
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXV  08 DE JANEIRO DE 2015  EDIÇÃO 1377 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Sindicato dos Metalúrgicos 
abre inscrições para

cursos de informática

2º Batalhão de Engenharia 
promove troca de comando 

em Pinda

Sistema Cantareira tem
nova queda e chega

a 6,9% da capacidade

O Sindicato dos Metalúr-
gicos de Pindamonhanga-
ba-CUT está com inscri-
ções abertas para cursos 
gratuitos de informática. 
O curso é destinado a só-
cios e seus dependentes, 
mas parte das vagas é re-
servada para a população 
em geral. O prazo se en-
cerra no dia 16 e o início 
das aulas será no dia 19. 
As 84 vagas são divididas 
em turmas de idade livre, 
infantil e melhor idade, 
tanto no centro quanto em 

O 2º Batalhão de En-
genharia de Combate - 
Batalhão Borba Gato - 
promoveu na manhã desta 
terça-feira a cerimônia mi-
litar de troca de comando 
da guarnição federal ins-
talada em Pindamonhan-
gaba. Estiveram presentes 
várias autoridades civis, 
dentre elas, o prefeito do 
município Vito Ardito Le-
rário. O evento teve início 
no pátio interno do quar-
tel, encerrando com des-
files de tropas e veículos 
na Rua Mateus Romeiro 
e Praça Padre Fialho. A 
solenidade marcou a pas-
sagem do comando do 
2º BE Cmb. No lugar do 
Cel Maurício Máximo de 
Andrade entra o Tem Cel 

A chuva que caiu no final 
de semana em boa parte 
do Vale do Paraíba, Alto 
Tietê e Grande São Pau-
lo não conseguiram evitar 
mais uma queda no  volu-
me do Sistema Cantareira. 
Os reservatórios registra-
ram nova queda hoje (6). 
E agora estão com 6,9 % 

Moreira César. Segundo 
o secretário de Forma-
ção do sindicato, Celso 
Antunes, 242 pessoas se 
formaram no curso em 
2014. A sede fica na Rua 
Sete de Setembro, 232, 
centro - telefone 0800-
771-8589. A subsede fica 
Rua Albert Sabim, 40, 
Terra dos Ipês I, Moreira 
César – telefone 3637-
3634. Excel Avançado. 
Também estão abertas 
inscrições para curso de 
Excel Avançado, com du-

Rogério Caum, que vai co-
mandar a unidade militar 
pelos próximos dois anos. 
Dentre os vários outros 
comandantes de regiões 
e unidades militares, des-
taque para a presença do 
Comandante do Sudeste, 
General João Cami-
lo Pires de Campos.
O Ten Cel Rogério Caum 
nasceu em 7 de março de 
1969, em Ribeirão Preto, 
filho de Mário Caum e 
Maria Aparecida da Silva 
Caum, tendo incorporado 
as fileiras do Exército em 
22 de fevereiro de 1988. 
É casado com Ana Clau-
dia e tem uma filha: Sofia. 
Segundo ele, Pindamo-
nhangaba foi sua primei-
ra opção para a transfe-

da capacidade. Segundo a 
Companhia de Saneamen-
to Básico do Estado de 
São Paulo (Sabesp), on-
tem (5), o nível era 7%. O 
sistema é o principal ma-
nancial usado no abasteci-
mento da capital paulista. 
Nos primeiros seis dias do 
mês foram registrados 15 

ração de 16 horas. A par-
ceria do sindicato com a 
Excellence - Consultoria e 
Treinamentos garante aos 
sócios 30% de desconto. 
As aulas serão às quintas-
feiras, das 20h às 22h. O 
prazo se encerra em 30 de 
janeiro com início das au-
las no dia 5 de fevereiro. As 
inscrições devem ser feitas 
na secretaria do sindicato. 
Mais informações sobre 
o curso pelos contatos: 
e x c e l l e n c e s o l u c a o @
gmail.com / 3637-3315.

rência. “Eu servi aqui por 
três anos, entre 1992 e 94. 
Depois desse período, 
até 2008 eu vim todos os 
anos para Pindamonhan-
gaba. Tenho um carinho 
muito grande pela cida-
de, conheço muito bem 
Pindamonhangaba e vá-
rias pessoas daqui.”, dis-
se o novo comandante.
Com a sensação do dever 
cumprido, o comandan-
te sucedido Cel Maurício 
Máximo agora deve seguir 
para São Paulo. “Missão 
cumprida, graças a Deus, 
sem nenhum problema. 
Cumpri todas as missões 
que foram determinadas 
pelo escalão superior, e 
com a ajuda da cidade.”, 
disse ele em sua despedida.

milímetros (mm) de chuva 
nas cabeceiras do sistema. 
A média histórica do mês 
é 271,1mm. O Sistema 
Alto Tietê, que também 
abastece a região metro-
politana da capital, man-
teve o nível de 11,8% da 
capacidade. Os reservató-
rios receberam, até o mo-
mento, 5,2mm de chuva. 
A média histórica do mês 
é 251,5mm. Nas demais 
represas responsáveis pelo 
atendimento à Grande São 
Paulo, a situação é mais 
confortável. Os reservató-
rios que compõem o Siste-
ma Guarapiranga têm 40% 
da capacidade; o Sistema 
Rio Grande, 71,9%; o Sis-
tema Rio Claro, 29,8%; e o 
Sistema Alto Cotia, 30,9%.

