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A GAzetA dos Municípios

Governo Dilma Rousseff vai 
mexer na concessão de cinco 

benefícios trabalhistas

A presidente Dilma Rou-
sseff (PT) anunciou nesta 
semana que vai mexer em 
cinco benefícios concedi-
dos ao trabalhador brasi-
leiro. O pacote de interven-
ções foi anunciado após 
encontro dos ministros da 
Previdência, do Trabalho, 
do Planejamento e do re-
presentante do Ministério 
da Fazenda com represen-
tantes de centrais sindi-
cais, no Palácio do Planal-
to As medidas provisórias 
criam novas regras para 
quem pretende te acesso 
a benefícios previdenci-
ários, ao seguro-desem-
prego, pensão por morte 
e auxílio doença.  As al-
terações começam a valer 
a partir desta terça-feira 
(30), mas ainda precisam 
ser aprovadas pelos depu-
tados e senadores para que 
se tornem lei. De acordo 
com o governo, as novas 
regras não vêm para res-
tringir direitos, mas para 
corrigir pontos de distor-
ções e tem como meta uma 
economia para o próximo 
ano de R$ 18 bilhões aos 
cofres públicos.  “Todas as 
mudanças respeitam inte-
gralmente todos os bene-
fícios que já estão sendo 
pagos”, disse o ministro. 
“[Elas] não se aplicam aos 
atuais beneficiados, não 
é retroativo”, informou 
o ministro-chefe da Casa 
Civil, Aloizio Mercadan-
te. Segundo ele, o governo 
quer é eliminar excessos, 
aumentar a transparência e 
corrigir distorções, visan-
do à sustentabilidade dos 
programas que utilizam os 
fundos de Amparo ao Tra-
balhador (FAT) e da Pre-
vidência Social.  Abono 
Salarial - Antes, quem tra-
balhava somente um mês 

e recebia até dois salários 
mínimos tinha acesso ao 
benefício. Agora, o tem-
po será de no mínimo seis 
meses ininterruptos. Outra 
mudança será o pagamento 
proporcional ao tempo tra-
balhado, do mesmo modo 
que ocorre atualmente 
com o décimo terceiro 
salário, já que, pela regra 
atual, o benefício era pago 
igualmente para os traba-
lhadores, independente-
mente do tempo trabalha-
do. Seguro-desemprego 
-  Atualmente, o trabalha-
dor pode solicitar o seguro 
após trabalhar seis meses. 
Com as novas regras, ele 
terá que comprovar víncu-
lo com o empregador por 
pelo menos 18 meses na 
primeira vez em que re-
querer o benefício. Na se-
gunda solicitação, o perío-
do de carência será de 12 
meses. A partir do terceiro 
pedido, a carência voltará 
a ser de seis meses. Seguro 
defeso - Devido à grande 
ocorrência de acúmulo de 
benefícios no seguro-de-
semprego do pescador ar-
tesanal, conhecido como 
seguro-defeso, as regras 
de acesso, nesse caso, tam-
bém terão mudanças. A 
primeira delas visa a vedar 
o acúmulo de benefícios 
assistenciais e previdenci-
ários com o seguro-defeso. 
O benefício de um salário 
mínimo é pago aos pesca-
dores que exercem a ativi-
dade de forma exclusiva, 
durante o período em que 
a pesca é proibida, visando 
à reprodução dos peixes. 
Mercadante disse que “não 
faz sentido” o trabalhador 
receber o seguro-defeso 
e, concomitantemente, o 
seguro-desemprego ou o 
auxílio-doença, por exem-

plo. Além desta medida, 
serão criadas regras para 
comprovar que o pescador 
comercializou a sua pro-
dução por pelo menos 12 
meses, além de ser criada 
carência de três anos a par-
tir do registro do pescador. 
Pensão por morte - Com 
base em estudos de ex-
periências internacionais, 
o governo pretende criar 
uma carência de dois anos 
para quem recebe pensão 
por morte. Outra intenção 
é exigir tempo mínimo de 
dois anos de casamento 
ou união estável para que 
os dependentes recebam 
a pensão. “Não dá para 
casar na última hora para 
simplesmente transferir o 
benefício como em casa-
mentos oportunistas que 
ocorrem hoje”, justificou 
Mercadante. A exceção 
é para os casos em que 
o óbito do trabalhador 
ocorrer em função de aci-
dente de trabalho, depois 
do casamento ou para o 
caso de cônjuge incapaz. 
Nova regra de cálculo do 
benefício também será es-
tipulada e reduzirá o atu-
al patamar de 100% do 
salário-de-benefício para 
50% mais 10% por de-
pendente. Outra mudança 
é a exclusão do direito a 
pensão para os dependen-
tes que forem condenados 
judicialmente pela prática 
de assassinato do segu-
rado. Auxílio-doença - 
O teto do benefício será 
a média das últimas 12 
contribuições, e o pra-
zo de afastamento a ser 
pago pelo empregador 
será estendido de 15 para 
30 dias, antes que o Ins-
tituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) passe a ar-
car com o auxílio-doença.

