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A GAzetA dos Municípios

TSE concede liminar e 
mantém Ortiz Junior no 

cargo até julgamento 
de recurso

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) concedeu na 
segunda-feira uma limi-
nar que mantém o prefeito 
de Taubaté, Ortiz Junior 
(PSBD), e seu vice Edson 
Oliveira (PTB) em seus 
cargos até o julgamento 
do recurso de cassação 
por abuso de poder eco-
nômico e político. Os dois 
foram condenados pelo 
Tribunal Regional Eleito-
ral (TRE) em novembro. 
Na terça-feira passada (6), 
a defesa de Ortiz entrou 
com um recurso contra 
a cassação no TSE, após 
ter o recurso negado no 
TRE no último dia 30 de 

dezembro. Antes a defesa 
já havia perdido nas duas 
primeiras instâncias na 
Justiça Eleitoral. A deci-
são do TSE foi concedida 
pelo ministro João Otávio 
Noronha, que foi sorteado 
como relator do processo. 
No despacho ele alegou 
que a liminar “evitar uma 
sucessiva alternância de 
poder na chefia do Poder 
Executivo”. Caso o pedi-
do da defesa de Ortiz não 
fosse acatado, ele deveria 
deixar o cargo imediata-
mente e o presidente da 
Câmara, Rodrigo Silva 
“Digão” (PSDB), ocupa-
ria o cargo até uma nova 

eleição ser realizada em 
prazo de 90 dias. Agora, 
Ortiz espera a decisão fi-
nal do TSE e, caso perca, 
deverá recorrer no Supre-
mo Tribunal Federal, úl-
tima instância da Justiça 
brasileira. De acordo com 
o advogado do prefeito, 
Marco Aurélio Toscano, 
o processo não tem data 
prevista para ser julgado 
pelo TSE, mas acredita 
que deve acontecer den-
tro de um período de seis 
meses, que é o tempo que 
o TSE leva normalmen-
te com julgamentos de 
recursos contra decisões 
de tribunais regionais.

Quase 530 mil estudantes 
zeraram redação do Enem

Redação continua sendo 
o “fantasma” para estu-
dantes que prestam o Exa-
me Nacional do Ensino 
Médio (Enem). No outro 
extremo, 250 mil candida-
tos tiveram nota máxima. 
Ao todo, segundo o Inep, 
6.193.565 candidatos fize-
ram as provas nos dias 8 e 
9 de novembro em mais de 
1,7 mil cidades. A redação 
não pode ter menos que 
sete linhas. Na edição de 
2014, 529.373 candidatos 
tiraram nota zero e as ra-
zões são quase sempre as 
mesmas: não cumpriram 
com as exigências da pro-
dução do texto, fugiram do 
tema e sua estrutura argu-
mentativa, ou ainda não 
se fizeram entender (des-
conexão), citaram  impro-
périos, ou feriram direitos 
humanos.  A nota zero em 
redação puniu 13.039 can-
didatos que copiaram tex-
tos motivadores da prova; 
7.824 escreveram menos 
de sete linhas; 4.444 não 
atenderam ao tipo textual 
solicitado; 3.362 zeraram 

por parte desconectada e 
955 por ferirem os direitos 
humanos. Outras 1.508, 
por outros motivos.   Se-
gundo o Inep, de 2013 
para 2014 houve queda 
de em 9,7% no desempe-
nho dos concluintes do 
ensino médio, que foram 
1.485.320 candidatos. No 
ano passado, havia menos 
inscritos para o ENEM, e 
os que tiveram nota mil fo-
ram 481 pessoas. O núme-
ro de redações zeradas em 
2013 foi de 106.742. “O 
tema de 2013 foi Lei Seca. 
Essa questão foi muito de-
batida, muito discutida. A 
mídia focou muito o tema. 
O tema agora, publicida-
de infantil, não é um tema 
que teve um grande pro-
cesso de discussão como 
teve o de 2013”, avaliou o 
ministro. “Não diria [que o 
tema foi] mais difícil, mas 
sem dúvida, foi um tema 
que não teve um grau de 
discussão nacional como 
o tema de 2013”. O tema 
de 2013 foi “Os efeitos da 
implantação da Lei Seca 

