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A Gazeta
dos

Municípios
        23º Ano

A Gazeta
de

Tremembé
        24º Ano

Folia de Reis com o 
grupo Estrela da

Mantiqueira
O Sesc Taubaté apresenta 
no dia 6, sábado, às 10h, 
Folia de Reis com o grupo 
Estrela da Mantiqueira. A 
apresentação encerra a ex-
posição Presépio, consti-
tuído por peças feitas com 
metais, arames e telas cria-
das pelo artesão Hasael da 
Silva.A Folia de Reis é uma 
festa religiosa de origem 

portuguesa, que simboliza 
a visita dos Reis Magos 
ao menino Jesus. O grupo 
entoa versos de celebração 
para que Jesus abençoe os 
lares no novo período que 
se inicia.Estrela da Man-
tiqueiraA Cia. foi forma-
da em novembro de 2005 
por Eduardo Laurenço 
e Ana Paula Masseio e 

tem como marca a sim-
plicidade e a alegria de 
suas singelas toadas e 
histórias que remontam 
às origens da tradição da 
Folias de Reis, levan-
tando a bandeira da fé 
e da rica cultura popu-
lar brasileira.Serviço
 Folia de Reis Dia 6,  sábado, 
às 10h. Grátis.

Taubaté: Sesc promove 
encontros esportivos

O Sesc Taubaté promove 
durante o mês de janei-
ro Encontros Esportivos 
de diversas modalidades. 
As atividades têm como 
objetivo valorizar a coo-
peração e a integração a 
partir de esportes como 
Voleibol, Badminton, 
Corrida de Rua, Tênis, 
entre outros.Os encon-
tros são gratuitos, mas 
possuem vagas limitadas. 
As inscrições de-
vem ser feitas na Cen-
tral de Atendimento.
As atividades integram o 
projeto Sesc Verão 2013 
que tem como objetivo 
promover a prática inclu-
siva e prazerosa do esporte 
e da atividade física entre 
todas as pessoas e em dife-
rentes espaços. Despertar 

os olhares para os diversos 
espaços da cidade – Sesc, 
clubes, parques, praças, 
 rua – e a apropriação 
enquanto possibilida-
de de prática de esportes 
e atividades físicas, in-
centivando para que es-
colham uma atividade,  
formem grupos para prati-
car e encontrem o seu lugar. 
A programação contem-
pla diversas práticas,  
demonstrações e competi-
ções, promovendo o lazer, 
a participação, a inclusão, 
o exercício pleno da ci-
dadania e a busca de uma 
melhor qualidade de vida.
Programação Corrida de 
Rua Dias 9, 11, 16, 18, 25 
e 30, às 18h30. Badminton 
Dias 10, 15, 17, 24, 29 e 
31, às 16h30. Futsal Femi-

nino Dias 10, 15, 17, 22, 
24 e 29, às 18h30. Volei-
bol Dias 11, 16, 18 e 25, às 
18h30. Tênis Dias 10, 17, 
22, 24, 29 e 31, às 18h30. 
Futtênis Dias 9, 11, 18 ,23, 
25 e 30, às 16h. Futebol 
Masculino Dias 9, 11, 16, 
18, 23, 25 e 30, às 16h30. 
Dias 8, 10, 15, 17, 24, 29 
e 31, às 9h30.Recreação 
Esportiva – 3 a 6 anos 
Dias 12, 19 e 26, às 15h. 
Recreação Esportiva – 6 
a 10 anos Dias 11, 16,  8, 
23, 25 e 30, às 9h30 e às 
15h15. Recreação Esporti-
va – 11 e 12 anos Dias 8, 
10, 15, 17, 24 e 29, às 15h. 
Recreação Esportiva - 
a partir de 60 anos Dias 15, 
17, 22, 24 e 29, às 13h45. 
Inscrições na Cen-
tral de Atendimento.