Sítio do Picapau Amarelo em 
Taubaté abre inscrições para o 
Projeto “Lobatinhos do Futuro”
Até esta sexta-feira, dia 
09 de janeiro, os pais po-
dem inscrever seus filhos 
nas aulas da 4ª edição do 
Projeto “Lobatinhos do 
Futuro”. São 30 vagas e 
podem participar crianças 
alfabetizadas até 12 anos. 
As inscrições são gratuitas 
e devem ser feitas pelos 
pais ou responsável por 
telefone (12) 3635-3234, 
ou pessoalmente no Sítio 
do Picapau Amarelo, lo-
calizado à Avenida Mon-
teiro Lobato, s/nº, Chácara 
do Visconde. O horário de 
atendimento é das 09h às 
17h. As aulas, que também 
são gratuitas, acontecerão 
de 13 de janeiro a 08 de 
fevereiro, de terça a sexta-

feira das 9h às 11h30, no 
Sítio do Picapau Amare-
lo. Os participantes terão 
a oportunidade de entrar 
em contato com a litera-
tura de Monteiro Lobato 
no casarão que foi de seu 
avô, onde o escritor pas-
sou sua infância e se ins-
pirou para criação de seus 
personagens. Será também 
a oportunidade das crian-
ças terem aulas de teatro 
e saírem da posição de 
espectadores e atuarem 
como Emília, Pedrinho, 
Narizinho, tia Nastácia, 
Dona Benta e Visconde 
de Sabugosa. Durante o 
curso os alunos ensaiam 
uma peça que, ao final das 
aulas, será apresentada por 

eles no palco do teatro do 
Sítio. O Projeto tem por 
objetivo manter vivo o 
patrimônio imaterial em 
oficinas de teatro e litera-
tura, levando ao conheci-
mento das crianças a lite-
ratura de Lobato. Serviço:
Projeto Lobati-
nhos do Futuro
30 vagas
Público-alvo: crianças al-
fabetizadas até 12 anos
Inscrições: até 09 de janeiro
Horário de inscri-
ção: das 09h às 17h
Endereço: Avenida 
Monteiro Lobato, s/nº, 
Chácara do Visconde
Telefone: (12) 3635-
3234 ou (12) 3625-5062
G r a t u i t o .
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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

Edital de Convocação
Assembleia geral extraordinária

O presidente do CENTRO DE RECUPERAÇÃO YAHWEHSHAMMAH, no uso das atribuições que lhe confere os estatutos 
Sociais, convoca os Associados em gozo de seus direitos estatutários, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRA-
ORDINÁRIA, de acordo artigo 16 do estatuto, a ser realizado no dia 28 de fevereiro de 2015, às 18h00 na Sede do Centro 
de Recuperação Yahweh Shammah, Estrada Municipal Luiz Andrade Filho, em primeira convocação ou uma hora após com 
qualquer número de associados presentes, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1. Alteração de Endereço da Sede no Estatuto, para lançamento nos Orgãos competentes;
2. Alteração dos Artigos 16 e 02 do estatuto para atender a lei de OSCIP;
3. Aprovação dos balancetes 2012 e 2013;
4. Eleição da nova direção da Associação. Assim sendo os associados interessados em participar do pleito, 
deverão atentar aos requisitos do artigo 37 do estatuto em vigor, registrando sua chapa.

Tremembé 06 de janeiro de 2015
Luiz Henrique Mont’Alverne

PRESIDENTE

Senac Taubaté oferece
cursos de férias na

área de TI
Carente de qualificação 
profissional, segmento de 
tecnologia da informação 
está em alta. Dados di-
vulgados neste ano pela 
Associação Brasileira de 
Empresas de Software 
(ABES) com base em es-
tudo realizado em parce-
ria com a IDC apontam 
investimento de 15,4% a 
mais no mercado nacional 
de TI (tecnologia da infor-
mação) se comparado ao 
ano anterior, chegando a 
um total de 61,1 bilhões 
de dólares. Informações 
como esta comprovam 
que atualmente o mercado 
de TI está em alta. Segun-
do o coordenador da área 
no Senac Taubaté, Deivid 
Benedito Moreira, o seg-
mento está em constante 
crescimento devido a dois 
fatores: novas tecnologias 
surgindo e poucos profis-
sionais qualificados. “É 
essencial que o interessa-
do mantenha seu currículo 
atualizado. Não se faz ne-