no Brasil” , disse o minis-
tro da Educação, Cid Go-
mes. A correção da prova 
de redação avalia cinco 
competências: domínio da 
norma padrão da língua 
escrita; compreensão da 
proposta de redação; ca-
pacidade de selecionar, re-
lacionar, organizar e inter-
pretar informações, fatos, 
opiniões e argumentos em 
defesa de um ponto de vis-
ta; conhecimento dos me-
canismos linguísticos ne-
cessários à construção da 
argumentação; elaboração 
de proposta de intervenção 
para o problema abordado, 
respeitados os direitos hu-
manos. Para ter acesso ao 
resultado, os que presta-
ram exame precisarão do 
número de inscrição ou do 
CPF e da senha criada na 
hora da inscrição. O can-
didato poderá recuperar a 
senha no próprio portal. O 
resultado do Enem estará 
disponível ainda hoje no 
site do Instituto Nacional 
de Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep).

Curso do Sebrae em Campos 
do Jordão ensina empresários 
a criarem Plano de Marketing

Ao todo serão 16 horas 
de treinamento comple-
mentados por duas horas 
de consultoria individu-
al para cada empresa. 
O Sebrae-SP está com ins-
crições abertas para o cur-
so “Plano de Marketing”, 
que será realizado entre os 
dias 19 e 22 de janeiro, das 
18h às 22h, na Associação 
Comercial e Empresarial 
de Campos do Jordão. A 
capacitação faz parte do 
programa “Na Medida” e 
tem o objetivo de apresen-
tar as melhores estratégias 
para conquistar clientes e 
aumentar as vendas. Ao 
todo serão 16 horas de 
treinamento, divididas em 
quatro aulas, compostas 
por informações e dinâmi-
cas, mostrando como um 

planejamento adequado de 
marketing é fundamental 
para o sucesso do negó-
cio. Todo o conteúdo será 
complementado por duas 
horas de consultoria indi-
vidual para cada uma das 
empresas participantes. 
Além disso, a oficina tam-
bém vai ensinar os parti-
cipantes a analisar as de-
mandas do mercado, para 
identificar os produtos e 
serviços mais adequados às 
necessidades e desejos dos 
consumidores. Tudo para 
promover a fidelização 
dos clientes e o aumento 
da lucratividade. “O Plano 
de Marketing é uma ferra-
menta estratégica utilizada 
para identificar as forças, 
fraquezas, ameaças e 
oportunidades que o mer-

cado oferece ao empre-
endedor, estimulando no 
estabelecimento de me-
tas e na avaliação cons-
tante das necessidades 
e desejos dos clientes”, 
explica Sâmia Borges, 
consultora de marketing 
do Sebrae-SP. A ofici-
na “Plano de Marketing” 
tem o custo de R$ 240 
que podem ser dividi-
dos em duas parcelas. 
As vagas são limitadas 
e as inscrições devem 
ser feitas até dia 16 de 
janeiro.   A Associação 
Comercial e Empresa-
rial de Campos do Jor-
dão fica na Rua Maurílio 
Comoglio, 115, Abernés-
sia. Inscrições e mais in-
formações pelo telefone 
(12) 3132-6777.

Alckmin inaugura Via
Aeroporto-Tamoios e

sanciona lei para
criação da AGEMVALE

O governador Geraldo 
Alckmin (PSDB) es-
teve em São José dos 
Campos na manhã des-
ta segunda-feira (2) 
para inaugurar a Via Ae-
roporto-Tamoios, na zona 
sudeste da cidade, e san-
cionou a lei para a criação 
da AGEMVALE (Agência 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte). 
A Via Aeroporto-Tamoios 
custou em torno de R$ 20 
milhões. Com 1,56 km de 
extensão, a obra foi en-
tregue com dois meses de 
antecedência e tem pista 
dupla, com duas faixas de 
3,5 metros de largura em 
cada sentido. Além disso, 
foi construída uma ciclo-