Taubaté recebe Gama (DF) 
neste sábado pela Copa São 

Paulo de Futebol Junior
Controlar a ansiedade dos 
jogadores. Esse é o prin-
cipal foco de trabalho do 
técnico Renê Hoffmann 
com os atletas que vão re-
presentar o Esporte Clube 
Taubaté na 44ª Copa São 
Paulo de Futebol Júnior. 
O Burrinho estreia no pró-
ximo sábado (5), às 14h, 
contra o Gama (DF), no 
estádio Joaquinzão.”Nós 
temos treinado forte, em 
dois períodos, mas agora 
a expectativa da estreia é 
a maior preocupação. Fi-
zemos uma palestra, às 
vezes damos um trabalho 
mais sério e depois vem a 
descontração. A ansiedade 
em começar logo, a expec-
tativa em entrar em cam-
po é grande, mas o time 
está preparado”, disse o 
treinador.Os jogadores 

estão concentrados desde 
o último dia 29, e a união 
entre eles pode ser um fa-
tor decisivo para uma boa 
campanha, mas, para os 
atletas, nada como o apoio 
da torcida para superar a 
ansiedade.”Para colocar 
nosso objetivo em práti-
ca, vamos precisar muito 
do apoio da torcida, para 
prestigiar e apoiar, já que 
todo mundo sabe que te-
mos uma torcida apaixo-
nada e ela pode nos ajudar 
muito a conquistar nossos 
objetivos”, ressaltou o go-
leiro Yuri.RegulamentoNa 
primeira fase as equipes 
jogarão entre si, dentro 
do grupo em turno úni-
co. Classificam-se para a 
próxima fase os times que 
obtiverem o maior número 
de pontos ganhos nos res-

pectivos grupos e os sete 
melhores segundos colo-
cados.O time do Taubaté 
que vai participar da Copa 
São Paulo de Futebol Jú-
nior 2013 tem o apoio 
da Top 10 Assessoria em 
Comunicação Esportiva, 
Hoff’s Sport & Entertain-
ment, Ophicina do Corpo, 
RT Sports, Cezário Imobi-
liária, VW Clube, Cotet, 
Ladeira Miranda, Reabi-
lit, Depósito Bomfim e o 
patrocínio do O Patrão, 
SG Alumínio, Milclean e 
Selt. TABELA – 1° Fase 
Grupo O Sábado (5/1) - 
14h: Taubaté x Gama (DF) 
Terça-feira (8/1) - 14h: 
Taubaté x Santo André 
(SP) Sexta-feira (11/1) - 
16h: Taubaté x Botafogo 
(RJ) Local: Estádio Jo-
aquim de Morais Filho

Consultor sugere
mudanças na lei de
incentivos fiscais

Seria bom - mais que isto, 
necessário - que os mu-
nicípios que formam a 
nova Região Metropolita-
na Vale do Paraíba fizes-
sem a revisão de suas leis 
de incentivos fiscais para 
atrair novas empresas. 
“Seria um novo avanço,  
para adequação à nova 
realidade. Precisamos ini-
ciar uma nova era, com 
pessoal técnico, com en-
tusiasmo em participar de 
feiras, apresentar o poten-
cial de cada município e 
também condições claras,  
para que empresários in-
vistam com segurança 
aqui”.Essa é a opinião de 
um consultor de empre-
sas, o taubateano Ricar-
do Moreira (foto) que,  
aos 50 anos, faz o traba-
lho de levar indústrias 
para várias cidades e que 

Laços Inseparáveis
Editora Novo Conceito 
lança no Brasil quarto ro-
mance da autora best-sel-
ler Emily Giffin, com mais 
de 5 milhões de livros ven-
didos em todo o mundo e 
três livros na lista dos mais 
vendidos das maiores pu-
blicações do PaísMarian 
tinha apenas 18 anos, mas 
já tinha que tomar uma de-
cisão como aquela... a mais 
difícil de sua vida. Mesmo 
tendo apoio absoluto de 
sua mãe para qualquer que 
fosse a sua escolha, ela sa-
bia que a palavra final era 
sua, e as conseqüências 
de sua decisão também.
Aquela noite que passou 
com Conrad no quarto dos 
pais de sua melhor amiga 
Jannie, durante uma festa 
em sua casa, ficou marca-
da para sempre em sua na 
vida. Além de perder a vir-
gindade, ela se apaixonou 
e engravidou.Conrad nem 
era exatamente o seu tipo 
de garoto, mas era lindo, 
objeto de desejo de grande 
parte das meninas da esco-
la e gostava dela desde o 
quarto ano, quando estu-
daram na mesma classe. 
Era músico e vocalista de 
uma banda de rock e, ao 
contrário de Marian, não 
tinha planos de ir para a 
faculdade.O que fazer, aos 
18 anos, prestes a iniciar 
a faculdade e grávida? 
Marian não tinha a menor 
ideia, mas de uma coisa ti-
nha certeza: queria tomar 
sua decisão sozinha. Foi 
por isso que mentiu para 
Conrad quando o exame 
de gravidez deu positi-