Prefeitura de Tremembé
abre concurso de
professores do
ensino básico

A Prefeitura de Tremembé 
abre nnesta semana ins-
crições para um concurso 
público com o objetivo 
de preencher 71 vagas 
de professores e auxilia-
res para educação básica. 
As vagas são para profes-
sores de educação básica 

(50), língua portuguesa 
(3), matemática (3), ci-
ências (3), geografia (1), 
educação física (4), his-
tória (3), artes (1) e in-
glês (3). Além de mais 
vagas para inspetor de 
alunos (10), auxiliar de 
desenvolvimento infan-

til (20) e merendeiro 
(10). Os salários variam 
de R$ 724 a R$ 1.993. 
O edital já estão disponí-
vel no site da Prefeitura. 
As inscrições serão feitas 
pelo site da EPTS a partir 
de segunda, com taxas que 
variam de R$ 18 a R$ 50.’

Bolsistas devem renovar
cadastro para 2015 em

Pindamonhangaba
A Prefeitura, por meio 
do Departamento de As-
sistência Social, convo-
ca os alunos contempla-
dos com bolsa de estudos 
universitários em 2014 
para efetuarem renova-
ção das bolsas de estudo. 
Os alunos dos cursos 
superiores devem reali-
zar a renovação da bolsa 
universitária, no Depar-
tamento de Assistência 
Social, de 5 a 9 de janei-
ro de 2015, das 8 às 11 
horas e das 13 às 16h30. 
O departamento fica lo-
calizado na rua Euclides 

Figueiredo, 94, Cardoso.
Para a renovação, o estu-
dante deve apresentar os 
seguintes documentos: 
comprovante atual de re-
sidência, comprovante de 
renda (que o mesmo per-
manece em núcleo familiar 
com renda per capita de 
até 8,82 UFMPs - Unida-
de Fiscal do Município de 
Pindamonhangaba - sendo 
que para o ano de 2015 será 
no valor de R$ 658,85), 
Carteira de Trabalho ou 
comprovante autônomo e 
relatório de notas de 2014.
O estudante perde-

rá o direito à renova-
ção de bolsas quando: 
deixar de se matricular 
na universidade, houver 
irregularidade de ma-
trícula da universidade, 
ter sido reprovado, não 
atingir 75% de frequên-
cia escolar e ter depen-
dência de disciplinas.
Além da apresentação 
dos documentos, também 
será necessária a reali-
zação da triagem social, 
com visita domiciliar re-
alizada pela equipe téc-
nica do Departamento 
de Assistência Social.

Câmara de vereadores 
devolve R$ 611,5 mil a 
Prefeitura Municipal de 

Tremembé

Um montante de R$ 
611.533,13 foi devolvido 
aos cofres municipais de 
Tremembé na manhã desta 
terça-feira (30), pelo pre-
sidente da Câmara Alex 
Chiaradia. O valor corres-
ponde às economias rea-

lizadas pelo Legislativo 
ao longo do ano. Como 
sugestão, a Casa soli-
citou à prefeitura que o 
dinheiro seja utilizado 
para pagamento dos ser-
vidores municipais. Pela 
legislação federal, o Exe-

cutivo deve repassar a 
Câmara mensalmente 
o duodécimo, uma par-
cela da arrecadação dos 
tributos que garante a 
manutenção da Câmara. O 
valor que não é gasto deve 
ser devolvido a  Prefeitura.   
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
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 Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 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 Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - 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

