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A GAzetA dos Municípios

Copinha 2015
São José e

Taubaté vencem e
chegam a seis pontos

São José derrota Ser-
rano com dois gols de 
Matheus Rebé. Em São 
José dos Campos, a noi-
te teve um nome como 
destaque:o atacante 
Matheus Rebé, autor dos 
dois gols do jogo para o 
time do Vale. Mesmo com 
a chuva que caiu sobre a 
cidade, o torcedor joseen-
se compareceu em bom 
número ao estádio Martins 
Pereira, para embalar sua 
equipe. Os gols saíram to-
dos na segunda etapa, com 
Rebé que escorou um cru-
zamento de Isaac logo no 
início do segundo tempo, 
e de cabeça, abriu o mar-
cador contra o Serrano, da 

Paraíba. O segundo gol, 
também dele, saiu aos 26 
minutos com oportunismo 
dentro da área adversária. 
Agora, o Tigre deverá me-
dir forças com o São Pau-
lo na próxima sexta-feira, 
para ver quem será o pri-
meiro colocado do grupo 
V.  Taubaté passa aperto, 
mas vence a segunda na 
Copinha Também preci-
sando de uma vitória para 
almejar sua classificação 
para a segunda fase da 
Copa São Paulo de Junio-
res, o Taubaté entrou no 
gramado do estádio “Joa-
quinzão” para enfrentar a 
equipe mineira do Araxá 
em jogo válido pela se-

gunda rodada do grupo P.  
O Burrinho começou bem, 
abrindo 2 a 0 com Leo 
Turbo e Gabriel Bih e até 
teve um jogador a mais a 
partir do segundo tempo. 
Todavia, a equipe minei-
ra endureceu e conseguiu 
marcar com Leo. A reação 
do Araxá transformou o 
goleiro taubateano Ferrer 
como o principal desta-
que do confronto, autor de 
grandes defesas que garan-
tiram a vitória do alviazul. 
O próximo confronto 
do Taubaté será frente 
ao Vasco da Gama-RJ. 
Os cariocas jogam sua se-
gunda partida na noite de 
hoje contra o Serrano-BA.

Artistas podem divulgar
os trabalhos no

Centro de Memória
Barão Homem de Mello

Os artistas podem divulgar 
os trabalhos em um novo 
espaço. Pindamonhangaba 
é uma cidade com muita 
história e para preservá-la 
o município conta com o 
Centro de Memória Barão 
Homem de Mello. Este 
espaço está instalado no 
Palacete 10 de Julho, res-
taurado e entregue à po-
pulação no início de de-
zembro de 2014. O local 
está de portas abertas para 
dança, teatro, música, fo-
tografia, artesanato, artes 
plásticas, entre outras ma-
nifestações culturais. De 
acordo com a diretora do 

Departamento de Patrimô-
nio Histórico,  todos estão 
convidados a realizarem 
exposições, apresentações, 
ensaios e quaisquer outras 
manifestações culturais e 
artísticas nos espaços do 
Palacete, basta agendar 
com antecedência. Para 
manifestar o interesse é 
necessário enviar e-mail 
para historico@pinda-
monhangaba.sp.gov.br.  
“O Centro de Memó-
ria deve não só resgatar 
e salvaguardar a histó-
ria e a cultura da região, 
como também ser um es-
paço que divulgue e for-

taleça a produção atual”, 
frisa a diretora e res-
ponsável pela admi-
nistração do local. 
A equipe que atua no Pa-
lacete 10 de Julho também 
convida a população para 
prestigiar a programação 
especial de janeiro. Os 
eventos culturais serão rea-
lizados de segunda a sexta-
feira, a partir das 18 horas. 
Os artistas que dese-
jarem se apresentar no 
local podem entrar em con-
tato com os profissionais 
para ver a disponibilidade 
de datas, horários e conhe-
cer a estrutura oferecida.

Vôlei Taubaté realiza 
seletiva para novos 

jogadores

O Vôlei Taubaté realiza 
nos dias 12 e 13 de ja-
neiro uma peneira para 
selecionar jogadores para 
as categorias de base 
da equipe. Podem par-
ticipar meninos nasci-
dos nos anos de 1995, 
1996, 1997 e 1998. 
Os interessados devem 
preencher o formulário 

online e depois impri-
mir o termo de respon-
sabilidade e levar no dia 
assinado pelo respon-
sável junto com o RG. 
A inscrição on-line é obri-
gatória e pode ser feita até 
o dia 9 de janeiro. Os jo-
vens devem ir a seletiva 
vestindo roupa e calça-
dos esportivos. A peneira 

acontecerá á partir das 13 
horas no Ginásio do Aba-
eté, que fica na Avenida 
Ricciotti Paolicci, 400 - 
Bairro Bonfim, Taubaté.  
Mais informações com 
Prof. Renato (renato-
jr06@gmail.com) e com 
Prof. Régis (regis.mon-
teiro@yahoo.com.br - 
12 988682821/988930201)

