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A GAzetA dos Municípios

O Sesc Taubaté promove 
neste final de semana, um 
encontro de integração es-
portiva por meio da cons-
trução de um Varal com 
camisas de futebol de clu-
bes do interior. O evento 
pretende promover a in-
tegração entre torcedores 
do Taubaté ou qualquer 
outra equipe profissional 
do interior paulista. Os 
participantes deverão tra-
zer a camisa do seu time 

A  desaprovação ao go-
verno da presidente Dilma 
Rousseff aumentou no-
vamente . De acordo com 
a pesquisa encomendada 
pelo Instituto Datafolha, o 
baixo índice de aprovação  
supera o pior índice regis-
trado até então para um 
presidente da república. O 
recorde era de Fernando 
Collor  (1990-1992), com 
68% dias antes do impea-
chment . O levantamento 
sobre desempenho da pre-
sidente na opinião públi-
ca foi, encomendado pelo 
Datafolha e publicado 
nesta quinta-feira (6) no 
Jornal Folha de São Pau-
lo. Os dados foram coleta-
dos entre os dias 4 e 5 de 
agosto e revelam que 71% 
dos entrevistados consi-

As vendas do comércio 
na região de Taubaté ca-
íram 4,7% em abril em 
relação ao mesmo perío-
do de 2014, com fatura-
mento de R$ 1,9 bilhão. 
Os dados foram divulga-
dos pelo Sincovat (Sindi-
cato do Comércio Vare-
jista de Taubaté) e são do 
levantamento realizado 
mensalmente pela Feco-
mercio-SP, com infor-
mações da Secretaria da 
Fazenda do Estado de 
São Paulo (Sefaz). O de-
sempenho negativo foi 

para exibir e compartilhar 
a história que confirma um 
pouco da paixão por esses 
clubes. A atividade integra 
a programação especial 
da exposição 100 anos do 
Esporte Clube Taubaté, 
que celebra o centenário 
do time e suas histórias 
construídas juntamente 
com a história da cidade 
de Taubaté. A mostra es-
tará aberta à visitação até 
1º de novembro, de terça 

deram o governo ruim ou 
péssimo. A pesquisa mos-
tra ainda que a rejeição ao 
governo Dilma é homogê-
nea em todas as regiões do 
país. A queda da populari-
dade da presidente Dilma 
levou para apenas 8% o 
número de entrevistados 
que consideram sua ad-
ministração ótima ou boa. 
No último levantamento, 
divulgado em junho, 65% 
dos entrevistados consi-
deraram o governo Dilma 
ruim ou péssimo e 10% o 
avaliaram como ótimo ou 
bom. Os piores índices fo-
ram registrados na Região 
Centro-Oeste, onde 77% 
dos entrevistados conside-
ram-no ruim ou péssimo, 
seguido da Região Sudes-
te, onde 73% avaliaram a 

influenciado, principal-
mente, pelas baixas nos 
setores de Concessioná-
rias de veículos (-19,1%), 
que contribuiu com -2,7 
pontos porcentuais para 
o resultado geral. Por ou-
tro lado, os segmentos de 
Supermercados (4,9%) 
e Farmácias e perfu-
marias (9,6%) registra-
ram variações positivas. 
A pesquisa é segmentada 
em 16 Delegacias Regio-
nais, entre elas Taubaté 
- composta por 39 mu-
nicípios.  Já no Estado, 

a sexta, das 8h às 21h30 
e sábados, domingos e 
feriados, das 10h às 17h. 
A visitação é gratuita e o 
agendamento de visitas 
monitoradas para gru-
pos poderá ser feito pelo 
e-mail exposicao@tauba-
te.sescsp.org.br ou pelo 
telefone (12) 3634-4000. 
O Sesc Taubaté fica na 
Avenida Milto de Alva-
renga Peixoto, 1264, Es-
planada Santa Terezinha.

gestão petista como ruim 
ou péssima. Esse percen-
tual no Nordeste chega 
a 66%. Foram ouvidos 
3.358 pessoas em 201 mu-
nicípios nas cinco regiões 
do país, o grupo daqueles 
que consideravam o go-
verno regular passou de 
24%, em junho, para 20% 
este mês. A margem de 
erro do levantamento, de 
acordo com o instituto de 
pesquisa,  é de 2 pontos 
percentuais para mais ou 
para menos. Os  entrevis-
tados também responde-
ram sobre qual é o melhor 
sistema de governo para 
o país. Para 53%, o pre-
sidencialismo é a melhor 
opção, 28% consideraram 
o parlamentarismo e 19% 
não souberam responder.