As propriedades medicinais da jabuticaba estão sendo indicadas para combater o processo de envelhe-
cimento da pele. Essa fruta atua como antioxidante reforça os vasos sanguíneos e estabiliza o colágeno, 
responsáveis pela textura e pelo aspecto jovial da pele. Uma porção de 180 gramas diárias da jabuticaba 
é a dose ideal. Você também pode ingerir sua geléia ou extrair seu açúcar.  
***
No espaço de uma noite, nós passamos por quatro estágios de sonho. O primeiro estágio é o sonho mais 
leve. Logo que nos deitamos ou quando acordamos e voltamos a deitar, os músculos relaxam e o ritmo 
de batidas do coração diminui. Aí temos o sonho em “pedaços” ou com imagens isoladas. No segundo 
estágio, já estamos dormindo mais profundamente. Nessa etapa é que algumas pessoas costumam a falar 
ou em caso de sonambulismo, andam dormindo. De qualquer modo é muito raro que a gente sonhe nes-
sa ocasião. No terceiro estágio é que os sonhos mais nítidos e mais ricos em detalhes acontecem. A essa 
altura nossa respiração fica mais lenta e regular, a temperatura do corpo abaixa, os batimentos cardíacos 
diminuem e é raro acordar. No quarto estágio, o sonho se assemelha ao estado de coma. Aí geralmente 
é que temos os sonhos com situações de pouca ação e mais ligados à reflexão sobre nossos problemas.     

Humor

Qual é a importância do Vale do Paraíba?
Esta foi a pergunta feita a um vestibulando em uma Universidade particular e a resposta foi esta: “O 
Vale do Paraíba é de uma suma importância, pois não podemos descriminar esses importantes cidadãos, 
já que existe o vale transporte e o vale refeição, por que não existir também o vale do Paraíba? Sabemos 
que os paraíbas (???) trabalham em obras ou portarias de edifícios e ganham pouco. Então, o vale do 
Paraíba é muito importante para equilibrar sua economia familiar”.
***
Um casal de turcos, sentados na sala e o filho adolescente de dezesseis anos se trancou no banheiro e 
não saia mais. O casal foi até a porta do banheiro e bateu dizendo:
- Filhinha, o que estais fazendo?
- Estou fumando um baseado.
- Há bom, pensamos que tivesse este tempo todo com o chuveiro ligado...
***
Na escola a professora explica:
- Se eu digo “fui bonita” é passado e se eu digo “sou bonita” o que é Joãozinho?
- É mentira.
***
O fazendeiro para o caipira:
- Nesta terra dá arroz?
- Não dá não, senhor!
- E feijão, dá?
- De jeito nenhum!
- Dá frutas e verduras?
- Também não dá não!
- Soja, café, amendoim, não dá nada?
- Já disse, não dá nada não!
- Quer dizer que não adianta eu plantar, que não dá nada, mesmo?
- Bem, plantando é outra coisa!
***
Quando minha filha estava com sete anos, tentei lhe explicar que tinha muita sorte de ser menina, por-
que nós as mulheres podemos fazer algo muito especial:
- Filha, você sabe o que nós mulheres sabemos fazer que os homens não sabem?
Ela pensou um pouquinho e respondeu:
- Faxina?
***
Duas mulheres conversavam no ônibus:
- A gente nunca pode confiar nos homens. Desabafa a primeira. Imagina que o meu marido uma noite 
saiu pra comprar uma caixa de fósforos e nunca mais voltou e isso já faz oito anos.
- Ah! Isso eu tenho certeza que nunca vai acontecer comigo. Responde a outra.
- Mas como é que você pode ter tanta certeza assim?
- É que o meu marido usa isqueiro!

Mensagens

Por mais inteligente que alguém possa ser, se não for humilde, o seu melhor se perde na arrogância. A 
humildade ainda é a parte mais bela da sabedoria.
***
Isso também passa...