População de Pinda 
pode participar do

Festival Verão

Os termômetros estão 
registrando altas tempe-
raturas e a população de 
Pindamonhangaba pode 
aproveitar o “Festival de 
Verão” para se refrescar 
nas piscinas públicas. Este 
projeto é desenvolvido 
pela Secretaria de Juven-
tude, Esportes e Lazer e 
em 2014 foi um grande 
sucesso. As piscinas dos 
Centros Esportivos José 

Ely Miranda, “Zito”, João 
Carlos de Oliveira, “João 
do Pulo”, Rita Eni Cân-
dido, “Ritoca” no Arare-
tama, e da Cidade Nova 
estarão abertas. De 12 
a 16 de janeiro o proje-
to será desenvolvido nas 
piscinas do Araretama e 
no “João do Pulo”, já en-
tre 19 e 23 no “Zito” e na 
Cidade Nova. A popula-
ção poderá mergulhar das 

14 às 18 horas. Crianças, 
jovens, adultos pode-
rão procurar as piscinas 
para se divertir. É preciso 
usar traje de banho, tais 
como: biquíni, maiô, sun-
ga ou shorts tactel. Tam-
bém é recomendado fazer 
o uso de protetor solar. 
A equipe solicita que 
os interessados apre-
sentem um documento 
para realizar a inscrição.
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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 
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SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
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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

Poupança fecha 2014 com menor 
captação desde 2011

O Banco Central (BC) in-
formou nesta semana que 
os brasileiros depositaram 
R$ 24,033 bilhões a mais 
do que retiraram da ca-
derneta de poupança em 
2014. A captação da pou-
pança caiu 66,17% em 
relação ao saldo de 2013, 
quando fechou o ano em 
R$ 71,047 bilhões. A cap-
tação é a menor desde os 
R$ 14,186 bilhões conta-
bilizados em 2011. No mês 
de dezembro, a poupança 
ficou positiva em R$ 5,428 
bilhões, ante R$ 11,201 
bilhões em igual período 
de 2013. Apesar de posi-
tivo, o valor também é o 
menor para meses de de-
zembro desde 2011. No 

mês passado, os depósitos 
na caderneta somaram R$ 
179,3 bilhões, enquanto 
os saques chegaram a R$ 
173,8 bilhões. O valor to-
tal nas contas ficou em R$ 
662,7 bilhões em dezem-
bro. O volume dos rendi-
mentos creditados nas ca-
dernetas dos investidores 
alcançou R$ 3,57 bilhões. 
Do estoque das cadernetas 
de poupança, R$ 522,3 bi-
lhões pertencem ao Siste-
ma Brasileiro de Poupança 
e Empréstimos e R$ 140,3 
bilhões à poupança rural. 
Pela regra atual, quando 
a taxa Selic é maior que 
8,5% ao ano, a poupança 
rende 0,5% ao mês (6,17% 
ao ano) mais a Taxa Refe-

rencial (TR), que é variá-
vel. Essa fórmula está em 
vigor desde agosto do ano 
passado, quando a Selic 
foi reajustada para 9% ao 
ano. Quando os juros bá-
sicos da economia estão 
iguais ou inferiores a 8,5% 
ao ano, a caderneta rende 
70% da taxa Selic mais a 
TR. A fórmula só vale para 
o dinheiro depositado na 
poupança a partir de 4 de 
maio de 2012. Para os de-
pósitos anteriores, o rendi-
mento segue a regra anti-
ga, de 0,5% ao mês mais 
TR. Os demais direitos de 
quem aplica na caderne-
ta foram mantidos, como 
isenção da taxa de admi-
nistração e de impostos.

Saldão de Natal do Shopping 
Pátio Pinda vai agitar o
próximo fim de semana

Os dias 9, 10 e 11 de janei-
ro estão reservados para a 
queima de estoque das lojas 
O Natal reuniu famílias, 
proporcionou trocas de 
boas energias e de presen-
tes. Para o comércio, os nú-
meros também foram po-
sitivos. O Shopping Pátio 
Pinda recebeu em dezem-

bro de 2014 um público 
40% maior na comparação 
com os meses anterio-
res. Agora, o empreendi-
mento prepara o “Saldão 
de Natal Pátio Pinda”. 
Nos dias 9, 10 e 11 de ja-
neiro, as lojas do shopping 
estarão com descontos 
imperdíveis que podem 

chegar a 50%. “Serão três 
dias de excelentes ofertas. 
Nossas expectativas 
são positivas e quere-
mos proporcionar mais 
essa grande oportunida-
de aos nossos clientes”, 
destaca o Geren-
te Geral do Shopping, 
Adriano Nogueira.