conhece muito bem a re-
gião sudeste.Ex-funcioná-
rio da Ford, da Volks, do 
Banco Real, disputou duas 
eleições no Sindicato dos 
Metalúrgicos de Taubaté. 
Hoje, está empenhado na 
busca de investimentos 
e geração de empregos 
para as cidades da região. 
Quem o conhece diz 
que Ricardo Morei-
ra é uma liderança com 
perfil bastante técnico,  
pronta para trazer no-
vas empresas.Ele mes-
mo informou ontem ao 
DT: “estou em contato 
com algumas indústrias 
de grande porte, capazes 
de gerar 6 mil empregos 
diretos e 18 mil indire-
tos, que vão investir cer-
ca de U$ 100 milhões”.
Analítico, ele opina: Em 
Taubaté, por exemplo, não 

existe arranjo produtivo 
local que beneficie as em-
presas que aqui estão ins-
taladas. Apesar de oferecer 
mão-de-obra capacitada,  
apesar de poder formar 
muito mais trabalhadores 
através de parcerias com 
o Sesc, o Senac, as univer-
sidades, é preciso atender 
a expectativa de novos 
investidores.Precisamos 
trazer investimentos que 
gerem empregos- e não 
empresas gigantescas, que 
funcionam por automação 
e que quase nada ofere-
cem ao município. E ao 
encerrar a visita ao DT, 
Ricardo Moreira lembrou 
que a cidade precisa criar 
uma lei que permita que 
pequenas e médias em-
presas vendam seus bens 
e serviços prioritariamen-
te dentro do município.

vo. Disse que o atraso na 
menstruação e os enjôos 
tinham sido um alarme 
falso, mas que achava que 
eles não deviam mais ficar 
juntos. Conrad, apaixo-
nado e envolvido, sofreu 
com a separação, mas 
respeitou a decisão de 
Marian.Confusa, Marian 
contou à sua mãe, que deu 
apoio e levou ao médico 
para os exames pré-natais. 
Num segundo momento, 
encorajou a filha a fazer 
um aborto, mas Marian 
desistiu em cima da hora 
e, como última opção, 
acabou optando pela doa-
ção.O dia em que seu bebê 
nasceu foi o mais difícil de 
sua vida. Mesmo desacon-
selhada pelas enfermeiras, 
Marian pediu para ficar a 
sós com a menina antes de 
entregá-la aos novos pais. 
Amamentou-a pela última 
vez, trocou a fralda e ves-
tiu-a com uma roupinha 
rosa que tinha sido pre-
sente de sua mãe. Abriu a 
porta do quarto, entregou
-a para a enfermeira e vol-
tou para o quarto para não 
sentir a dor de vê-la indo 
embora.Ninguém além 
de sua mãe soube de sua 
gravidez. Marian passou 
aqueles 9 meses em uma 
casa de campo e depois 
seguiu para a faculdade. E 
seguiu com sua vida tam-
bém. Mas agora, 18 anos 
depois, sua filha estava ali, 
do outro lado de sua porta, 
querendo conhecê-la e res-
gatar toda a sua história.
Kirby cresceu em uma fa-
mília simples, feliz e mui-

