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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura recomeça
trabalhos de recuperação 

das vias de Ubatuba

Nesta segunda etapa da 
iniciativa diferentes ruas 
do bairro Estufa I serão 
contempladas com instala-
ção de blocos sextavados. 
A Secretaria de Obras da 
Prefeitura de Ubatuba re-
começou na última quar-
ta-feira, 14 de janeiro, os 
trabalhos de recuperação e 
recapeamento das vias da 
cidade. Nesta segunda eta-
pa da iniciativa, diferentes 
ruas do bairro Estufa I, lo-
calizado na região central, 
serão contempladas com a 
instalação de blocos sexta-
vados (bloquetes). As ruas 
que receberão serviços nas 
próximas semanas são: 
Ruth Marques do Vale, 

Travessa 3, Nisio Barbosa, 
Rua 12 e Antonio Felix do 
Pinho, além da finalização 
dos tralhos na rua Vasco da 
Gama. Planejamento Um 
levantamento do nosso se-
tor de planejamento indica 
que seriam necessários R$ 
230 milhões – orçamento 
de um ano inteiro da cida-
de – para recuperar apenas 
as vias principais dos bair-
ros. Diante de tamanho 
desafio, a equipe da pre-
feitura encarou o proble-
ma de frente e já executou 
trabalhos em importan-
tes vias de norte a sul do 
município, com muitas 
comunidades contempla-
das. Em 2014, mais de 

15 bairros contaram com 
serviços de recuperação 
de vias. Parte executada 
com verba do município, 
outra parte com repasses 
que a equipe da prefei-
tura conquistou apresen-
tando bons projetos ao 
Departamento de Apoio 
ao Desenvolvimento das 
Estâncias e à Unidade de 
Apoio aos Municípios. 
É importante lembrar que 
outros processos de licita-
ção encontram-se abertos 
com previsão de serem 
finalizados nos próximos 
meses. As ruas e comu-
nidades contempladas 
nos próximos dois anos 
ainda serão definidas.

Major Paiva assume
o comando da

11ª Cia de Engenharia 
de Combate Leve

Nesta semana, com a pre-
sença de diversas auto-
ridades militares e civis 
além de convidados, foi 
realizada a cerimônia de 
transferência de comando 
da 11ª Cia de Engenharia 
de Combate Leve, unida-
de militar que tem sede no 
bairro Campo Alegre, em 
Pindamonhangaba.  Deixa 
o comando da guarnição o 
Major Orlando de Oilvei-
ra Marin e em seu lugar 
assume o Major Ronaldo 
Bezerra Paiva. A soleni-
dade começou na sala do 
comando com a inaugura-
ção da foto do comandan-

te que deixa o cargo. Em 
seguida, todos se reuni-
ram no pátio onde houve 
canto de hinos, e pronun-
ciamentos. Encerrando, 
os pelotões desfilaram 
diante das autoridades.
A 11ª Cia E Cmb L - de-
nominada de “Compa-
nhia Barão de Pindamo-
nhangaba”  - terá  durante 
os  próximos  dois anos 
o Major Paiva como co-
mandante. Ele é nascido 
no Rio de Janeiro em 12 
de novembro de 1977, ca-
sado e tem uma filha. Foi 
promovido ao posto atual 
em agosto de 2014. É filho 

de Antonio Ribeiro Pai-
va e de Maria Hildegraci 
Ferreira Paiva.  O novo 
comandante confessa que 
não conhecia a região, mas 
já tinha a impressão que 
iria servir aqui. “Conheci 
a cidade quando cadete, 
quando acompanhei o ba-
talhão, e percebi a infraes-
trutura, e o espírito desen-
volvimentista da cidade. 
Com certeza a gente vem 
para contribuir, e tam-
bém manter boa parceria 
com a imprensa local!”, 
disse. ‘Em sua despedida, 
Major Marin agradeceu 
a parceria que recebeu 
de todas as instituições 
da cidade. Ele agora se-
gue com a família para o 
Rio de Janeiro onde fará 
o Curso de Estado Maior. 
“A gente percebe que a 
cidade de Pindamonhan-
gaba só cresceu nesses 
anos, e não é fruto apenas 
de um governo ou de ini-
ciativas de um ou outro 
empresário. Isso já está 
incutido nos moradores 
e onde eu for, vou levar a 
cidade no meu coração.”