cessária apenas a atualiza-
ção de cursos já realizados 
como também a inscrição 
em novos, os quais agre-
guem conhecimento so-
bre novas tecnologias que 
serão implementadas ou 
que já estão em evidên-
cia”, afirma. No entanto, 
com a rotina atarefada é 
difícil separar um horário 
na agenda para qualifica-
ção profissional. “Muitos 
entram em recesso no pe-
ríodo de dezembro e ja-
neiro ou saem de férias da 
faculdade. Esta é a melhor 
época para potencializar o 
currículo e tirar um tempo 
para si”, opina o coordena-
dor da área tecnologia da 
informação. Para se desta-
car, segundo Deivid, o pro-
fissional de TI deve pes-
quisar diariamente. “Com 
a facilidade da internet em 
tempo real, a leitura so-
bre os assuntos da área e 
opiniões de outros profis-
sionais é muito importan-
te”, conta, afirmando que 

“a boa comunicação, boa 
aparência e pontualida-
de são itens presentes em 
quem destoa positivamen-
te de outros profissionais”. 
Interessados em obter in-
formações sobre cursos 
na área tecnologia da in-
formação ofertados pelo 
Senac Taubaté, podem 
acessar o site www.sp.se-
nac.br/taubate ou se dirigir 
ao balcão de atendimento 
da unidade, localizada na 
Rua Nelson Freire Cam-
pello, nº 202. Confira os 
cursos ofertados pela uni-
dade no período de férias:
Autocad 2015 Bási-
co - Projetos em 2d
10/1 a 21/3; sábados - 
9h30 às 13h30 Premiere 
Pro CC e Encore - edi-
ção e autoração de vídeo
17/1 a 21/3; sábados 
- 9h30 às 16h30 Lo-
cal: Senac Taubaté
Endereço: Rua Nel-
son Freire Campello, 
nº 202 – Jardim Eulália
Telefone: (12) 2125-6099

Cálculo do salário
mínimo não mudará diz

Ministro do Planejamento
O Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e 
Gestão enviou nota à im-
prensa informando que o 
cálculo do salário mínimo 
a partir de 2016 seguirá a 
regra vigente atualmente. 
De acordo com o comu-
nicado, a proposta requer 
um novo projeto de lei, 
que será enviado ao Con-
gresso este ano. A nota 
atribui as informações ao 

novo ministro da pasta, 
Nelson Barbosa. Barbosa 
havia falado a jornalistas 
sobre possível mudan-
ça na regra de cálculo a 
partir do ano que vem. 
“O cálculo do salário mí-
nimo nós vamos enviar 
ao Congresso no mo-
mento oportuno. A re-
gra atual ainda vale para 
2015. Nós vamos pro-
por uma nova regra para 

2016-2019 ao Congres-
so Nacional. Continuará 
a haver aumento real do 
salário mínimo”, disse. 
O ministro deu as declara-
ções em entrevista após re-
ceber o cargo da antecesso-
ra, Miriam Belchior. Para 
este ano, um decreto publi-
cado no fim de dezembro 
fixou o salário mínimo em 
R$ 788. Em 2014, o va-
lor vigente foi R$ 724.

MISCELÂNEA
Curiosidades

Você sabe como surgiu a idéia de que derramar sal dá azar? Uma das razões é que o 
sal já foi muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo tem sua crença a respeito 
do assunto. Segundo uma antiga superstição norueguesa, a pessoa estaria condenada a 
derramar quantas lágrimas que fossem necessárias para dispensar o sal derramado, já 
os antigos alemães, franceses e americanos acreditavam que o ato de derramar sal esta-
ria associado a manifestações do demônio. Estes últimos criaram um costume de jogar 
sal por cima do ombro esquerdo, pois julgavam estar atingindo o diabo nos olhos.
***
A claustrofobia é um tipo de pânico que envolve apenas pessoas quando têm que per-
manecer em lugares fechados, tais como elevadores, aviões e túneis, mesmo por pouco 
tempo e que não tenham ameaças de perigo. A mente e o organismo são invadidos por 
uma angústia e uma ansiedade incontroláveis, provocando diversas reações na parte 
física, como o aumento dos batimentos cardíacos, excesso de suor e medo intenso. É 
bastante comum em qualquer idade, sexo, raça ou condição social e podem ser inúme-
ras as causas do problema. Porém, estudos já comprovaram que existe um fator gené-
tico, pois 70% dos portadores dessa fobia possuem parentes com o mesmo problema. 
As pessoas que sabem que sofrem da claustrofobia devem evitar estar em locais onde 
possam ser desencadeados esses distúrbios.
***
A primeira lei de trânsito chamava-se Lei da Bandeira Vermelha e foi promulgada em 
1816, na Inglaterra. Além de limitar em 10 quilômetros por hora a velocidade máxima, 
obrigava que o carro fosse precedido por um homem portando uma bandeira vermelha 
para alertar os pedestres, a no mínimo 60 metros de distância.