Havia um homem que costumava ter em cima de sua cama uma placa escrita: ISSO TAMBÉM PASSA. 
Então perguntaram a ele o porquê disso e ele respondeu que era para se lembrar que quando estivesse 
passando por momentos ruins, pudesse se lembrar de que eles iriam embora e que ele teria que passar 
por aquilo por algum motivo, mas essa placa também era para lembrá-lo que quando estivesse feliz, que 
não deixasse tudo para trás, porque esses momentos também iriam passar e momentos difíceis viriam 
de novo... E é exatamente disso que a vida é feita: MOMENTOS! Momentos os quais temos que passar, 
sendo bom ou não, para o nosso próprio aprendizado. Por algum motivo... Nunca se esqueça do mais 
importante: NADA É POR ACASO! Absolutamente nada. Por isso temos que nos preocupar em fazer a 
nossa parte da melhor maneira possível.
***
A causa que defendemos não é só nossa, ela é igualmente a causa de todo mundo. Uma nação baseada 
em sólidos princípios de justiça e recíprocas conveniências uniria hoje todos os irmãos, tornando mais 
forte e respeitado nossos ideais.
***
Há pessoas que sabem e aceitam que a vida é difícil. Isso não tira delas o ânimo para lutar pelos seus 
objetivos, a esperança de ter dias melhores ou a alegria de viver. São realistas e não criam falsas expec-
tativas. Mobilizam-se e usam suas energias para chegar aonde desejam, sem perder tempo e forças com 
decepções inúteis. As desilusões que nos tiram da fantasia e nos devolvem para a realidade concreta são 
úteis. Necessárias para os que se esquecem de que nascer é difícil e que aprender a crescer não é fácil. 
Ninguém veio para este planeta com passaporte. Nós viemos com carteira de trabalho.
***
Há uma grande confusão no entendimento do conceito do carma, erroneamente para justificar as difi-
culdades da vida de alguém. De acordo com as culturas orientais que acreditam na reencarnação, tudo 
que alguém está vivendo nesta existência é cármico, conseqüências de suas ações passadas. Assim, 
uma experiência ruim não é um castigo, mas sim o resultado de uma ação passada, que traz à pessoa a 
oportunidade de se corrigir.
***
Se você se importa com seus objetivos, abandone as condições. Vá diretamente à sua meta. Seja a sua 
meta! As condições freqüentemente se disfarçam em tragédias para fugir da responsabilidade. Por que 
não simplesmente assumir e criar a expectativa que você está procurando.

Pensamentos

Quanta gente ainda insisti em buscar a paz fazendo a guerra.
Sábio é quem recolhe a sabedoria dos outros.
Ninguém é sábio se não conhecer a escuridão.
A sabedoria é simétrica e resume tudo.
Deve-se ler para se fazer perguntas.
No coração do prudente descansa a sabedoria.
A única criatura que faz sucesso deitada é a galinha.
Nossas ações sempre traduzem nossos pensamentos.
A arte da vitória se aprende na derrota.
Ninguém consegue usar máscaras por muito tempo.
Onde a luz bate mais forte a sombra é mais escura.
O mais forte é o que sabe dominar-se na hora da cólera.
O gênio é uma força que atua em função do meio.
Nossa paciência alcançará mais que a nossa força.
Nós adquirimos a força que suportamos.
A melhor forma de lidar com uma mudança é ajudar a criá-la.
A fé é um alento que nos estimula a tocar adiante a nossa vida.
A saudade é o que fica, as lembranças são eternas.

Emprega São Paulo/Mais 
Emprego oferece 850

oportunidades para a região 
do Vale do Paraíba

O programa Emprega São 
Paulo/Mais Emprego, 
agência de empregos pú-
blica e gratuita gerenciada 
pela Secretaria do Empre-
go e Relações do Traba-
lho (SERT), em parceria 
com o Ministério do Tra-
balho e Emprego (MTE), 
oferece nesta semana 850 
vagas de trabalho dividi-
das entre as áreas de co-
mércio, construção civil, 
serviço, entre outras, para 
a região do Vale do Para-
íba. Os itens escolaridade 
e experiência para o pre-
enchimento das vagas va-

riam de acordo com a área 
de atuação e com a em-
presa. Como se cadastrar
Para ter acesso às va-
gas basta acessar o site: 
www.empregasaopaulo.
sp.gov.br  criar login, se-
nha e informar os dados 
solicitados. Outra opção 
é comparecer a um Posto 
de Atendimento ao Tra-
balhador (PAT) com RG, 
CPF, PIS e Carteira de 
Trabalho. O cadastramen-
to do empregador também 
poderá ser feito através 
do site do Emprega São 
Paulo ou PAT. Para dis-

ponibilizar vagas através 
do sistema, é necessária a 
apresentação do CNPJ da 
empresa, razão social, en-
dereço e o nome do solici-
tante.  Emprega São Paulo
Desde a implantação do 
Emprega São Paulo, em 
agosto de 2008, o progra-
ma  recolocou no mercado 
de trabalho mais de 700 
mil trabalhadores. O sis-
tema conta com um banco 
de 3,5 milhões de currí-
culos cadastrados. Para 
mais informações acesse: 
w w w . e m p r e g a s a o -
p a u l o . s p . g o v . b r .
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Inscrições para concurso de 
Marchinhas de Quiririm