via com 1,56 km e pas-
seios com 2 metros de lar-
gura. O empreendimento 
faz parte de um convênio 
entre Governo e Prefei-
tura com obras de inter-
ligação entre as rodovias 
Presidente Dutra e Go-
vernador Carvalho Pinto. 
A Dersa (Desenvolvimen-
to Rodoviário S/A) foi 
responsável pelo geren-
ciamento da obra. O in-
vestimento é de R$ 9,94 
milhões. Além da inaugu-
ração da pista, o governa-
dor também sancionou a 
lei de criação da AGEM 
(Agência Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Li-
toral Norte) que articula 
ações públicas de 39 mu-

nicípios. Entre as atribui-
ções da Agência estão a 
arrecadação de receitas 
próprias ou transferidas 
e a elaboração de planos, 
programas e projetos para 
cumprir metas e objeti-
vos estabelecidos.  De 
acordo com o governa-
dor, a agência deve con-
tribuir com recursos em 
diversas áreas, mas prin-
cipalmente na segurança. 
Os recursos virão de do-
tações orçamentárias do 
Estado e dos municípios 
da região, de subsídios 
federais, de outros Esta-
dos ou de entidades pú-
blicas e privadas, além 
do Fundo de Desenvol-
vimento da RM Vale.
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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

Candidatos poderão
consultar vagas do Sisu

A partir desta semana, os 
candidatos poderão con-
sultar no site do Siste-
ma de Seleção Unificada 
(Sisu) as vagas que serão 
ofertadas pelas institui-
ções públicas de ensino 
superior nesta edição do 
programa. As inscrições 
poderão ser feitas na pró-
xima semana, de 19 a 22, 
no mesmo endereço. Neste 
semestre, serão oferecidas 
205.514 vagas no ensino 
superior público, um au-

mento de 20% em rela-
ção ao primeiro semestre 
do ano passado. As vagas 
serão disponibilizadas em 
5.631 cursos de 128 insti-
tuições públicas de educa-
ção superior. No ano pas-
sado eram 115 instituições 
participantes. Do total de 
63 universidades federais, 
59 participam do Sisu, 
além de todos os 38 ins-
titutos federais de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia 
e os dois centros federais 

de Educação Tecnológica 
(Cefet). Para se inscrever, 
é preciso ter feito o Exa-
me Nacional do Ensino 
Médio (Enem) em 2014 e 
não ter tirado 0 na prova 
de redação. O resultado 
do Enem será divulgado 
dia 13, no site do Institu-
to Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep). 
Mais de 6,2 milhões de 
estudantes fizeram o 
exame no ano passado. 

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. 

Chuva insuficiente não 
recupera volume dos

reservatórios
Cantareira cai para 6,5%

Temporais com chuvas 
passageiras ou precipita-
ções isoladas continuam 
impedindo a recuperação 
dos reservatórios respon-
sáveis pelo abastecimen-
to dos 39 municípios da 
região metropolitana de 
São Paulo e de regiões 
próximas da capital pau-
lista. Com esse quadro, o 
Sistema Cantareira caiu de 
6,6% para 6,5%, depois de 
ficar estável sábado e do-
mingo (10 e 11) passados, 
informou a Companhia 
de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sa-
besp). Do Cantareira, é re-
tirada a água que abastece 
a região de 6,5 milhões de 
consumidores. O volume 
de chuva atingiu 49,2 milí-
metros (mm) nos dez dias 

corridos deste mês ante a 
média histórica de janeiro, 
que é 271,1mm. De acordo 
com a Sabesp a situação é 
ainda assim mais confortá-
vel do que a de igual perío-
do do ano passado, quando 
a região teve o verão mais 
seco de todos os tempos.  
Nos dez primeiros dias 
de janeiro de 2014, 
o acumulado de chu-
va alcançou apenas 
22,7mm ante 58,5mm 
em 2013, 110 mm em 
2012, 296mm em 2011 
e 168,4mm em 2010. 
De acordo com as previ-
sões do Centro de Previ-
são de Tempo e Estudos 
Climático, a tendência 
é de novas pancadas de 
chuva sempre no fim de 
tarde, tanto na região les-

te de São Paulo, onde 
fica a capital, quanto 
no sul de Minas Gerais, 
nas cabeceiras do Sistema 
Cantareira. Para o Vale do 
Paraíba, de hoje até sexta-
feira, a meteorologia pre-
vê chuvas com trovoadas à 
tarde e à noite. Sobretaxa 
da água - Para tentar evitar 
um colapso na distribuição 
de água, o governo do es-
tado recorreu, na semana 
passada, à tarifa de contin-
gência, que punirá quem 
consumir além do gasto 
médio do período entre 
fevereiro de 2013 
e janeiro de 2014 . 
O consumidor que elevar 
o gasto em até 20% paga-
rá um adicional de 40%. 
Acima de 20%, a conta 
será corrigida em 100%.
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PAT de Caraguá divulga vagas 
de emprego disponíveis