Humor

A loira entra no restaurante, chama o garçom e quando ele se aproxima, ela levanta e 
fala baixinho ao ouvido dele:
- Onde é o banheiro?
E o garçom responde:
- Do outro lado.
A loira se aproxima do outro ouvido do garçom e repete:
- Onde é o banheiro:
***
O cara chega para um amigo e diz:
- A mãe da minha mulher morreu e agora fiquei na dúvida: não sei se vou trabalhar ou 
se vou ao enterro dela. O que você faria?
E o amigo, muito distraído, responde:
- Bem, primeiro a obrigação, o trabalho e depois a diversão...
***
Um louco vai ao administrador do manicômio fazer queixa:
- Venho porque meu companheiro de quarto não me deixa dormir, ele tem complexo 
de motocicleta.
- E o que incomoda é o barulho que ele faz?
- Não senhor, o que me incomoda é o cheiro que sai o escapamento dele.
***
Um turista brasileiro em Las Vegas havia prometido à sua esposa não jogar nos cassi-
nos. Resistiu no primeiro e no segundo dia, mas no terceiro, sucumbiu. Era sexta-feira 
treze, saiu do hotel, sorrateiramente e quando voltou encontrou esposa esperando no 
quarto com a cara de poucos amigos. A mulher ficou assustada ao vê-lo extremamente 
abatido e perguntou:
- O que aconteceu?
- Perdi tudo no jogo.
- Mas eu disse a você pra não jogar, principalmente hoje que é sexta-feira treze, que 
dá um azar danado!
- Ah é! E o cara que ganhou, por acaso ele estava jogando num Sábado de Aleluia? 
Tava?

Mensagens

Não tenha medo de falhar. Você já falhou muitas vezes, embora possa até não se lem-
brar. Você falhou na primeira vez em que tentou andar. Você quase se afogou na pri-
meira vez em que tentou nadar, lembra-se? Preocupe-se com as chances que você 
perde quando nem mesmo tenta fazer.
***
Narudin conversava com um amigo:
- Então, Mullah, nunca pensaste em casamento?
- Muito, respondeu ele. Em minha juventude, resolvi conhecer a mulher perfeita. Atra-
vessei o deserto, estive em Damasco e conheci uma mulher espiritualizada e linda, 
mas ela não sabia nada das coisas do mundo. Continuei a viagem e fui a Isfahan. Lá 
encontrei uma mulher que conhecia o reino da matéria e do espírito, mas não era bo-
nita. Então resolvi ir até o Cairo, onde finalmente, jantei na casa de uma moça bonita, 
religiosa e conhecedora da realidade material.
- E porque não casaste com ela?
- Ah! Meu companheiro! Infelizmente ela também estava procurando um homem per-
feito...
***
Certa noite o mestre encontrou-se com seus discípulos e pediu para que acendessem 
uma fogueira para que pudessem conversar e diz:
- O caminho espiritual é como o fogo que arde adiante de nós. Um homem que deseja 
acendê-lo, tem que se conformar com a fumaça desagradável que torna a respiração 
difícil e arranca lágrimas do rosto. Assim é a recompensa da fé. Entretanto, uma vez o 
fogo aceso a fumaça desaparece e as chamas iluminam tudo ao redor nos dando calor 
e calma.
- E se alguém acendê-lo para nós? Pergunta um dos discípulos. E se alguém nos ajuda 
a evitar a fumaça?
- Se alguém fizer isso, é um falso mestre, que pode levar o fogo para onde tiver vontade 
ou apagá-lo na hora que quiser. E como não ensinou a acendê-lo é capaz de deixar todo 
mundo na escuridão.

Pensamentos

Querer a verdade é confessar-se incapaz de criá-la.
Se não sabes escutar, não deve falar.
Os homens envelhecem, mas raramente amadurecem.
Quem tem frases de vidro não atira crases no vizinho.
Jesus te ama, mas nós te achamos um cada chato. 
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Conversão do acesso
do viaduto Santa Inês

para a via Dutra
foi fechada

A CCR NovaDutra informa 
que, após estudo realizado 
em conjunto com a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), 
a Prefeitura de São José 
dos Campos e a Agência 
Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT), reali-
zou, nesta segunda-feira 
(5), o fechamento da con-
versão do acesso da via lo-
cal para a via Dutra no km 
139,4, na altura do viaduto 
Santa Inês, em São José 
dos Campos (SP). A me-
dida visa a proporcionar 
mais segurança aos mo-
toristas e mais fluidez ao 
tráfego. Os estudos foram 
realizados entre os dias 18 
de agosto e 17 de setem-
bro, período em que foi 
realizada a restrição com 
o fechamento provisório 
da conversão, e entre 22 