estão abertas
A partir do próximo dia 05 
de janeiro, segunda-feira, 
a Prefeitura de Taubaté 
abre as inscrições para a 
9ª Edição do Concurso de 
Marchinhas de Quiririm. 
O Concurso será reali-
zado de 10 a 12 de feve-
reiro, a partir das 19h, no 
Palco de Eventos Sálvio 
Telmo Suzano, localizado 
à Rua Coronel Marcondes 
de Matos, no Distrito de 
Quiririm.  As inscrições 
são gratuitas e podem ser 
feitas até o dia 5 de feve-
reiro, das 8h às 12h e das 
14h às 17h na Secretaria 
de Turismo e Cultura, que 
fica no Centro Cultural 
Antônio Mendes da Sil-
va (Toninho Mendes), na 
Praça Coronel Vitoriano, 
nº 01, no Centro. Cada 
autor, incluindo parcerias, 

poderá inscrever até duas 
canções inéditas e origi-
nais. Será necessário o 
preenchimento de uma fi-
cha de inscrição para cada 
música. A pessoa respon-
sável pela inscrição deve-
rá ser o autor ou um dos 
autores da música. Além 
da ficha, deve ser entregue 
a seguinte documentação: 
cópia do RG, CPF, INSS 
ou PIS ou PASEP ou NIT 
do responsável pela ins-
crição, Certidão Negativa 
de Débito junto ao muni-
cípio de Taubaté, dois CDs 
com gravação da música 
inscrita e 12 cópias da le-
tra da música cifrada.  O 
concurso – Dos trabalhos 
inscritos serão pré-sele-
cionadas 20 músicas. Nos 
dias 10 e 11 de fevereiro 
acontecem as eliminató-

rias com a apresentação de 
10 canções por dia. Dessa 
fase serão eleitas 10 mar-
chinhas para a etapa final, 
no dia 12 de fevereiro.  No 
processo de seleção das 
marchinhas concorrentes 
serão considerados, em to-
das as etapas, os seguintes 
quesitos: letra, melodia, 
interpretação e ritmo.  A 
premiação será em dinhei-
ro conforme a seguinte 
ordem de classificação: 
1º Lugar: R$ 2.500
2º Lugar: R$ 2.000 
3º Lugar: R$ 1.500.  Os 
três primeiros colocados 
também receberão troféus.   
Para mais informações, o 
telefone da Secretaria de 
Turismo e Cultura é o (12) 
3621-6040. O edital com-
pleto está disponível no site 
www.taubate.sp.gov.br.

Taubaté abre inscrições 
para eleger a Corte de 

Momo do Carnaval 2015

Taubaté prepara-se para 
início às festividades vi-
sando o carnaval do próxi-
mo ano e o primeiro even-
to oficial da Prefeitura é a 
eleição da Corte de Momo 
do Carnaval 2015. Na pró-
xima segunda-feira (5) es-
tarão abertas as inscrições 
para a eleição de Rainha, 
Rei Momo e Princesas.  As 
inscrições são gratuitas e 
podem ser feitas até o dia 5 
de fevereiro, das 8h às 12h 
e das 14h às 17h na Secre-
taria de Turismo e Cultura, 
que fica no Centro Cul-
tural Antônio Mendes da 
Silva (Toninho Mendes), 
à Praça Coronel Vitoriano, 
nº 01, no Centro. Podem 
participar candidatos e 
candidatas a partir dos 18 
anos.  Vale ressaltar que os 
candidatos deverão com-
parecer pessoalmente para 

preencher uma ficha de 
inscrição e entregar os se-
guintes documentos: cópia 
do RG, CPF, INSS, PIS, 
PASEP ou NIT, 01 foto 
3x4, cópia do comprovan-
te de residência em nome 
próprio ou em nome dos 
pais atestando que o con-
corrente reside no municí-
pio de Taubaté e Certidão 
Negativa de Débito junto 
ao município. A disputa 
vai acontecer no dia 07 
de fevereiro, às 20 horas, 
no Palco de Eventos Sál-
vio Telmo Suzano na Rua 
Coronel Marcondes de 
Matos, no Distrito de Qui-
ririm. O júri vai avaliar os 
seguintes quesitos: samba 
no pé, ter domínio da dan-
ça, simpatia, e desembara-
ço. Além disso, os candi-
datos serão entrevistados 
pelo apresentador do con-