houve queda de 2,8% em 
abril, na comparação com 
o mesmo período do ano 
anterior, e o faturamento 
atingiu R$ 42,3 bilhões. 
A Federação reforça que o 
ciclo negativo deve con-
tinuar por conta da ins-
tabilidade de variáveis 
de maior abrangência 
- como renda, emprego, 
inflação e crédito - que 
impactam diretamente na 
confiança de consumido-
res e empresários, prorro-
gando as expectativas de 
normalização do consumo.

Sesc Taubaté promove 
encontro entre torcedores 

de times do interior

Desaprovação ao
governo de Dilma vai 

para 71% e supera
recorde de Collor

Vendas do varejo na
região de Taubaté

caem 4,7% em abril

Aproximadamente 2,5 to-
neladas de drogas e mate-
riais apreendidos pela Po-
lícia Civil no  mês de julho 
foram incinerados  na ma-
nhã desta quinta-feira (6). 
O ato ocorreu em um for-
no no bairro Sertãozinho, 
em Mauá, na Grande São 
Paulo e foi acompanhado 
governador Geraldo Alck-
min e o secretário da Se-
gurança Pública, Alexan-
dre de Moraes. Segundo 

a Secretaria de Segurança 
Pública foram tirados de 
circulação 1,6 tonelada de 
cocaína, 757 kg de pasta
-base de cocaína, 163 kg 
de insumos em pó utiliza-
dos para o refino de entor-
pecentes e 56 kg de obje-
tos que foram apreendidos 
por terem sido usados na 
produção de substâncias 
ilícitas, como bacias, li-
quidificadores, balanças e 
fornos micro-ondas, den-

tre outros. Também  foram 
destruídos 250 litros de 
éter etílico – substância 
usada no processamento 
da cocaína. Alckmin res-
saltou que os materiais e 
entorpecentes destruídos 
são resultado de uma úni-
ca operação. “Foi a maior 
apreensão do Estado. Só 
com a quantidade de pas-
ta base apreendida, seria 
possível produzir mais 
sete toneladas de cocaí-
na”, disse o governador. 
Os entorpecentes foram 
encontrados, no dia 17 
de julho, durante ação do 
Departamento Estadual de 
Prevenção e Repressão ao 
Narcotráfico (Denarc), na 
zona rural de Santa Isa-
bel, divisa com Jacareí. Na 
ocasião, foram presas cin-
co pessoas, incluindo o lí-
der da distribuição de dro-
gas de facção criminosa.

Alckmin acompanha incineração 
de 2,5 toneladas de drogas

apreendidas em julho
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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 e Supermercado Resende
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: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
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

Curiosidades
Cada profissional tem sua especialidade
Apicultores são os criadores de abelhas.
Cinófilos são os criadores de cães.
Columbófilos são os criadores de pombos correio.
Entomologistas são os especialistas de insetos.
Ornitólogos são os especialistas de pássaros.
Piscicultores são os criadores de peixes.
Sericultores são os criadores de bicho da seda.
Zoólogos são os que estudam os animais.
***
Coletivo de alguns animais
Alcatéia de lobos.
Bando de pássaros.
Cardume de peixes.
Cáfila de camelos.
Colméia de abelhas.
Comboio de animais de carga.
Fauna de animais de uma região.
Manada de bois, búfalos ou elefantes.
Matilha de cães.
Ninhada de pintos.
Nuvem de insetos (gafanhotos, mosquitos, etc.).
Rebanho de gado ou ovelhas.
Plantel de cavalos.
Récua de bestas de carga ou cavalgadura.
Revoada de pássaros.
Tropa de cavalos.
Vara de porcos.

