recebe
inscrições para cursos

de Educação a Distância

2ª via da CNH pode ser
solicitada pelo aplicativo 
do Detran para tablets e

smartphones

Fanfarra de Taubaté
apresenta no domingo o 

show do MundialSebrae Móvel volta a
Caçapava na próxima

semana

Ubatubense larga na frente 
no Hang Loose Surf

Attack 2014
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Trabalhadores da Gerdau 
em Pinda protestam pela
Campanha Salarial e PLR

Taubaté inicia matricula 
antecipada para 2015

Pela 1ª vez, trabalhado-
res do administrativo re-
alizaram uma paralisação
 Durante dois dias os tra-
balhadores da Gerdau re-
alizaram protestos pela 
Campanha Salarial e con-
tra problemas na PLR 
(Participação nos Lucros e 
Resultados). Pela primei-
ra vez, os trabalhadores 
do administrativo fize-
ram uma paralisação. De 
acordo com o presidente 
do Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Pindamonhan-
gaba-CUT, Renato Mar-
condes, o “Mamão”, as 
mobilizações foram feitas 
para pressionar a bancada 
patronal do Grupo 8, ao 
qual a Gerdau pertence, a 
avançar nas negociações 
pela Campanha Salarial. 
Até o momento, apenas 
o representantes do Gru-
po 3 se reuniram com a 
Federação dos Sindicatos 
Metalúrgicos da CUT de 

Em Taubaté, a Secretaria 
de Educação de Taubaté 
(SEED) abriu o processo 
de cadastro para matricula 
antecipada para crianças 
de 6 anos completos. As 
matrículas são voltadas 
principalmente crianças 
que estão fora da escola ou 
nunca estudaram, e gosta-
riam de uma vaga no 1º ano 
do Ensino Fundamental na 
rede pública municipal de 
ensino para o ano de 2015.
 Para a inscrição, o pai ou 

São Paulo (FEM-CUT/
SP). A pauta de reivindi-
cações foi entregue aos 
patrões há mais de um 
mês, no dia 16 de junho.
 Nessa terça-feira, dia 22, 
os trabalhadores ligados 
ao setor administrativo 
fizeram sua primeira pa-
ralisação. Eles reclamam 
a implantação do PAD 
(Programa de Avaliação 
de Desempenho), um for-
mato que a Gerdau criou 
para pagar a PLR de for-
ma diferente para eles. 
Segundo o secretário ge-
ral do sindicato Herivelto 
Moraes, “Vela”, além de 
a empresa ter mudado as 
regras no meio do perío-
do, a falta de acompanha-
mento e de transparência 
no processo estão en-
tre os problemas.
 Na quarta-feira, foi a vez 
dos trabalhadores da pro-
dução atrasarem a entrada 
do turno, mobilização que 

responsável pela crian-
ça deve comparecer a 
unidade escolar de sua 
preferência e forneça o 
nome completo, data de 
nascimento, endereço re-
sidencial e telefone para 
contato. As unidades de 
ensino estarão abertas até 
o próximo dia 15 de agos-
to para registro destas ma-
triculas. A recomendação 
é para a escola seja a mais
 próxima do local de 
residência do menor. 

durou 40 minutos. Eles 
também foram prejudica-
dos na PLR, que teve pa-
gamento no último dia 19.
 Segundo o secretário de 
Comunicação do sindi-
cato, Benedito Irineu, a 
reclamação é que os nú-
meros de produção caí-
ram drasticamente justo 
no período de fechamento, 
embora o histórico de pro-
dução tenha sido bom nos 
demais meses. A falta de 
negociação das metas e a 
falta de transparência no 
demonstrativo dos resul-
tados também são proble-
mas antigos na unidade.
As paralisações contaram 
com apoio de vários sin-
dicatos cutistas da região: 
Metalúrgicos de Tauba-
té, Condutores, Constru-
ção Civil, Servidores de 
Aparecida e de Cachoei-
ra Paulista, e o Sindica-
to dos Empregados Au-
tônomos do Comércio.

A Secretaria de Educação 
de Taubaté ressalta que 
este cadastro não é ga-
rantia de vaga, pois serão 
atendidos, preferencial-
mente, os alunos da rede, 
já que a continuidade nos 
estudos é automática.
 Para mais informações, 
o interessado pode entrar 
em contato Secretaria de 
Educação pelo telefone 
(12) 3621-6046 ou pesso-
almente, na Rua Itanhaém, 
nº 37, Jardim Russi.