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. 

ACIT alerta empresários de 
Taubaté sobre falso boleto

ACIT chama atenção 
para não cair no golpe. 
O golpe do boleto falso 
é mais um que pega o ci-
dadão desprevenido. Em 
qualquer lugar do Bra-
sil, e isso inclui a Região 
Metropolitana do Vale 
do Paraíba, todo início 
de ano há ocorrências de 
comerciantes e empre-
sários que recebem em 
seus estabelecimentos um 
boleto com assinatura da 
“Associação Comercial e 
Empresarial do Brasil”.
 Trata-se de uma cobrança 
indevida, alerta a Associa-
ção Comercial e Industrial 
de Taubaté - ACIT. Em 
algumas dessas cobran-
ças o valor a ser pago 
chega a ser, na maio-
ria das vezes, bem altos.

“Um associado nosso, de 
pequeno porte, nos pro-
curou dizendo que rece-
beu um boleto no valor de 
R$420,00. Total absurdo”, 
diz Sandra Teixeira, Presi-
dente da ACIT . De acordo 
com Sandra Teixeira, bas-
ta uma rápida busca pela 
internet para que o cida-
dão perceba várias avisos, 
reportagens e sites de re-
clamação sobre a cobrança 
indevida dessa associação 
em diversos locais em di-
ferentes estados. “Todo 
ano temos emitimos esse 
aviso aos nossos associa-
dos, pois há muito tempo 
os empresários da cidade 
vêm sofrendo com essa 
cobrança descabida. Nos-
sa preocupação é com esse 
pagamento indevido, além 

da possível confusão que 
possa ter achando que a 
cobrança parte da ACIT. 
Por isso é importante sa-
lientar que não é da nossa 
Associação e que o em-
presário não deve pagar 
boleto algum”., ressalta 
a presidente da entidade. 
Vale lembrar ainda que 
o associativismo é facul-
tativo, ou seja, não obri-
gatório. Como consta na 
própria Constituição Fe-
deral que prescreve que 
“ninguém poderá ser 
compelido a associar-se 
ou a permanecer associa-
do” (art. 5º, inciso XX) 
, além de que “ ninguém 
será obrigado a fazer ou 
deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude 
de lei.” (art. 5º, inciso II).



página 3A GAzetA dos Municípios09 de Janeiro de 2015

Oficina de discotecagem, 
produção musical e curso 
de fotografia no SENAC

Atividade visa discussão 
e proposição de novas es-
téticas por meio do con-
ceito de cultura livre além 
do universo de recursos 
eletrônicos e digitais. De 
13/01 a 11/02, terças e 
quartas, às 19h, o Sesc São 
José dos Campos promo-
ve a oficina Transremix: 
Discotecagem e Produção 
Musical. As aulas orien-
tadas por Jovem Palerosi, 
músico, DJ e produtor mu-
sical, têm como objetivo 
a discussão e proposição 
de novas estéticas possí-
veis por meio do conceito 
de cultura livre e a apre-
sentação do universo de 
samples, efeitos, recursos 
eletrônicos e digitais. Os 
encontros são divididos 
em três módulos focados 
na teoria e prática como 
forma de incentivar os 
participantes a produzi-
rem conteúdos inéditos a 
partir da matriz de outros 
materiais e que ao final 
serão apresentados em um 
pocket show. Sobre Jovem 
Palerosi Jovem Palerosi 
é músico, DJ e produtor 
musical. Tem experiên-

cia em diversos projetos
musicais e audiovisuais. 
Já circulou com seus tra-
balhos por diversas re-
giões do Brasil e países 
como Argentina e Ingla-
terra além de ter colabo-
rado com artistas como 
Chico Correa, DJ Tudo, 
Aeromoças e Tenistas 
Russas, Falsos Conejos, 
Malditas Ovelhas! (SP), 
entre outros. Fez parte da 
discotecagem “Indepen-
dência ou Marte” à partir 
do programa de rádio se-
manal da Rádio UFSCar 
e coordenou o projeto DJ 
Residente, criando trilhas 
colaborativas com diver-
sos artistas para o Museu 
de Arte Moderna de São 
Paulo, além de ter reali-
zado a trilha sonora do 
longa-metragem “Delí-
rios de um Cinemaníaco” 
e participado do “Rumos 
Coletivo” do Itaú Cultu-
ral formando o quarteto 
“Cadê Dona
Maria?”. Recentemente 
lançou seu primeiro álbum 
solo intitulado “Mouseen” 
pelo selo japonês Bump 
Foot. A atividade acontece 