de setembro e 21 de outu-
bro, período posterior ao 
fechamento, para compa-
ração dos dados. Foram 
analisados os números 
coletados entre o km 132 
e o km 139 da rodovia no 
sentido São Paulo, nos ho-
rários da restrição: entre 
7h e 9h da manhã e 17h e 
19h. A comparação entre 
os dois períodos mostrou 
que, após a liberação da 
conversão do acesso da 
via local para a rodovia, 
o número de acidentes au-
mentou: foram registrados 
seis acidentes durante o 
fechamento provisório da 
conversão, entre 18/8 e 
17/9, e 19 acidentes no pe-
ríodo posterior ao fecha-
mento, entre 22/9 e 21/10. 
Também foi constatado o 
aumento na extensão do 

congestionamento: entre 
18/8 e 17/9, a extensão 
chegou a 16,5 km e, após a 
liberação da conversão do 
acesso, a extensão do con-
gestionamento na região 
foi de 45,5 km. Além dis-
so, 70% dos acidentes re-
gistrados no trecho, neste 
período, foram com veícu-
los com placas de São José 
dos Campos. Com o fecha-
mento definitivo, a alterna-
tiva para os motoristas que 
desejam acessar a rodovia 
será utilizar a via local, na 
Avenida General Motors, 
até a altura do viaduto 
Vista Verde e, em seguida, 
acessar a pista marginal 
no km 144. Outra opção 
é seguir no sentido Rio de 
Janeiro e fazer o retorno 
no km 138, na saída para 
o bairro Eugênio de Melo.

Noite ciclística abrirá a
19ª edição do Sesc Verão

Nos três dias de abertura 
do Sesc Verão a progra-
mação será diversificada 
e com atrações gratuitas 
para todos os público. 
O Sesc São Paulo promo-
ve, a partir do próximo dia 
9 de janeiro – sexta-feira, 
o Sesc Verão 2015, tradi-
cional programa que che-
ga a sua 20ª edição no pró-
ximo ano. A programação 
conta, com aproximada-
mente, duas mil atividades 
físico-esportivas em toda 
a rede de unidades Sesc 
no Estado de São Paulo. 
De 9 de janeiro à 1º de 
março o público pode en-
contrar diversas práticas 
e modalidades esportivas, 
exercitar aquelas com as 

quais se identifica ou co-
nhecer novas atividades. 
Passando pelas princi-
pais avenidas e ruas da 
região central de Taubaté, 
a Pedalada Noturna dará 
início a programação do 
Sesc Verão na cidade. A 
concentração será na Pra-
ça Santa Terezinha dia 8 
de janeiro – quinta-fei-
ra a partir das 21h com a 
apresentação musical do 
DJ Jefferson Scratch, aula 
aberta de Ritmos, segui-
da pelo o aquecimento 
para a pedalada com ins-
trutores do Sesc, atletas 
de todas as idades podem 
participar.  As inscrições 
devem ser realizadas de 
02 a 08 de janeiro mais 

informações na Central de 
Atendimento da unidade 
do Sesc  em Taubaté. O 
evento é gratuito e visa in-
centivar a prática despor-
tiva independente da ida-
de, todos podem praticar.  
Destaques da Abertu-
ra  Sesc Verão 2015
Aula aberta de Tai Chi 
Chuan com música ins-
trumental - Com o Prof. 
Jacob Alex Sapoznik 
Estilo de arte marcial re-
conhecido também como 
uma forma de meditação 
em movimento, tem sua 
arte baseada na obser-
vação da natureza e no 
estudo dos princípios da 
interação entre os diver-
sos elementos naturais.

IPTU Premiado 2014 em
São Sebastião intensifica

movimento no
Cadastro Fiscal

O movimento de con-
tribuintes na divisão de 
Cadastro Fiscal de São 
Sebastião promete ser in-
tenso no decorrer da se-
mana por conta do IPTU 
Premiado 2014. Na manhã 
desta segunda-feira (5), 
dezenas deles procuraram 
o órgão para quitar o im-
posto e retirar o cupom 
para o sorteio a ser reali-
zado na próxima semana. 
Entre os prêmios a serem 
sorteados em 17 de janei-
ro, está um Palio Fire duas 
portas, preto, 0km, expos-
to no Paço Municipal. Para 
participar do concurso, 
os contribuintes têm que 
trocar seus cupons até o 
dia 15 de janeiro de 2015. 
Para cada imóvel quita-

do em dia, ganha-se dois 
cupons e para o carnê pago 
com atraso, um cupom. 
Uma Comissão do IPTU 
Premiado foi criada para 
garantir a lisura do sorteio. 
A urna, devidamente la-
crada,  só será aberta na 
presença do público que 
comparecer na  Praça de 
Eventos por ocasião da 
premiação. “Apesar dos 
impostos serem uma obri-
gação de todo cidadão bra-
sileiro, a Prefeitura de São 
Sebastião criou um meca-
nismo que além de incen-
tivar o pagamento em dia, 
gerando benefícios para o 
município, premia o con-
tribuinte, que se sente va-
lorizado”, disse Andréa 
Magalhães, chefe da Di-