Humor
Fazia horas que o menino estava sentado na poltrona da sala com a cabeça 
apoiada numa das mãos. A mãe, preocupada, perguntou:
- Mas meu filho, em que você está pensando tanto?
E o garoto responde:
- Mamãe, me explica uma coisa? Se é Deus quem nos dá o que comer, se é a 
cegonha que traz as criancinhas recém-nascidas e se é o Papai Noel quem nos 
traz os brinquedos, a senhora poderia me explicar pra que é que serve o papai 
aqui em casa?
***
Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontram, por acaso, na rua 
e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- A minha vida mudou completamente. Há muito tempo que escrevo algumas 
matérias, colaborando com um jornal da minha cidade.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera!
- Puxa, que maravilha!
E o amigo esclarece: 
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou 
tentando vender o meu computador e o meu celular.

Mensagens
As amizades deveriam ser algo completamente sem interesses, como nossos 
olhos, eles piscam juntos, eles se movem juntos, eles choram juntos, eles vêem 
as coisas juntos e eles dormem juntos, embora eles nunca se vejam e estão 
sempre juntos.
***
Perdoe o passado, aprenda com ele e desapegue-se dele. As pessoas estão em 
constante crescimento de mudança, por isso você não deve fixar-se em uma 
imagem antiga, limitada, o relacionamento está sempre vivo, sempre mudan-
do. Invista seu amor na outra pessoa no presente. Não se arrependa, não la-
mente por erros passados. O passado passou. Comece neste exato momento, 
porque nunca é tarde para expressar o seu amor, sua dedicação, sua confiança 
e a sua lealdade.
***
Quando você se observar à beira o abismo, acelere o passo para frente, proibin-
do-se de parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sobras. Faça algo 
de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante, que lhe 
auxilie o raciocínio na mudança construtiva de idéias. Tente contato com pes-
soas, cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente, no 
qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobrecem os pensa-
mentos. Preste um favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. 
Visite um enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades 
maiores que a sua. Atenda as tarefas imediatas que esperam por você e que lhe 
impeça qualquer demora nas nuvens do desalento. Guarde a convicção de que 
todos estamos caminhando para adiante, através de problemas e lutas, na aqui-
sição de experiência e, de que a vida concorda com as pausar de refazimento 
das nossas forças, mas não se acomoda com inércia em momento algum.

Pensamentos, provérbios e citações
Pessoas que falham em planejar estão planejando falhar.
Aqueles que pensa pequeno sofre falta de imaginação.
O homem é mortal por seus temores e imortal por seus dizeres.
Espere o melhor, prepare-se para o pior e receba o que vier.
Entre amigos as freqüentes censuras afastam as amizades.
Não basta conquistar a sabedoria é preciso saber usá-la.
Apresse-te a viver bem e pense que cada dia já é uma vida.
Que seja feita a vontade de Deus.

MISCELÂNEA

A BAMUTRE (Banda 
Musical Estudantil de Tre-
membé) participou junta-
mente com a FAMUTRE 
(Fanfarra Municipal de 
Tremembé), do II Festi-
val Músico do Futuro de 
Taubaté que aconteceu dia 
19 de Julho no Bairro Es-
planada Santa Terezinha.
Essa Banda é constituí-
da por alunos da Rede de 
Ensino de Tremembé e faz 
parte das atividades artís-
ticas das escolas que são 

desenvolvidas pelo Pro-
jeto Fazendo Arte e pelo 
Programa Mais Educação.
Concorrendo com 33 ban-
das das cidades do Vale do 
Paraíba, Litoral Norte, Sul 
de Minas e estado do Rio 
de Janeiro, o grupo musi-
cal sob a regência de Gus-
tavo Migoto (ex- aluno do 
Fazendo Arte) conquistou, 
como Banda Show, o pri-
meiro lugar na categoria 
Banda Musical de Marcha.
A BAMUTRE, pelo seu 

desempenho, foi desta-
que da reportagem do dia 
20 de julho da TV Record 
do Vale do Paraíba. Além 
de integrantes da banda, 
pais de alunos foram en-
trevistados e deram co-
moventes depoimentos.
Essa foi a segunda parti-
cipação da banda no Fes-
tival. A vitória deste ano 
é resultado dos esforços 
dos alunos, da competên-
cia do regente e do apoio 
da Secretaria de Educação.

Banda Musical Estudantil de
Tremembé é 1ª colocada no

Festival de Bandas e Fanfarras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Câmara Municipal de Natividade da Serra/SP, através de seus 

VEREADORES, desejam FELIZ ANIVERSÁRIO pelos 42º anos de existência 

da Nova Natividade !  E aos Munícipes e Visitantes, uma BOA FESTA ! 