Veja as vagas desta se-
mana do Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
de Caraguá (PAT). O in-
teressado deve apresentar 
os documentos pessoais 
(RG, CPF, CTPS e PIS). 
Agente educacional, Aju-
dante de cozinha, Ajudan-
te de motorista, Auxiliar 
de enfermagem, Auxiliar 
de lavanderia, Auxiliar 
de manutenção predial, 
Açougueiro, Babá, Balco-
nista, Camareiro de hotel, 
Caseiro, Conferente de 
mercadoria, Cozinheiro 
geral, Cuidador de idosos, 
Eletricista de instalações 

de veículos automotores, 
Empregado doméstico, 
Encarregado de frios, En-
fermeiro, Faxineiro, Gar-
çom, Gerente de pousada, 
Lavadeiro, Lavador de 
automóveis, Manicure, 
Motorista de caminhão, 
Motorista de furgão ou 
veículo similar, Motorista 
entregador, Oficial de ser-
viços gerais na manuten-
ção de edificações, Ope-
rador de caixa, Operador 
de empilhadeira, Pintor 
de alvenaria, Pizzaiolo, 
Recepcionista de hotel, 
Repositor de mercadorias, 
Sorveteiro, Supervisor de 

vendas comercial, Téc-
nico em manutenção de 
equipamentos de informá-
tica e Vendedor pracista. 
As vagas possuem perfis 
específicos com relação 
à experiência, escolarida-
de, entre outros, podendo 
sofrer variações e não es-
tarem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram. 
O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 
520, bairro Sumaré. 
O telefone é (12) 3882-5211.

ACIP realiza sorteio da
Campanha de Natal

A ACIP (Associação Co-
mercial e Industrial de 
Pindamonhangaba) realiza 
no próxima sábado (17) o 
sorteio dos prêmios refe-
rente á campanha de Natal 
“Caminhão Premiado”. O 
sorteio será a partir das 
12h na Praça Monsenhor 
Marcondes. A campanha 
tem a autorização Caixa Nº 
6-2760/2014. A Campanha 
de Natal teve início em 5 
de novembro e tem como 
objetivo movimentar o co-
mércio na cidade no fim de 
ano. Assim, o consumidor 
que comprava nas lojas as-
sociadas a ACIP recebiam 

cupons para concorrer aos 
prêmios. Serão sorteados 
10 caminhões de prêmios 
idênticos. Cada caminhão 
terá 1 sanduicheira/grill 
Fama 5 preta, 1 DVD USB 
Inovox IN1218 MP3/
CD/RIP, 1 forno de mi-
cro-ondas 20L Panassonic 
NN-ST252W branco, 1 
refrigerador 261L Consul 
CRA30F branco, 1 TV 
LED 22” FHD Sansung 
LT22C310 DTV/USB, 1 
liquidificador 2 vel. Mon-
dial Power Black L28, 1 
ventilador 30 cm. Britânia 
Ventus preto, 1 conjunto 
de mesa RT 110 Nicoli, 

1 fogão 4B piso esmal-
tec Veneza Cristal bran-
co, 1 armário 6PTS 3 GV 
Demobile Madri PD CZ/
PTO, 1 cozinha Luana, 1 
rack ArtelyPeg Leve Ca-
nadá A60XL80 PD IMB/
PTO, 1 cama p/ col. 138 
Novo Horizonte Jack CZ/
PT, 1 conjunto estofado 
Caribe, 1 Lav. Tanquinho 
4 kg. Suggar Aleluia bran-
co.  O valor total de cada 
prêmio é R$ 4.998,50. 
Os cupons pode ser de-
positados até às 18h de 
sexta-feira (16) em urna 
localizada na ACIP (Rua 
Deputado Claro César - 44).