visão de Cadastro Fiscal. 
“Não conheço outro órgão 
público que faça isso”, 
concluiu. Alice Teixeira 
compareceu ao Cadastro 
Fiscal levando em mãos o 
carnê do IPTU da irmã An-
tonia Maria, residente no 
Pontal da Cruz, na região 
central da cidade. De acor-
do com ela, sua outra irmã, 
Marina, também costu-
ma participar do con-
curso. Serviço: O setor 
de Cadastro Fiscal fica 
no Paço Municipal, sito 
à rua Prefeito Sebastião 
Silvestre Neves, 214, 
Centro. Informações adi-
cionais e dúvidas pode-
rão ser sanadas pelos te-
lefones (12) 3891-2110 
ou (12) 3891-2117.Programação:

Praça Verde
Livre
Grátis
09/01. Sexta, às 8h
10 a 11/01. Sábado e domingo, às 9h30
 
Festival de Voleibol da Terceira Idade
Jogos contra equipes de Centros de 
Convivência da Terceira Idade da Re-
gião 
Ginásio
Terceira Idade
Grátis
09/01. Sexta, às 9h30

Apresentação esportiva e vivência de 
Rope Skipping
Nível avançado das brincadeiras de 
pular corda, esse esporte consiste em 
executar uma série de saltos, acrobacias 
e manejos com a corda, buscando a sin-
cronia dos saltadores com uma música 
em execução.
Quadra Externa 1
Livre
Grátis
09/01. Sexta, às 9h30 e às 15h
 
STAND UP PADDLE (sup)
Esporte Havaiano que consiste em man-
ter-se em pé e deslocar-se sobre uma 
prancha com remo. Quando realizada 
no escuro a iluminação da prancha se 
destaca num ambiente de baixa lumino-
sidade proporcionando uma experiência 
visual diferenciada.
Parque aquático. Para participar das 

atividades aquáticas é necessário a cre-
dencial plena do Sesc e exame derma-
tológico
Livre
Grátis
09/01. Sexta, às 19h30 (SUP no escuro)
10 e 11/01. Sábado e domingo, às 10h 
(SUP)
 
Vivência Esportiva de Badminton
Esporte individual ou em duplas, seme-
lhante ao tênis, praticado com raquete e 
uma peteca. 
Ginásio.
Livre
Grátis
10/01. Sábado, às 10h
 
Bate – Papo e apresentação esportiva de 
voleibol masculino – Jogo Exibição
Com atletas da “Geração de Prata” e 
atletas da equipe de Voleibol Masculino 
de Taubaté
Os ex-atletas Willian, Amauri, Badá 
e Domingos Maracanã, integrantes 
da equipe que iniciou a ascensão do 
voleibol nacional com as conquistas do 
vice- campeonato no Mundial da Ar-
gentina em 1982, e da medalha de prata 
nas Olimpíadas de Los Angeles em 
1984, contam histórias e curiosidades, 
e participam de um jogo de exibição 
com atletas da equipe de Taubaté, atual 
campeã Paulista. 
Ginásio.
Livre
Grátis
11/01. Domingo, às 10h
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Estão abertas inscrições 
para 7º Concurso de

Marchinhas de Caraguá

Estão abertas até o dia 23 
de janeiro as inscrições 
para o 7º Concurso de 
Marchinhas de Caraguá. 
A promoção é da Fundacc 
- Fundação Educacional 
e Cultural de Caraguata-
tuba, por meio da Comis-
são Municipal Setorial de 
Música e em parceria com 
a Associação de Músicos 
do município. As inscri-
ções podem ser feitas pelo 
correio ou pessoalmen-
te na sede da Fundação, 
localizada na Rua Santa 
Cruz, nº 396, no Centro 
de Caraguá, em dias úteis, 
das 9h às 17h, com toda 
a documentação descrita 
no edital e regulamento 

disponíveis no site www.
fundacc.com.br/portfolio/
editais-e-licitacoes/. Se-
gundo a Fundacc, a apre-
sentação das finalistas será 
realizada no dia 31/1 (sá-
bado), às 20h30, na Praça 
Dr. Cândido Motta. Os 
dois primeiros colocados 
receberão troféus, prêmios 
em dinheiro nos valores de 
R$ 1,5 mil e R$ 1 mil, res-
pectivamente, e terão suas 
marchinhas divulgadas 
nas rádios locais e apre-
sentadas no “Carnaval de 
Antigamente” da Fundacc. 
Já o terceiro colocado, re-
ceberá um troféu e um prê-
mio no valor de R$ 750. O 
resultado das marchinhas 

finalistas será divulga-
do no quadro de avisos 
da Fundação a partir do 
dia 27/1. Carnaval 2015 - 
Neste ano, a Fundacc e o 
Governo Municipal pro-
movem mais uma edição 
do tradicional “Carnaval 
de Antigamente”. A pro-
gramação prevê o Corso 
de Abertura e o Grito de 
Carnaval no dia 13 de fe-
vereiro, a partir das 20h, e 
bailes populares na Praça 
Dr. Cândido Motta, Porto 
Novo, Travessão e Mas-
saguaçu entre os dias 14 
e 17 de fevereiro, das 21h 
à meia-noite. Mais infor-
mações: (12) 3897.5661 
ou www.fundacc.com.br.