to amorosa. Sempre soube 
que era adotada e seus pais 
repetiam sempre a emoção 
que sentiram quando a le-
varam para casa. Eles ha-
viam tentado durante mui-
tos anos ter seu próprio 
bebê, mas não consegui-
ram e recorreram à ado-
ção. Por ironia do destino, 
logo depois que adotaram 
Kirby, sua mãe acabou 
engravidando naturalmen-
te de Charlotte, sua irmã 
mais nova.Mesmo muito 
feliz em sua família, Kirby 
chegou aos 18 anos e, sa-
bendo que com essa idade 
teria o direito de conhecer 
sua mãe biológica, decidiu 
ir a Nova York, de surpre-
sa, para encontrá-la.Ago-
ra, Kirby estava ali, frente 
a frente com aquela bela 
mulher, hoje uma bem-su-
cedida produtora de séries 
de TV, que era, ao mes-
mo tempo, uma estranha 
e uma parte dela, e tendo 
que lidar com um turbi-
lhão de emoções que nem 
ela imaginou que precisa-
ria viver.Laços Insepará-
veis, da autora best-seller 
Emily Giffin, é uma como-
vente história de reencon-
tro e descoberta entre duas 
mulheres, mãe e filha, que, 
para construir sua relação, 
remexem em decisões do 
passado e reavaliam os 
caminhos que escolheram 
em busca de um futuro em 
comum para suas vidas.
ServiçoTítulo: LAÇOS 
INSEPARÁVEISAutor: 
EMILY GIFFINPági-
nas: 448  Preço: R$ 29,90
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da 
Av. Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - 
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Gal-
vao de França ( Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida 
Gil, 19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro 
Alves Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - 
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Se-
nhora de Natividade e Panificadora Pão Zico - 
Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 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 setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça.
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08TRE-
MEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades
A claustrofobia é um tipo de pânicoque envolve apenas pessoas quando têm que 
permanecer 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 so-
cial e podem ser inúmeras as causas do problema. Porém, estudos já comprovaram 
que existe um fator genético, pois 70% dos portadores desta fobia possuem paren-
tes com o mesmo problema. As pessoas que sabem que sofrem de claustrofobia 
devem evitar estar em locais onde possam ser desencadeados esses distúrbios.
Você sabe como surgiu a ideia 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 estaria associado à manifestação do demônio. Estes últimos criaram 
um costume de jogar sal por cima do ombro esquerdo, pois julgavam estar atingin-
do o diabo nos olhos.
O para-raios foi considerado heresia na época de sua invenção. No século 18, 
inventado por Benjamim Franklin, o para-raios foi condenado pela Igreja como 
invenção do diabo. Sendo o raio expressão de cólera do Senhor, só podia ser tenta-
ção do demo de impedir que o castigo divino caísse sobre o mundo. Na França, a 
excomunhão foi levada a sério em Saint-Omer, Vissery de Bois foi processado por 
heresia, por instalar um para-raios em casa.

Humor
Três sujeitos discutiam quem tinha a profissão mais antiga:
- Não que eu queira contar vantagem. Diz o marceneiro. Mas os meus antepassados 
construíram a Arca de Noé.
- Isso não é nada. Respondeu o jardineiro. Foram os meus antepassados que planta-
ram o Jardim do Éden.
- Tudo bem. Disse o eletricista. Mas quando Deus disse: “Haja luz”, quem vocês 
acham que tinha puxado a fiação?
Tipos de assaltantes
Assaltante cearense: Eu, bixim. Isso é um assalto. Arriba os braços e num se bula 
nem faça munganga. Passa vexado o dinheiro senão eu planto a peixeira no teu 
bucho e boto teu falo pra fora. Perdão meu padim Ciço, mas é que eu to com uma 
fome da muléstia...
Assaltante mineiro: Ô sô, prestenção. Isso é um assaltim, uai. Levanta os braços e 
fiquetim que esse trem na minha mão tá cheim de bala. Mió passa logo os trocados 
que eu num to bão hoje. Vai andando, uai, tá esperando o que, uai.
Assaltante gaucho: O guri, fica atento, bah, isso é um assalto. Levanta os braços e 
te aquieta, tchê. Passa a pila pra cá. E te manda a la cria, senão o quarenta e quatro 
fala.

Mensagens
Eu mando é prepotência.
Eu fiz é indigesto.
Eu quero é recusa.
Eu não posso é indiferença.
Eu dei ordem é desamor.
E ainda, o tom das palavras pode melhorar ou piorar essas condições.
Se alguém me perguntar para que serve uma gravata, eu terei de responder para 
absolutamente nada, nem mesmo pata enfeitar, porque hoje em dia ela se tornou o 
símbolo da escravidão, do poder e do distanciamento. A única utilidade que eu vejo 
no uso da gravata consiste em chegar em casa e retirá-la dando a nítida impressão 
de que estamos nos livrando de alguma coisa que nem mesmo sabemos o que seja.
Mãe, hoje sinto sua falta e a saudade dói no peito, machucando e trazendo lem-
branças do meu passado imperfeito. Hoje fico parado, pensando no tempo que eu 
desperdicei. Enquanto tinha você ao meu lado, muitas vezes eu a maltratei, dizendo 
palavras rudes, grosserias intoleráveis. Fiz você uma pessoa triste, infeliz e amar-
gurada. No meu íntimo, calado, alimentava o meu ego. Não lhe abraçava, não a 
beijava, não lhe dava nenhum afeto. Mas não posso ter o seu carinho e nem sentir 
o seu calor. Sinto um nó na garganta e dos olhos, uma lágrima a cair. Levanto-me, 
corro pelas escadas, para o seu quarto subir. Fico feliz em poder contemplar seu 
doce rostinho risonho. Atiro-me em teus braços. Felizmente tudo isso não passava 
de um triste sonho.  