no espaço Internet Livre 
do Sesc. As inscrições têm 
início a partir do dia 08, 
quinta. Os valores variam 
de R$ 5,00 a R$ 17,00.
Recomendação etária 16 
anos. Curso de fotografia 
criativa De 14 a 29, quar-
tas e quintas, às 15h30, o 
Sesc São José dos Campos 
promove curso de foto-
grafia criativa. Voltada ao 
público da terceira idade 
a oficina objetiva afinar a 
capacidade de observação 
e o senso estético no uso 
de máquina digital por 
meio da iluminação, en-
quadramento e percepção. 
A atividade que é condu-
zida pelo fotógrafo Ag-
naldo Santos acontece no 
espaço Internet Livre do 
Sesc. Para pessoas acima 
de 60 anos. As inscrições 
gratuitas têm início no dia 
08, quinta. É necessário 
que o participante traga 
sua própria câmera digital. 
O Sesc São José dos 
Campos fica na Av. 
Adhemar de Barros, 999 
– Jd. São Dimas. Mais 
informações pelo te-
lefone 12.3904.2000.
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Sindicato dos Metalúrgicos 
abre inscrições para

cursos de informática

Governo do Estado
sanciona lei que amplia 

poder de fiscalização dos 
bombeiros

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 governador Geraldo 
Alckmin sancionou o Có-
digo Estadual de Prote-
ção Contra Incêndios e 
Emergências de São Pau-
lo, que fortalece o poder 
do Corpo de Bombeiros 
para fiscalizar a seguran-
ça de imóveis e credenciar 
bombeiros civis e guarda-
vidas. A Lei Complemen-
tar 1.257/15 foi publicada 
nesta quarta-feira (7), no 
Diário Oficial do Estado 
(DOE). A medida permi-
te que os bombeiros vis-
toriem locais sem que o 
proprietário solicite. Caso 
não esteja de acordo com 
as normas de prevenção 
contra incêndios ou haja 
algum problema estrutural 
que comprometa a segu-
rança, o dono do imóvel 
pode ser advertido, multa-
do e ter o Auto de Visto-
ria do Corpo de Bombei-
ros (AVCB) cassado. “Os 
bombeiros poderão aplicar 
multas, que é um poder de 
polícia que a corporação 
não tinha antes”, afirmou 
o coronel Marco Aurélio 
Alves Pinto, comandan-
te do Corpo de Bombei-
ros. Atualmente, o Corpo 

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-

de Bombeiros só pode 
fiscalizar estabelecimen-
tos e prédios que tenham 
solicitado o AVCB ou 
em casos de emergência. 
A corporação também 
poderá interditar tempo-
rariamente o local - caso 
haja risco iminente de 
incêndios ou desabamen-
tos – ou pedir para a ad-
ministração municipal a 
interdição indeterminada, 
até que este esteja em dia 
com as normas de segu-
rança. Bombeiros civis, 
brigadistas e voluntários
Outra mudança é a criação 
do Sistema de Serviço de 
Segurança contra Incên-
dios e Emergências, pre-
visto no Código de Prote-
ção. A medida permite aos 
bombeiros militares mo-
bilizar e coordenar bom-
beiros civis, voluntários, 
brigadistas e guarda-vidas 
para atuar em casos de de-
sastres naturais, desaba-
mentos, incêndios e outras 
emergências. Em abril do 
ano passado, o comando 
da corporação emitiu uma 
portaria que exigia o cre-
denciamento das escolas 
de formação de bombeiros 

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.

civis, de forma a garantir 
a qualidade das práticas e 
técnicas ensinadas. Com a 
nova lei, a exigência pas-
sa a fazer parte da consti-
tuição estadual. Recursos
O Código Estadual de 
Proteção Contra Incên-
dios e Emergências au-
toriza a criação de um 
Fundo Estadual de Segu-
rança contra Incêndios 
e Emergências (FESIE). 
Os recursos serão capta-
dos por meio de arrecada-
ção das multas, doações 
de pessoas físicas ou ju-
rídicas, taxas decorrentes 
das atividades de seguran-
ça, entre outros. O FESIE 
será destinado à compras 
de novos equipamentos, 
modernização do serviço 
e divulgação de práticas 
e dicas de segurança do 
Corpo de Bombeiros. O 
projeto para criação do 
código foi enviado pelo 
governador em maio de 
2014 e aprovado no mês 
passado pela Assembleia 
Legislativa (Alesp). O Có-
digo Estadual de Proteção 
Contra Incêndios e Emer-
gências de São Paulo entra 
em vigor em seis meses.