Unidades do Sesc de
São José e Taubaté

oferecem
oficinas de discotecagem

Neste mês, as unidade do 
Sesc de São José dos Cam-
pos e de Taubaté oferecem 
oficinas e cursos voltadas 
para a música. Em São 
José dos Campos, aconte-
ce entre os dias 13 de ja-
neiro e 11 de fevereiro, as 
terças e quintas, a oficina 
Transremix: Discoteca-
gem e Produção Musical. 
As aulas serão orientadas 
por Jovem Palerosi, mú-
sico, DJ e produtor mu-
sical. Os encontros serão 
divididos em três módulos 
focados na teoria e prá-
tica como forma de in-
centivar os participantes 

a produzirem conteúdos 
inéditos a partir da matriz 
de outros materiais e que 
ao final serão apresenta-
dos em um pocket show. 
A atividade acon-
tece no espaço 
Internet Livre do Sesc. 
As inscrições estão aber-
tas. Os valores variam de 
R$ 5,00 a R$ 17,00. Mais 
informações pelo telefo-
ne (12) 3904-2000 Já em 
Taubaté acontece a ofici-
na “Hey Dj!”, ministrada 
pelo DJ Jefferson Scratch. 
O objetivo é fazer com 
que os alunos aprendam o 
necessário para ingressar 

nesse universo, conhecen-
do a história, técnica, equi-
pamentos, novas tecnolo-
gias e áreas de atuação do 
DJ. A oficina é gratuita nos 
dias 14, 21 e 28 de janei-
ro, se estendendo para 04 
e 11 de fevereiro, no circo, 
sempre às quartas das 
19h às 21h. As inscri-
ções devem ser feitas no 
local.  O Sesc Taubaté 
fica na Avenida Milton 
de Alvarenga Peixoto, 
1264, Esplanada Santa 
Terezinha. Mais informa-
ções (12) 3634-4000 ou 
w w w . s e s c s p .
o r g . b r / t a u b a t e 

Inflação sobe nos ítens
básicos da alimentação 

como feijão e arroz

O mês de dezembro de 
2014 fechou com alta de 
0,75% da inflação, de 
acordo com o Índice de 
Preços ao Consumidor – 
Classe 1 (IPC-1).  Isso le-
vou o indicador a fechar o 
acumulado de 2014 com 
variação de 6,29%. OIPC-
1 (pesquisado no Rio de 
Janeiro, em São Paulo, 
no Recife e em Salvador) 
mede a inflação para os 
que ganham até 2,5 salá-
rios, A Fundação Getúlio 
Vargas é responsável pela 
medição. A variação em 
dezembro do ano passado 
foi 0,7%, contra 0,75% re-

lativos à taxa de variação 
da inflação medida pelo 
IPC-BR, que também fe-
chou os 12 meses do ano 
passado acima do índice 
que mede a variação dos 
preços dos que ganham 
até 2,5 salários (6,87%). 
Segundo o Instituto Brasi-
leiro de Economia da Fun-
dação Getulio Vargas, seis 
das oito classes de despesa 
componentes do índice ti-
veram alta: alimentação, 
que passou de 0,76% para 
1,05%; transportes, de 
0,08% para 0,72%; saúde 
e cuidados pessoais, de 
0,22% para 0,40%; vestuá-

rio, de 0,41% para 0,59%; 
comunicação, de 0,27% 
para 0,56%; e despesas 
diversas, de 0,20% para 
0,24%. Subiram - Os des-
taques do grupo foram os 
itens arroz e feijão (-0,82% 
para 3,26%), tarifa de ôni-
bus urbano (-0,48% para 
0,59%), artigos de hi-
giene e cuidado pessoal 
(-0,19% para 0,36%), rou-
pas (0,22% para 0,81%), 
tarifa de telefone móvel 
(0,59% para 1,28%) e clí-
nica veterinária (0,04% 
para 2,30%). Cairam - Ti-
veram queda nas taxas de 
variação os grupos ha-
bitação, de 0,76% para 
0,55%, e educação, leitura 
e recreação, de 1% para 
0,43%. Nessas classes de 
despesa, destacam-se os 
itens tarifa de eletricidade 
residencial, que caiu de 
2,81% para 1,14%, e ho-
tel, de 1,74% para -0,99%. 
A próxima divulga-
ção do IPC-C1 será 
no dia 11 de fevereiro.