Pensamentos
Todos nascemos loucos, mas alguns continuam sempre assim.
Nossas ações sempre traduzem nossos pensamentos.
A arte da vitória se aprende nas derrotas.
Quem inventou a distância não sabia da dor da saudade.
Nada melhor do que um dia após o outro com muito sucesso.
Bom senso é a qualidade das pessoas que pensam como nós.
A ambição é como a fome: sua única lei é seu apetite.
Se casamento fosse bom não precisava de testemunhas.
O Sol nasce para todos e a sombra é só para quem a merece.
Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos.
A felicidade é feita de chatices que conseguimos evitar.
A única pessoa com quem se deve competir é consigo mesmo.
A felicidade nasce quando damos felicidade.
Um homem que não chora tem mil razões para chorar.
A saudade é a nossa alma dizendo para onde queremos estar.
Não exijas dos outros qualidade que ainda não possuem.
Tenho em mim todos os sonhos do mundo.
Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.
Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente.
Haja ou não deuses, deles sempre seremos servos.
A arte é a autoestima lutam para serem absolutas.
A vida é para nós o que concebemos dela.
Podemos morrer se apenas amamos.
O amor é um sonho que chega para o pouco ser que se é.
A bondade é a delicadeza das almas generosas.
Sou tão misterioso que não me entendo mais.
A renúncia é a libertação, não querer é poder.
Bem feito é melhor do que bem explicado.
As figuras imaginárias têm mais relevo e verdade que as reais.
Se você acha que a instrução é cara, experimente a ignorância.

Índice usado para
reajustar aluguel tem 

alta de 7,82% no
acumulado de 2012

O Índice Geral de Preços 
– Mercado (IGP-M), me-
dido pela Fundação Getu-
lio Vargas (FGV) e usado 
para reajustar contratos 
de aluguel, variou 0,68% 

em dezembro. A taxa foi 
calculada com base nos 
preços coletados entre os 
dias 21 de novembro e 20 
de dezembro deste ano. 
No acumulado de 2012, 

entre janeiro e dezembro, 
o índice teve variação de 
7,82%. Em novembro, o 
IGP-M teve decréscimo de 
0,03% e, em dezembro de 
2011, havia caído 0,12%.

Sisu vai oferecer
129,2 mil vagas em 

mais de 3,7 mil
cursos de

ensino superior
O Sistema de Seleção Uni-
ficada (Sisu) vai oferecer 
129.279 vagas em 3.751 
cursos de 101 instituições 
públicas de ensino superior.  
As informações já es-
tão disponíveis aos can-
didatos no site do sis-

tema. A ferramenta foi 
criada pelo Ministério 
da Educação (MEC),  
em 2009, 
para unificar o proces-
so de seleção de uni-
versidades e institu-
tos federais de ensino.  

As vagas serão preenchi-
das por estudantes que 
prestaram o Exame Na-
cional do Ensino Médio 
(Enem) e obtiveram nota 
maior que zero na redação. 
O sistema entra no ar a partir 
do dia 7 de janeiro de 2013.
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Primeira Mostra de 
Artes Cores da

Infância em Taubaté
No ultimo dia 21, no Ate-
liê Marcelo Lopes acon-
teceu a I Mostra de Artes 
Cores da Infância, que 
contou com as presenças 
de Alberto Mazza e Jairo, 
Gerente Geral do Super-
mercados Semar.De acor-
do com o artista plástico 
Marcelo Lopes(Professor 
do Ateliê), o desenho co-
meça como uma escrita, 
e a escrita como um dese-
nho. O desenho favorece 
a expressão de uma ideia 
e constitui para a constru-
ção da escrita e pode ser 
um mediador entre o eu da 
criança e o mundo, e assim 

construindo um cidadão 
mais critico e participati-
vo.O desenho permite que 
a criança produza um tex-
to sem palavras. Em 1926 
a primeira psiquiatra a uti-
lizar o desenho na cura de 
crianças e a teorizar sobre 
esta utilização foi Sophie 
Morgensten que pesquisou 
sobre os traumas na infân-
cia e acreditava que esses 
traumas podiam ser des-
vendados pelos desenhos 
feitos pelas crianças, pois 
os desenhos das crianças 
interessam à diversas áre-
as do conhecimento, prin-
cipalmente a psicologia 