Alckmin admite racionamento e 
recorrerá de decisão que

suspende sobretaxa
Pela primeira vez desde 
que o Estado de São Paulo 
passou a enfrentar a crise 
hídrica, o governador pau-
lista Geraldo Alckmin ad-
mitiu que o estado enfren-
ta racionamento de água. 
O governador também in-
formou que irá recorrer da 
decisão judicial que sus-
pende a cobrança de multa 
para quem consumir mais 
água. A determinação par-
tiu ontem (13), pela juíza 
Simone Viegas de Moraes 
Leme que deferiu parcial-
mente o pedido de liminar 
da Associação Brasileira 
de Defesa do Consumidor 
(Proteste) contra multa 
implantada pela Compa-
nhia de Saneamento Bási-
co do Estado de São Pau-
lo (Sabesp). A chamada 
sobretaxa da ária estava 
em vigor desde a última 
quinta-feira (8), Durante 

a cerimônia de troca de 
comando da Polícia Mili-
tar nesta quarta-feira (14) 
em São Paulo, Alckmin se 
pronunciou sobre a decisão 
judicial. “Racionamento já 
existe. Quando a Agência 
Nacional de Águas (ANA) 
determina que tem de re-
duzir a vazão do Canta-
reira de 33 metros cúbicos 
por segundo (m3/s) para 
17m3/s, é óbvio que já está 
em restrição. Então, a me-
dida [de sobretaxar a tarifa 
de água] tem legalidade”, 
afirmou o governador, 
após cerimônia de trans-
missão do comando da Po-
lícia Militar. O governador 
se defende, alegando que 
antes de ser implementa-
da, a medida foi estudada 
pela Procuradoria-Geral 
do Estado e está amparada 
legalmente. “É uma ques-
tão de justiça, porque visa 

ao bem comum e é neces-
sária, em razão da questão 
climática”, complemen-
tou. A multa foi suspensa 
até que o governo do esta-
do cumpra o que está pre-
visto no Artigo 46 da Lei 
Federal 11.445, de 2007. 
A lei determina que, antes 
de aplicar multa aos con-
sumidores, o governo tem 
de decretar oficialmente 
o racionamento de água. 
Alckmin questiona a ne-
cessidade de um decreto 
oficial para adoção da so-
bretaxa. “Já temos a restri-
ção de água estabelecida 
pela ANA. Não tem de 
ter decreto. Isto está mais 
do que explicitado”, res-
saltou. “Não tem raciona-
mento no sentido de fechar 
o sistema e abrir amanhã. 
Não tem, nem deve ter. 
Agora, restrição hídrica 
claro que tem”, concluiu.

Taubaté vai distribuir 46.944 
kits escolares para alunos 

da rede municipal

Alunos da rede municipal 
de ensino de Taubaté re-
ceberão material escolar 
da Prefeitura. De acordo 
com a Secretaria de Edu-
cação, foram adquiridos 
46.944 kits escolares para 
distribuição aos alunos 
matriculados na rede mu-
nicipal de educação, desde 
a Educação Infantil até o 
Ensino Médio. A compra 
ocorreu pelo Sistema SI-
GARP/FNDE (Sistema de 
Gerenciamento de Adesão 
de Registros de Preços), 
ferramenta que permite às 

prefeituras e aos estados a 
aquisição de equipamen-
tos e materiais por meio 
de uma Ata de Registro de 
Preços previamente reali-
zada pelo FNDE - Fundo 
Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação. Os 
alunos receberão o mate-
rial no início das aulas, pre-
visto para 04 de fevereiro. 
Serão distribuídos 11.374 
kits para a Educação In-
fantil, adquiridos pelo va-
lor total de R$ 185.737,42. 
Para os anos iniciais do 
Ensino Fundamental, para 

alunos dos 1º ao 5º ano , 
foram comprados 18.596 
kits em um investimento 
de R$ 316.318,00 e para 
os anos finais, do 6º ao 9º 
anos são 15.949 kits a um 
custo de R$ 275.917,70. E 
ainda, para o Ensino Mé-
dio e EJA (Educação de 
Jovens e Adultos) foram 
comprados 1.025 kits no 
valor de R$ 18.173,25. 
Para a Secretária de Edu-
cação, Edna Chamon “o 
intuito é fortalecer os vín-
culos das escolas com as 
comunidades e favorecer a 
continuidade das crianças 
nas unidades escolares, 
impedindo que a falta de 
material gere a evasão es-
colar. Além de se tratar de 
uma aquisição em larga es-
cala que permite obter pre-
ços e qualidade vantajosos 
para a Administração Mu-
nicipal, gerando economi-
cidade e eficiência no uso 
dos recursos públicos”.
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

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. 