Governo paulista diz
que Justiça diverge da
maioria ao suspender

sobretaxa da água

Sabesp divulga nota onde 
ressalta que reconhece a 
gravidade da escassez hí-
drica, mas que a decisão 
da Justiça de São Paulo 
vai contra os interesses 
da maioria que está em-
penhada no esforço co-
letivo de preservação.
A Justiça de São Paulo de-
terminou nesta semana 
a suspensão da sobreta-
xa para quem gastar mais 
água em São Paulo em 
atendimento ao pedido de 
liminar feito pela Associa-
ção Brasileira de Defesa do 
Consumidor (Proteste). O 
deferimento do Tribunal 
de Justiça de São Paulo 
(TJSP), por meio da juíza 
Simone Viegas de Moraes 
Leme é uma decisão par-
cial, até que o o governo 
do estado cumpra o que 
está previsto no Artigo 46 
da Lei Federal 11.445 de 
2007. Em vigor desde a 
última quinta-feira (8), a 
sobretaxa implantada pela 
Companhia de Saneamen-
to Básico do Estado de São 
Paulo (Sabesp), para quem 
aumentar o consumo de 
água foi anunciada primei-
ramente para 31 municí-

pios da região metropoli-
tana de São Paulo. Depois, 
passou a valer também 
para as regiões de Bragan-
ça Paulista e Campinas, 
totalizando 43 municípios. 
Na prática, a sobretaxa  
poderia chegar a 100% do 
valor da água consumida. 
De acordo com a Justiça, 
antes de implantar a tari-
fa extra sobre o consumo, 
o Governo de São Paulo 
deveria decretar oficial-
mente o racionamento 
da água, mas não o fez. 
“Em situação crítica de 
escassez ou contamina-
ção de recursos hídricos 
que obrigue à adoção de 
racionamento, declara-
da pela autoridade gesto-
ra de recursos hídricos, 
o ente regulador poderá 
adotar mecanismos tarifá-
rios de contingência, com 
objetivo de cobrir custos 
adicionais decorrentes, 
garantindo o equilíbrio 
financeiro da prestação 
do serviço e a gestão da 
demanda”, diz a lei. Ain-
da a Sabesp divulgou em 
seu site um comunicado 
onde declara que cumpri-
rá a liminar, mas contes-

ta a decisão do Tribunal 
de Justiça de São Paulo.  
Confira a íntegra da nota:
Nota sobre liminar con-
tra tarifa de contingência
A Sabesp cumprirá, como 
é óbvio, a liminar. Toda-
via, entende que se trata 
de uma decisão divergente 
dos interesses difusos da 
maioria da sociedade. Ob-
serva-se, de um lado, uma 
maioria que já entendeu 
a gravidade da situação 
e que desempenha notá-
vel esforço para reduzir o 
consumo. De outro lado, 
uma pequena minoria 
que consome mais do que 
a média e que não parti-
cipa do esforço coletivo 
em prol da preservação 
de uma reserva hídrica 
mínima, necessária para 
garantir o futuro aten-
dimento das necessida-
des básicas da população.
A Sabesp reconhece que a 
escassez hídrica é um fato 
e já causa transtornos a al-
guns consumidores da re-
gião metropolitana, prin-
cipalmente os localizados 
em áreas elevadas. Lamen-
tavelmente, não há como 
evitar esses transtornos 
enquanto perdurar a crise.
A decisão reconhece que “a 
água é bem finito e escasso 
e deve ser tratado como 
mercadoria preciosa”. No 
entanto, paradoxalmente, 
impede que o preço suba 
para os “gastões” numa si-
tuação de escassez. Em de-
corrência de um entendi-
mento meramente formal, 
e não de mérito, a decisão 
protege o bolso da mino-
ria, em detrimento da se-
gurança hídrica de todos.
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Tomaraquidê leva
espetáculo a Taubaté