 

  

Visitem: www.camaranatividade.sp.gov.br 
 

“Acompanhe os Trabalhos do Legislativo Municipal” 
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A partir desta quinta-
feira, os presídios de 
Tremembé vão liberar 
2.727 presos por conta 
da saída temporária de 
Dias dos Pais. O bene-
fício é concedido a de-
tentos no regime semia-
berto e que apresentam 
bom comportamento. 
Na quinta, 10 presas serão 
liberadas da Penitenciária 
Feminina Santa Maria Eu-
frásia Pelletier (P-1) e ou-
tras 181 presas serão libe-
radas da unidade Feminina 
2. Da Penitenciária Doutor 
Augusto César Salgado (P-
2) serão liberados 146 pre-

O Sindicato da Indús-
tria da Construção Civil 
do Estado de São Paulo 
(SindusCon-SP) infor-
mou nesta semana que 
o Custo Unitário Básico 
(CUB) da construção ci-
vil nas obras incluídas na 
desoneração encareceu em 
julho, no comparativo a 
junho. O índice registrou 
alta de 0,26%. No período, 
o CUB representativo da 
construção paulista (RN-
8) ficou em R$ 1.136,24 
por metro quadrado. Já os 
custos médios com ma-
teriais de construção se 
mantiveram inalterados. 
Por outro lado, nas obras 
não incluídas na desone-

sos. Entre eles, os irmãos 
Cristian e Daniel Cravi-
nhos, o ex-promotos Igor 
Ferreira da Silva e o jorna-
lista Pimenta Neves. Já na 
sexta-feira, serão liberados 
2.220 detentos do Presídio 
Edgard Magalhães (Pe-
mano) e 190 da Peniten-
ciária Dr. Tarcizo Leon-
ce Pinheiro Cintra (P-1). 
Os detentos liberados na 
quinta devem retornar 
as unidades prisionais 
até às 17h de segunda-
feira e os liberados na 
sexta devem voltar na ter-
ça-feira, no mesmo ho-
rário. Caso não voltem 

ração da folha de paga-
mentos o CUB apresentou 
alta de 0,28% em julho, 
totalizando R$ 1.223,26 
por metro quadrado. 
Custos administrativos 
aumentaram 0,50% e os 
gastos com mão de obra 
subiram 0,43% na mes-
ma base de comparação. 
No ano, a alta ficou em 
4,43%.  O índice é calcu-
lado pelo Sindicato da In-
dústria da Construção Ci-
vil do Estado de São Paulo 
(SindusCon-SP) e pela 
FGV (Fundação Getulio 
Vargas). O Custo Unitário 
Básico (CUB)  é o índice 
oficial que reflete a varia-
ção dos custos das cons-

até a hora estipulada, são 
considerados fugitivos e 
perdem o direito ao be-
nefício. Essa é a terceira 
saída temporária do ano, 
os detentos em regime se-
miabertos tem direito ao 
benefício em 6 ocasiões: 
Páscoa, Dia das Mães, 
Dias dos Pais, Dia das Crian-
ças, Natal e Ano Novo. 
A Polícia Militar deve 
intensificar o patrulha-
mento durante o período 
com o apoio do BAEP e 
helicóptero Águia, prin-
cipalmente nas cidades 
de Tremembé, Tauba-
té e Pindamonhangaba.

trutoras para a utilização 
nos reajustes dos contratos 
de obras. Em julho, quatro 
dos 27 insumos da cons-
trução pesquisados pelo 
SindusCon-SP tiveram 
elevação superior à do 
IGP-M, que aumentou 
0,69%. São eles: Tinta lá-
tex branca PVA (1,10%), 
Janela de correr 2 folhas 
1,2 x 1,2 m (1,04%), Re-
gistro de pressão croma-
do ∅ =1,27 cm (0,88%) e 
Chapa compensado plas-
tificado 18 mm (0,80%). 
Em 12 meses, esse custo 
elevou-se em 5,27%, sen-
do mão de obra (7,32%), 
materiais (1,92%) e ad-
ministrativos (8,08%).

Saída temporária de Dias 
dos Pais libera 2,7 mil

detentos das penitenciárias 
de Tremembé

Custo da construção
civil sobe 0,26% em

julho para os paulistas