Justiça suspende liminar e 
autoriza cobrança de

sobretaxa na conta de água

O desembargador José Re-
nato Nalini, presidente do 
Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJSP) suspendeu 
ontem (14) a liminar que 
proibia a cobrança de mul-
ta sobre usuários que exce-
dessem o consumo de água 
em São Paulo. A liminar 
havia sido concedida na 
terça-feira (13) pela juíza 

Simone Viegas de Mora-
es Leme em atendimento 
ao pedido da Associação 
Brasileira de Defesa do 
Consumidor (Proteste). 
A multa, também chama-
da sobretaxa, foi implan-
tada pela Companhia de 
Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sa-
besp) que alega a neces-

sidade de evitar eventuais 
abusos de minorias pou-
co comprometidas com a 
preservação dos poucos 
recursos hídricos atuais. 
Alckmin disse ontem em 
coletiva que a medida foi 
estudada pela Procurado-
ria-Geral do Estado e está 
amparada legalmente , e 
assim recorreria da deci-
são liminar. De acordo 
com o presidente do TJSP, 
inibir a cobrança da tarifa 
poderia causar prejuízo à 
saúde pública. “Ninguém 
sobrevive sem água. A ta-
rifa de contingência obte-
ria economia aproximada 
de 2,5 mil litros por segun-
do, volume capaz de abas-
tecer mais de 2 milhões de 
consumidores”, afirmou.

RAÍZES DA HISTÓRIA
O grupo terreiro de cul-
tura ( grupo de resgate e 
promoção da cultura afro
-brasileira em tremembé).
Nesta primeira edição, 
vem dizer que; desde 2011 
está trabalhando, se cons-
tituindo e se oficializando 
na cidade de tremembé.
Desde então, realiza even-
tos culturais e educacio-
nais em escolas e praças 
públicas, com o objetivo 
de em breve estar realizan-
do oficinas permanentes; 
pois essa é uma das nos-
sa metas á ser alcançada. 

A aproximação da cultura 
afro-brasileira do maior 
número de pessoas da 
população tremembeen-
se e de cidades vizinhas.
Mas como se trata de uma 
coluna, queremos também 
dizer aos queridos leitores, 
um pouco do que se trata.
Que é viajar na história 
e, falar sobre personali-
dades importantíssimas 
na formação de nossa 
cultura, tradição e país.
Dos tempos de escraviza-
ção, passando pelo abo-
licionismo e chegando 

a libertação dos negros 
escravizados até os dias 
atuais; não necessaria-
mente nesta ordem. Falar 
também sobre o estatuto 
da igualdade racial, leis 
e direitos. Bom; teremos 
muito o falar.... Para que 
nesta edição não fiquemos 
apenas em nos apresentar-
mos, você sabia? Que no 
dia primeiro de janeiro, no 
ano de 1883 ocorre a pri-
meira libertação coletiva 
de escravizados no brasil? 
Cito a vila de acarapé, hoje 
redenção, estado do ceará.

Nota oficial de Caraguatatuba
Demolição de imóvel no Indaiá
O secretário de Assuntos 
Jurídicos, Dorival de Pau-
la Junior, informa que o 
imóvel em terreno situado 
na Avenida Prefeito Ge-
raldo Nogueira da Silva, 
no Indaiá, demolido esta 
semana, estava aban-
donado e tem dívida 
tributária desde 2007. 
Além disso, trazia riscos 
à sociedade por estar sen-
do utilizado como abri-
go de usuários de drogas. 
Segundo o secretário, 
considerando que, de 

acordo com a Constitui-
ção Federal, todo o pro-
prietário de imóvel aban-
donado é obrigado a dar 
função social ao imóvel; 
considerando o artigo 
1.276 do Código Civil, 
que diz que todo o imó-
vel abandonado e sem 
utilidade social, torna-se 
patrimônio do município; 
e, considerando o decre-
to municipal 210/2014, 
que regulamenta a arre-
cadação de imóveis com 
dívida tributária há mais 

de três anos, a proprie-
tária foi notificada a dar 
utilidade social ao local 
ou promover a demolição. 
Como a proprietária não 
tomou nenhuma provi-
dência, a prefeitura, por 
deter o poder de polí-
cia, demoliu o imóvel. 
A prefeitura informa ain-
da, que o imóvel não foi 
tombado pelo Conselho 
de Defesa do Patrimônio 
Histórico Arqueológi-
co, Artístico e Turísti-
co (CONDEPHAAT).
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Sebrae-SP promove palestras 
gratuitas em Taubaté