Equipes da região encaram 
primeiro desafio do ano 
pela Superliga de Vôlei

Governo adia fiscalização de 
novos extintores por 90 dias

Após uma pausa por con-
ta das festas de fim de 
ano, as rodadas da Su-
perliga de Vôlei estão de 
volta e as equipes da re-
gião já tem desafios agen-
dados para esta semana. 
O Vôlei Taubaté volta a 
quadra nesta terça-feira (6), 
o primeiro desafio de 2015 
será contra o Sesi-SP fora 
de casa. O jogo acontece às 
21h30 com transmissão do 
canal Sportv. Além da Su-
perliga, o Taubaté também 
disputará a Copa do Brasil 
em janeiro. A competição 

O governo federal decidiu 
adiar por 90 dias a obri-
gatoriedade do uso do ex-
tintor de incêndio veicular 
modelo ABC. De acordo 
com o Departamento Na-
cional de Trânsito (De-
natran), o adiamento será 
contado após a publicação 
de uma nova resolução, 

reune os melhores times 
da 1ª fase da Superliga e 
o campeão garane vaga 
no Sul-Americano, que 
acontecerá na Argentina. 
O 1º jogo será con-
tra o Maringá no dia 14 
no ginásio do Abaeté.
O São José Vôlei volta a 
jogar na quarta-feira (7) 
contra o Montes Cla-
ros, no ginásio do Tênis 
Clube. Os ingressos para 
o jogo poderão ser ad-
quiridos na portaria do 
Tênis Clube por R$ 10. 
Crianças até sete anos 

mas a partir de hoje moto-
ristas não serão multados 
pela falta do equipamento. 
Muitos motoristas tiveram 
dificuldades para encon-
trar o extintor no mercado, 
por conta da grande procu-
ra, e estavam com receio 
de serem multados. Após 
o novo prazo, motoristas 

completos não precisam 
de ingresso e devem apre-
sentar RG no momento 
de entrada no ginásio. A 
equipe joseense, estreante 
na Superliga, está na dé-
cima primeira colocação, 
com oito pontos conquis-
tados. Já a equipe femi-
nina de São José também 
joga nesta quarta-feira (7). 
As meninas enfren-
tam o time do Sesi-Sp 
no ginásio Vila Leo-
poldina. Atualmente, a 
equipe oculpa a última 
colocação com 4 pontos.

que não cumprirem a de-
terminação podem ter de 
pagar R$ 127,69 de multa 
e ainda perder 5 pontos na 
carteira de habilitação. De 
acordo com o Denatran, 
a troca de equipamento 
garante maior segurança 
aos motoristas e passa-
geiros. Isso porque os ex-
tintores com carga ABC 
são mais modernos e têm 
capacidade de combater 
princípios de incêndio em 
materiais sólidos, líqui-
dos inflamáveis e equi-
pamentos energizados. 
O novo modelo substitue 
o extintor BC, que apa-
ga incêndio em materiais 
elétricos energizados, 
como bateria de carro e 
fiação elétrica, e também 
nos combustíveis líquidos 
(óleo, gasolina e álcool), 
materiais também reco-
mentados para o extintor 
do tipo ABC. A medi-
da vale para carros com 
dez anos ou mais, pois 
desde 2005 os veículos 
produzidos no Brasil já 
saem com o extintor re-
comendado da fábrica.

Sabesp informa alterações 
nas datas de leitura e

vencimento das contas
População não terá qual-
quer prejuízo com a medida 
adotada pela Companhia. 
A Sabesp comunica que, 
em virtude de ajustes con-
tratuais no processo de en-
trega das contas de água e 
esgoto, as datas de leitura 
e vencimento estão sendo 
alteradas temporariamen-
te neste mês de janeiro, 
assim como ocorreu em 

dezembro. Não have-
rá prejuízo aos clientes. 
O cliente que preferir po-
derá imprimir as contas 
diretamente do site da 
empresa (www.sabesp.
com.br/agencia virtu-
al), sem custo adicional.  
As pessoas que não ti-
verem acesso à internet 
receberão em breve a 
conta de água impres-

sa. A medida abrange as 
24 cidades atendidas no 
Vale do Paraíba e Serra da 
M a n t i q u e i r a . 
A Sabesp também está à 
disposição dos clientes 
para esclarecer dúvidas 
pela Central de Atendi-
mento ao Cliente, pelo 
número 0800 055 0195, 
que funciona 24 ho-
ras. A ligação é gratuita.