Serviço do Pega Tudo 
realiza limpeza em
bairros de Pinda

Para quem nunca ouviu 
falar, Tomaraquidê é um 
projeto de três artistas que 
chegam em um ônibus 
com cara de trem para se 
apresentar em uma praça, 
quadra ou espaço público. 
O próprio veículo torna-se 
palco das pessoas da pla-
teia, que participam o tem-
po todo do show fazendo 
mágica, números cômicos, 
dançando, cantando, reci-
tando poemas ou contando 
histórias. Esta é a segunda 
edição do projeto, que já 
passou por 19 cidades de 
Minas Gerais, Rio de Ja-
neiro e São Paulo no se-
gundo semestre de 2012. 
A expectativa é de que 6 
mil pessoas participem 
direta ou indiretamente 
do projeto nessa tempo-
rada. O espetáculo passa 
por cidades que estejam à 
margem de algumas ferro-
vias ou em lugares onde a 
população é pouco assis-
tida de recursos culturais. 
Para Claudio Thebas, um 

A população de Pindamo-
nhangaba pode utilizar 
os serviços de limpeza 
do Pega Tudo para reti-
rar materiais inservíveis 
dos quintais e residências. 
Este trabalho tem coope-
rado com os moradores e 
contribui com a elimina-
ção de possíveis criadou-
ros da dengue. Entre os 
dias 12 e 15 de janeiro os 
profissionais da Prefeitura 
estarão nos bairros Mo-
rumbi, Água Preta, Parque 
das Palmeiras e Vila São 
Paulo. Os moradores des-
tes locais podem colocar 

dos idealizadores, o mo-
vimento da população 
diante do show é o ponto 
principal e não a apresen-
tação: “Mais importante 
do que o espetáculo em 
si é a mobilização das 
pessoas, a ação coletiva, 
a recriação do espaço pú-
blico. Transformando uma 
rua, não estamos também 
transformando a cidade?”  
Além dos grupos de artis-
tas da cidade, como can-
tores, dançarinos, alunos 
de academia ou capoeira, 
aprendizes de teatro, ami-
gos de escola, também 
participam cidadãos que 
estão passando pela rua 
e que desejem se expres-
sar, ser compreendidos 
ou percebidos. Patrocina-
do pela MRS Logística e 
com o apoio do Ministé-
rio da Cultura, o Tomara-
quidê estará no dia 17 de 
janeiro em Taubaté  (SP), 
com duas apresentações, 
na Praça Santa Terezi-
nha, sendo a primeira às 

os materiais em frente às 
casas para que a equipe da 
prefeitura faça a retirada. 
A orientação é não colo-
car os objetos atrás de ár-
vores, postes e afastá-los 
dos muros, desta forma 
o munícipe irá contribuir 
com o trabalho de coleta. 
Os moradores dos bairros 
Jardim Eloyna ,Triângulo, 
Delta, Beta, Vitória Park e 
Campininha puderam uti-
lizar os serviços do Pega 
Tudo entre os dias 5 e 8 
de janeiro. A equipe re-
alizou aproximadamen-
te 50 viagens de retirada 

19h com o espetáculo “ 
Tomaraquidê Jadeu - O 
Maior Show da Terra!” e 
a segunda às 20h30 com o 
sarau do trem. O objetivo 
do projeto vai muito além 
de um show com começo, 
meio e fim. A proposta é 
que as comunidades par-
ticipem da apresentação 
valorizando e dando vi-
sibilidade à cultura local. 
O Espetáculo: Através 
de mágicas, números cô-
micos e música ao vivo, 
Marabá, Bristol e Majes-
tic, três charlatães de rua, 
apresentam seu  espetácu-
lo de variedades. Durante 
a apresentação, artistas da 
cidade são convidados a 
mostrar seus talentos. Um 
violeiro, um coral de crian-
ças, uma senhora que can-
ta,alguém que queira re-
citar um poema ou contar 
umcaso... Ficha Técnica: 
Elenco: Álvaro La-
ges, Chris Belluomini 
e Claudio Thebas Di-
reção: Rhena de Faria

de entulhos. Quem fizer 
a colocação de entulhos 
em frente às residências 
fora do prazo divulgado 
pela Prefeitura está sujei-
to a multa. Os moradores 
de outros bairros podem 
consultar a agenda do 
Pega Tudo no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br ou ligar para o telefo-
ne 3644-5600 e pedir para 
falar com os profissionais 
do DSM. Retirada de entu-
lhos - Os profissionais do 
Departamento de Serviços 
Municipais (DSM) tam-
bém realizaram a retirada 
de entulhos em diversos 
locais, como: área verde 
do Maria Áurea, estrada 
do Borba, próximo ao pes-
queiro na Vila Prado, atrás 
do campo de futebol Es-
trela, área verde do Jardim 
Princesa, do lado da divi-
sa com o bairro Yassuda, 
Avenida Benedito Pires 
César e Mário Nogueira 
da Silva - no Nova Espe-
rança-, ao lado das caçam-
bas disponíveis no Casto-
lira e ao longo da ferrovia.