curso e serão avaliados por 
sua simpatia, boa dicção, 
desenvoltura nas respostas 
e criatividade. O mandato 
da Corte de Momo do Car-
naval 2015 tem início no 
dia da eleição e término no 
dia em que for eleita a Cor-
te de Momo do Carnaval 
2016. Os eleitos deverão 
cumprir agenda de com-
promissos definida pela 
Comissão de Carnaval.  
Para mais informações, o 
telefone da Secretaria de 
Turismo e Cultura é o (12) 
3621-6040. O edital com-
pleto está disponível no 
site www.taubate.sp.gov.
br. A corte eleita receberá, 
além dos troféus, a seguin-
te premiação em dinhei-
ro: Rei Momo e Rainha: 
R$ 3.500 cada Primeira 
Princesa: R$ 3.000  Se-
gunda Princesa: R$ 2.500.
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Ano começa com fim 
da redução do IPI para 

automóveis

RMVale terá três
cidades entre as sedes 

da “Copinha 2015”

A partir do dia 1° de janei-
ro de 2015, quem comprar 
carro zero quilômetro vai 
sentir no bolso a diferença 
no preço. É que o governo 
retira a redução da alíquota 
do Imposto sobre Produ-
tos Industrializados (IPI). 
A alíquiota para os carros 
populares sobe dos atu-
ais 3% para 7%. No caso 
dos carros com motor flex 
(gasolina e etanol), que 
hoje recolhem 9% de IPI, 
a alíquota sobe para 11%, 
e os carros movidos só a 
gasolina, que pagam 10%, 
terão a alíquota aumenta-

O Vale do Paraíba terá três 
sedes de grupos da Copa 
São Paulo de Juniores 
2015, competição espor-
tiva de futebol masculino 
categoria juvenil sub20. 
Taubaté, São José dos 
Campos e Ilhabela são as 
cidades que representarão 
a região, nesta que é con-
siderada a maior vitrine 
de jovens valores do fu-
tebol.  O torneio terá seu 
início neste sábado (3) 
com o São José dos Cam-
pos FC enfrententando o 
São Raimundo, do Ama-
zonas, a partir das 17h00 

da para 13%. Para manter 
a economia aquecida, o 
governo Dilma Rousseff 
promoveu em 2012 a re-
dução no IPI para veícu-
los e a estratégia funciou, 
gerando uma verdadeira 
correria em busca de car-
ros 0Km, e em consequên-
cia, favoreceu aqueles que 
buscavam veículos mais 
antigos. A medida já havia 
sido adotada anteriormen-
te, em 2009, no governo 
de Luiz Inácio Lula da Sil-
va, no auge dos efeitos da 
crise financeira deflagrada 
em setembro de 2008, com 

no estádio Martins Pereira.
Desde sua primeira edição 
realizada em 1969, a “Co-
pinha” já revelou nomes 
como Falcão, Raí, Casa-
grande, Cafu, Dener, Kaká, 
Neymar e tantos outros. 
Com 104 clubes de todo o 
país, a 46ª edição da Copa 
São Paulo terá 26 cidades 
sedes, sendo 24 no interior 
do Estado e duas na capital.  
O início neste domingo e 
a partida decisiva será no 
dia 25 de janeiro, data de 
aniversário de São Paulo. 
No Grupo U, em Ilhabela 
estão as equipes do Criciú-

a quebra do banco norte-a-
mericano de financiamen-
tos Lehman Brothers. Ao 
renovar sucessivas vezes a 
permanência do IPI redu-
zido dos automóveis, o go-
verno vinculou a medida a 
um compromisso da in-
dústria automotiva de não 
cortar empregos. No últi-
mo mês de novembro, o 
presidente da Associação 
Nacional dos Fabricantes 
de Veículos Automotores 
(Anfavea), Luiz Moan, 
avaliou que a elevação 
do imposto não acarre-
tará demissões no setor.

ma, Vila Nova –GO, Gua-
rani (Campinas) e São José 
–RS. O primeiro jogo do 
grupo U será às 14h, entre 
Criciúma (SC) e São José 
(RS). No jogo de fundo, às 
16h, tem Vila Nova (GO) 
e Guarani (SP). Na cidade 
de São José dos Campos, o 
Grupo está formado pelos 
donos da casa São José dos 
Campos FC, São Paulo-SP, 
4 de Julho-PI e São Rai-
mundo-RR. Em Taubaté, o 
Grupo P reunirá as repre-
sentações do EC Taubaté, 
Vaco da Gama-RJ, Ara-
xá-MG e Serrano-BA.