EDP firma Convênio de
Biodiversidade com Pinda, 
Guará e Cachoeira Paulista

Cachoeira Paulista, Gua-
ratinguetá e Pindamo-
nhangaba assinaram acor-
do com a EDP que visa 
fortalecer a preservação 
ambiental na cidade. Os 
benefícios da arborização 
são inúmeros, mas é fun-
damental que a vegetação 
seja bem cuidada e tratada 
para que se possa usufruir 
de suas vantagens. Uma 
arborização inadequa-
da constitui hoje um dos 
principais fatores causa-
dores de interrupção no 
fornecimento de energia, 
ao interferir nas redes de 
distribuição. Diante disso, 
a EDP, distribuidora de 
energia que atua no Alto 
Tietê, Litoral Norte e Vale 
do Paraíba, e as prefeitu-
ras de Cachoeira Paulista, 
Guaratinguetá e Pinda-
monhangaba acabam de 
firmar acordo com foco 
na preservação ambiental 
dos municípios. Com a 
iniciativa, a distribuido-
ra amplia e fortalece sua 
parceria com municípios 
do Vale do Paraíba, que 
começou com a cidade 
de Aparecida, em pacto 
firmado em julho último.
O Convênio de Biodiver-
sidade foi elaborado pela 
EDP com cada uma das 
prefeituras citadas, com 
o objetivo de desenvolver 
projetos de conservação 
ambiental e adequação 
da arborização urbana em 
áreas atendidas pelas redes 
de distribuição de energia 
elétrica da concessionária. 
“O convênio comprova 
o comprometimento da 
EDP com questões socio-
ambientais, um dos pilares 
da companhia. Permanen-

temente elaboramos pro-
jetos e estudamos novas 
parcerias para beneficiar 
as comunidades onde atu-
amos”, explica Michel 
Itkes, diretor da EDP Dis-
tribuição São Paulo. Com 
vigência de quatro anos, 
a contar da data de assi-
natura, com possibilidade 
de ser prorrogado, o con-
vênio prevê ações como 
a disponibilização de cro-
nogramas quinzenais do 
trabalho de podas a serem 
realizados nas cidades 
pela EDP. As prefeituras 
ficarão responsáveis pela 
fiscalização e por recolher 
os resíduos e destiná-los 
ao local adequado para 
despejo. Ações previstas
Guaratinguetá – A Secre-
taria de Agricultura e Ser-
viços Urbanos cederá à 
EDP 10% da área do vivei-
ro municipal – localizado 
na Rua Alberto Barbeta, 
1.400, bairro Pedregulho – 
para o armazenamento de 
mudas de árvores nativas 
para futuras utilizações 
pela empresa. A prefeitu-
ra será responsável pela 
manutenção destas mudas 
enquanto a EDP não reti-
rá-las. Além disso, a dis-
tribuidora disponibilizou 
20 kg de sementes de ár-
vores nativas, 1 triturador 
de coco e revitalizou a es-
trutura do viveiro munici-
pal. Cachoeira Paulista – A 
EDP realizará a instalação 
de um viveiro de mudas 
de 168 m² no Parque Eco-
lógico Nelson Lorena, em 
espaço a ser cedido pela 
prefeitura, no prazo de 1 
ano a partir da assinatura 
do contrato. A distribui-
dora já doou cinco con-

têineres com capacidade 
para armazenar mil litros 
cada que serão utilizados 
para a coleta seletiva de 
resíduos sólidos urbanos. 
Pindamonhangaba – A 
EDP doará à prefeitura 
5 mil mudas de essência 
florestal nativa, que fica-
rão sob responsabilidade 
da Secretaria de Governo 
e Integração. Além dis-
so, para que as podas nas 
áreas urbanas possam ser 
realizadas de forma ade-
quada, a distribuidora mi-
nistrará treinamento sobre 
o uso de motosserra na 
execução de poda de árvo-
res para os funcionários da 
prefeitura. “Vale lembrar 
que a adequação da arbo-
rização urbana contribui 
para a redução das ilhas 
de calor em áreas densa-
mente habitadas, com im-
pacto positivo e direto no 
aumento da infiltração de 
água no solo e da umidade 
do ar, além de agir na ab-
sorção acústica de ruídos 
resultantes do tráfego de 
veículos”, ressalta Itkes. 
O trabalho da EDP com 
foco no meio ambiente 
tem gerado bons frutos. 
Em abril, a empresa con-
quistou a manutenção do 
certificado ISO 14001. 
Reconhecida internacio-
nalmente, a certificação 
define o que deve ser feito 
para estabelecer um Siste-
ma de Gestão Ambiental 
(SGA) efetivo. A norma é 
desenvolvida com a fina-
lidade de criar equilíbrio 
entre a sustentabilidade 
do negócio e a redução 
do impacto ambiental, 
com o comprometimen-
to de toda a organização.