Secretaria de Saúde de
Taubaté dá continuidade a 

projeto de reformas das
unidades de atendimento

A Secretaria de Saúde de 
Taubaté, em continuida-
de ao projeto de melho-
ria no sistema municipal 
de saúde, inicia nesta se-
mana a reforma do pré-
dio da ESF Piratininga. 
A obra tem previsão para 
durar 90 dias e, durante 
esse período, os pacientes 
atendidos na unidade se-
rão encaminhados para o 
PAMO Planalto para rea-
lização de consultas médi-
ca e odontológica e aten-

dimento de enfermagem. 
Para entrega do leite, as 
pessoas devem se dirigir à 
EMEI Prof. Ulysses Car-
los Schmidt (Piratininga I) 
as segundas, quartas e sex-
tas-feiras às 10h30 para 
retirada. Outras unidades 
totalmente reformadas já 
foram entregues e estão 
em funcionamento. Essas 
obras fazem parte da re-
organização do sistema de 
saúde do município, que 
está em processo de rees-

truturação completa, com 
investimentos próprios, 
do Estado e da União. 
Mais informações po-
dem ser obtidas no De-
partamento de Atenção 
Básica, pelos telefones 
(12) 3629.4014 e 
3624.5008. Serviço:  Pamo 
Planalto - Rua Helio Zami-
th, 166 – Parque Planalto
EMEI Prof. Ulysses Car-
los Schmidt - Rua Marina 
Castilho Oliveira Costa, 
20 – Parque Piratininga.

Inep divulga resultados 
do Enem 2014

Os mais de 6 milhões de 
estudantes que participa-
ram do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 
poderão conferir os re-
sultados da prova a partir 
desta semana na página 
do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep). Para ter acesso ao 
resultado, os candidatos 
precisam do número de 
inscrição ou do CPF e da 
senha criada no momento 
da inscrição. O gabarito 
das provas está disponibi-
lizado aos estudantes des-
de o ano passado. A corre-

ção da prova, todavia, leva 
em consideração mais do 
que apenas a contagem 
dos erros e acertos. O va-
lor de cada questão varia 
conforme o percentual de 
acertos e erros naquele 
item, sendo usada a Teoria 
de Resposta ao Item (TRI). 
Assim, uma questão que 
muitos candidatos acer-
taram é considerada mais 
fácil e não valerá tantos 
pontos. Já o candidato 
que acertar uma questão 
com alto índice de erros 
ganhará mais pontos por 
aquele item. A nota do 
Enem poderá ser usada 

para participar do Siste-
ma ùnico de Seleção Uni-
ficada (Sisu), cujas ins-
crições serão de 19 a 22 
deste mês, e do Programa 
Universidade Para To-
dos (ProUni), com ins-
crições de 26 a 29 de ja-
neiro. Servirá também 
para certificar o ensino 
médio, obter empréstimo 
pelo Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies), 
além de participar do 
programa de intercâmbio 
Ciência sem Fronteiras. 
No ano passado, o exame 
foi realizado em mais de 
1,7 mil cidades brasileiras.

Nota da Prefeitura de
Ilhabela sobre reajuste das 

passagens
Reajuste de tarifa de ôni-
bus - A Prefeitura de 
Ilhabela informa que a 
tarifa do transporte co-

letivo no município será 
reajustada às 0h des-
ta segunda-feira (12/1), 
quando o usuário pas-

sará a pagar o valor de 
R$ 3,40 e, mediante o 
Bilhete Único, o va-
lor será de R$ 3,00.

Governo do Estado tem 42 
vagas que aceitam pessoas 

com deficiência no Vale
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).