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 

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-

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

Pesquisa do NUPES
orienta pais antes da

compra do material escolar
No ano passado houve 
queda de vendas de 8,1% 
e os lojistas consideram 
que um dos fatores que 
contribuiu para a diminui-
ção nas vendas dos pro-
dutos foi o fato de a Pre-
feitura Municipal passar 
a fornecer o material para 
a Rede Municipal de En-
sino. A pesquisa revelou 
ainda que, cada vez mais, 
os consumidores estão se 
antecipando nas compras 
e não deixando para a úl-
tima hora. Para 55% dos 
entrevistados as vendas 
dos materiais se concen-
tram no mês de janeiro. Já 
os outros 45% se concen-
trarão em fevereiro, mês 
de início das aulas. Preços 
em São José e Taubaté Em 
outra pesquisa realizada 
entre 01 e 08 de janeiro de 
2015 pelo Núcleo de Pes-
quisas Econômico-Sociais 
da UNITAU (NUPES), 
foi apurado o preço de 12 
principais itens de mate-
riais escolar em 10 grandes 
lojas especializadas que se 
encontram estabelecidas 
em São José dos Campos 
(5) e Taubaté (5). A pes-
quisa do NUPES revelou 
que em 2015 houve uma 
variação média geral de 
9,16 com aumento de pre-

ço em todos os produtos. 
Os grandes vilões foram: 
giz de cera 12 cores com 
68,85%, cola 40g com 
37,21% e tesoura 13cm 5” 
com 32,60%. Para evitar 
prejuízo, comprar o mais 
barato nem sempre pode 
ser vantajoso. Por isso, os 
pais recebem  orientação 
dos pesquisadores em al-
guns procedimentos como 
não deixar para comprar 
na última hora; utilizar 
sempre o material que so-
brou do ano passado; não 
levar criança no dia da 
compra do material; pes-
quisar em várias lojas; for-
mar ; e tomar cuidado com 
marcas que vendem ape-
nas produtos importados 
(China) cuja quali-
dade inferior aos na-
cionais, entre outras.
As razões para essas va-
riações no preço, de 
acordo com a pesquisa 
da Unitau: a) Mochila - 
625,83% - marca e motivo 
estampando no produto;
b) Tesoura - 373,16% - qua-
lidade do produto. As de 
baixa qualidade mastigam 
o papel em vez de cortá-lo;
c) Cola - 315,44% - marca;
d) Apontador - 313,08% - 
qualidade, entrou na pes-
quisa apontador com de-

pósito (mais caro) e sem 
depósito (mais barato);
e) Caderno capa dura - 
244,08% - motivo estam-
pando na capa do caderno 
(mais caro) e sem motivo 
(mais barato), não tem 
problema de qualidade;
f) Borracha - 235,58% 
- qualidade (natural 
ou sintética) e marca;
g) Giz de cera - 
183,59% - marca e mo-
tivo estampado na caixa;
h) Lápis - 181,69% 
- qualidade e marca;
i) Régua - 149,50% - qua-
lidade, entrou na pesqui-
sa régua de acrílico (mais 
cara) e de plástico (mais ba-
rata). Tomar cuidado com 
a mais barata, pois é muito 
frágil e fácil de quebrar;
j) Canetas hidrocor - 
139,11% - qualidade e mar-
ca. As mais baratas duram 
pouco tempo, estragando 
o bico das canetas e ou-
tro aspecto é que algumas 
são laváveis (mais caras) e 
outras não (mais baratas);
k) Lápis de cor - 124,07% 
- marca e motivo es-
tampado na embala-
gem (mais caros) e sem 
motivo (mais baratos);
l) Papel sulfite - 30,43% 
- marca, não tem pro-
blema de qualidade.

UTI neonatal do Hospital 
Universitário de Taubaté é 
interditada por causa de

superbactéria

O UTI Neonatal do Hospi-
tal Universitário de Tauba-
té foi interditada nesta 

quarta-feira (14) por conta 
de uma superbactéria que 
se propagou na ala. Três 

recém nascidos foram in-
fectados e estão isolados 
recebendo tratamento ade-
quados. Nove bebês esta-
vam na ala e foram trans-
feridos para outras UTIs 
da região. A morte de um 
bebê está sendo investiga-
da pelo hospital para sa-
ber se tem relação com a 
bacteria. A criança nasceu 
prematura e possuia uma 
doença grave. De acordo 
com a Secretaria Estadu-
al da Saúde, a bactéria é 
multirresistente e a inter-
dição da ala é preventiva.