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 .

Prefeitura orienta turistas sobre 
rota alternativa recapeada

Sebrae-SP promove palestras 
gratuitas em Taubaté

Rota inclui ruas Taubaté, 
Rio Grande do Sul, Pa-
caembú, XV de Novem-
bro e vem desafogando o 
trânsito na região central 
da cidade. A Secretaria de 
Turismo da Prefeitura de 
Ubatuba instalou recente-
mente placas de orientação 
para turistas e moradores 
utilizarem a rota alterna-
tiva recapeada e revita-
lizada da ligação Itaguá-
Centro. A rota inclui as 

Atividades vão apresentar 
os programas de Alavan-
cagem Tecnológica e “Se-
brae Mais – Estratégias 
Empresariais”, além de 
abordar o Microempreen-
dedor Individual. O Se-
brae-SP promove palestras 
gratuitas em Taubaté neste 
mês. A programação co-
meça no dia 13, com pa-
lestra de apresentação do 
“Sebrae Mais – Estratégias 
Empresariais”, na ACIT 
(Associação Comercial e 
Industrial de Taubaté). Na 
atividade, os interessados 
obterão detalhes sobre o 
programa, que permite 
uma análise completa da 
empresa, identificando 
pontos fortes, fracos, opor-
tunidades e ameaças para 
elaborar e implementar um 
plano de ação estratégica. 
No dia 15, haverá palestra 
de apresentação do PAT 
(Programa de Alvancagem 
Tecnológica), no Ciesp. O 

ruas Taubaté, Rio Grande 
do Sul, Pacaembu, XV de 
Novembro e vem desafo-
gando o trânsito na região 
desde a véspera do Natal, 
quando a cidade começou 
a ficar extremamente mo-
vimentada. De acordo com 
João Corbisier Nunes, se-
cretário de Turismo, a ini-
ciativa se deu em parceria 
entre a sua pasta e a da Se-
gurança. “Conversei com a 
equipe do Artur D’Angelo, 

programa tem o objetivo 
de reduzir custos e tempo 
de produção, aumentar a 
produtividade e melhorar 
a qualidade de produtos 
e processos. O intuito é 
fornecer aos empresários 
soluções simples e de fá-
cil implantação, visando 
a modernização da gestão 
industrial, e aliar conheci-
mentos nos encontros em 
sala de aula com consul-
torias individuais em cada 
uma das empresas partici-
pantes. A última atividade 
do mês é a palestra “Como 
se Tornar Microempreen-
dedor Individual”, no dia 
30, na ACIT. Os empreen-
dedores de Taubaté tam-
bém podem tirar dúvidas 
sobre gestão de negócios 
no PAE (Posto de Atendi-
mento ao Empreendedor) 
de Taubaté (Rua Armando 
Salles de Oliveira, 457, 
Centro), que é mantido 
pelo Sebrae-SP em par-

secretário de Segurança, e 
perguntei o que ele acha-
va da gente instalar placas 
indicando a rota alternati-
va. Ele gostou da idéia e 
em poucos dias executou 
o serviço”, conta Nunes. 
“Infelizmente, é impossí-
vel acabar com o trânsito na 
alta temporada, mas pode-
mos amenizar os transtor-
nos e essa rota alternativa 
revitalizada é uma exce-
lente opção”, pontua João.

ceria com a Prefeitura, 
ACIT, Unitau, Sinhores, 
Sindicato Rural e Ciesp 
Taubaté. Programação do 
Sebrae-SP em Taubaté
Palestras: Dia 13/1 – 
18h30 às 20h30. Apre-
sentação do programa 
Sebrae Mais – Estraté-
gias Empresariais Local: 
ACIT (Praça Monsenhor 
Silva Barros, 57, Centro)
Dia 15/1 – 15h às 17h. 
Apresentação do Programa 
de Alavancagem Tecno-
lógica Local: Ciesp (Rua 
Jaques Félix, 675, Centro)
Dia 30/1 – 15h às 17h. 
Tema: Como se Tornar 
Microempreendedor In-
dividual Local: ACIT 
(Praça Monsenhor Silva 
Barros, 57, Centro) Even-
tos gratuitos, com vagas 
limitadas. Inscrições e 
mais informações pelos 
telefones 0800 570 0800 
e (12) 3621-5223. Email: 
pae.taubate@gmail.com