Taubaté vence Maringá e 
avança na Copa do Brasil de 

Vôlei

O Vôlei Taubaté ven-
ceu o Maringá na noi-
te de quarta-feira (14) 
em partida válida pela 
Copa do Brasil. A partida, 
que aconteceu no ginásio 

do Abaeté, terminou em 
3 sets a 0 (25-22, 32-30, 
25-20) e garantiu a equi-
pe do Vale na semifinal 
da competição. Agora, 
Taubaté aguarda para sa-

ber o adversário na se-
mifinal que sairá do jogo 
entre Cruzeiro e Juiz de 
Fora, que acontece nes-
ta quinta-feira (15). As 
partidas de semifinal e 
final acontecem entre os 
dias 22 e 24 de janeiro 
na cidade de Campinas. 
O campeão da Copa do 
Brasil garante vaga no Sul
-Americano de vôlei, que 
será disputado em feverei-
ro na Argentina. O próximo 
jogo de Taubaté será pela 
Superliga no sábado (17). 
A equipe visita o Montes 
Claros, em Minas Gerais.

Sebrae-SP realiza 58.767 
atendimentos na RM do Vale 

do Paraíba e Litoral Norte 
em 2014

O Sebrae-SP realizou 
58.767 atendimentos na 
Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte em 2014 nos escri-
tórios regionais de São 
José dos Campos e Guara-
tinguetá e nos nove PAEs 
(Postos de Atendimento ao 
Empreendedor), que aten-
dem as 39 cidades da re-
gião. Durante o ano foram 
38.537 atendimentos a 
empresas, além de orienta-
ções para interessados em 
abrir um negócio. As mi-
cro e pequenas empresas 
da região tiveram 6.441 
horas de consultoria gra-
tuita. O Sebrae-SP reali-
zou 861 palestras, oficinas, 
cursos e seminários duran-
te o ano e o Sebrae Mó-
vel, que passou a ter duas 
vans na região, percorreu 

37 cidades. Com apoio do 
Sebrae-SP, seis cidades da 
região (Aparecida, Ilhabe-
la, Monteiro Lobato, San-
to Antônio do Pinhal, São 
Luiz do Paraitinga e Tre-
membé) implementaram 
em 2014 a Lei Geral das 
Micro e Pequenas Empre-
sas – além disso, Lagoinha 
regulamentou a lei-, que 
traz benefícios como a fa-
cilidade para a abertura e 
baixa de empresas; melhor 
acesso ao crédito; geração 
de empregos e estímulo à 
inovação, ao associativis-
mo e ao desenvolvimento 
local, com as pequenas 
empresas tendo tratamento 
privilegiado nas compras 
públicas. As prefeituras 
de Ilhabela e Tremembé, 
em parceria com o Se-
brae-SP, criaram espaços 

destinados ao atendimento 
de empresários e a quem 
busca informações sobre 
como empreender. Esses 
espaços contam com pro-
fissionais capacitados para 
dar todas as informações 
relativas à abertura de em-
presas no município. Tais 
fatores contribuíram para 
que Ilhabela conquistas-
se posição de destaque no 
Ministério do Turismo por 
registrar a maior evolução 
no quesito “Economia Lo-
cal” do “Índice de Compe-
titividade do Turismo Na-
cional” de 2014, pesquisa 
do Ministério do Turismo 
em parceria com o Sebrae 
Nacional e a Fundação 
Getúlio Vargas. O Prêmio 
MPE Brasil - promovido 
pelo Sebrae Nacional, Mo-
vimento Brasil Competiti-
vo (MBC) e Gerdau, com 
apoio técnico da Fundação 
Nacional da Qualidade 
(FNQ) – teve a empre-
sa Sistema Athos, de São 
José dos Campos, como 
vencedora na categoria 
Serviços de TI. A inicia-
tiva reconhece conceitos 
inovadores e boas práti-
cas de gestão em diver-
sos setores da economia.
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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.

COMUNICADO IMPORTANTE AOS 
CANDIDATOS DO PROCESSO
SELETIVO DA EDUCAÇÃO DE 

TREMEMBÉ 2015
Em função de alguns 
problemas técnicos que 
ocorreram no sistema 
bancário, erroneamente 
o sistema não está confir-
mando o pagamento de 

algumas inscrições que 
foram pagas. Para evitar 
que qualquer candidato 
seja prejudicado, pe-
dimos que os candida-
tos LEVEM OS COM-

PROVANTES DE 
PAGAMENTO no dia da 
prova. Agradecemos a 
atenção e pedimos descul-
pas pelo transtorno. Comis-
são do Processo Seletivo

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.

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. 