(enfatizou a Professora 
Luciana Santos).O escritor 
Alberto Mazza, da AVLA 
–Academia Valeparaiba-
na de Letras e Artes, fez 
uma explanação sobre a 
importância das crianças 
estarem desenvolvendo 
este tipo de trabalho com 
as Artes, na sequência fez 
a entrega dos diplomas aos 
contemplados na Mostra 
de Artes, da qual participa-
ram 12 crianças.O Ateliê 
Marcelo Lopes fica na Rua 
Domingues Ribas, 555, ao 
lado do Semar, em Tauba-
té, e às aulas retornarão 
em 10 de janeiro de 2013.

São Bento do
Sapucaí recebe

cursos de Graduação  
e estende data de 

inscrição
Para você que ainda não 
fez a inscrição, fique aten-
to. Nova oportunidade!A 
Prefeitura de São Bento 
do Sapucaí, através da Se-
cretaria Municipal de Edu-
cação, em parceria com o 
Centro Universitário Her-
mínio Ometto - UNIA-
RARAS, trazem para o 
município dois cursos de 
Graduação.Os cursos ofe-
recidos, que são Adminis-
tração e Pedagogia, tem 
duração de 4 anos e serão 
ministrados na E.M.E.F. 
Coronel Ribeiro da Luz, 
onde as aulas iniciam-se 
no dia 04/02/2013.O valor 

da mensalidade é de R$ 
329,00 para pagamento 
até o dia 10 de cada mês. 
O valor da matrícula é de 
R$ 100,00.Os alunos as-
sistirão às aulas pela TV 
e terão comunicação di-
reta online aos professo-
res, com dois computado-
res disponibilizados para 
este fim na sala de aula.  
Um tutor estará presen-
te diariamente na sala de 
aula com os alunos para 
esclarecimento de dú-
vidas e orientação dos 
trabalhos e atividades. 
As inscrições se es-
tenderam até o dia 

15/01/2013 no site da 
UNIARARAS (http://
www.uniararas.br/ead/) 
 e a prova para bolsas acon-
tece dia 17/01. Para con-
correr às bolsas o candidato 
deve realizar a inscrição;-
Fiquem atentos às datas.  
Para maiores informações 
entrar em contato com a 
Secretaria de Educação: 
Av. Sebastião de Mello 
Mendes, 511 – Jardim 
Santa Terezinha (sede 
do Paço Municipal) ou 
pelo telefone: (12) 3971-
6110. Falar com Michel.  
Não percam esta oportuni-
dade. Aprender é crescer! 

Pindamonhangaba: 
Prefeitura realiza

diversos trabalhos no 
Distrito

A Subprefeitura de Mo-
reira César está realizan-
do diversos trabalhos na 
região. As atividades se 
iniciaram na quarta-feira 
(2) e deverão seguir até as 
próximas duas semanas.  
A equipe da Subprefeitu-
ra está fazendo limpezas 

e manutenção.O subpre-
feito Manoel Pereira dos 
Santos (Mané) conta que 
os profissionais estão re-
formando o alambrado do 
Centro Comunitário do 
Vale das Acácias, limpe-
za na Avenida das Rosas,  
também no Vale das 

Acácias, e a roçada 
em praças e canteiros.  
Mané destaca que estes 
trabalhos são de extrema 
importância, pois, evitam 
a proliferação de animais 
peçonhentos e insetos, 
além disso, garantem a 
segurança dos munícipes.

Últimos dias para conferir 
exposição sobre os 80 anos 

do Movimento
Constitucionalista

Exposição “SP, 1932: 80 
anos do Movimento Cons-
titucionalista” fica em 
cartaz até dia 13,em Jaca-
reíO Sistema Estadual de 
Museus (SISEM-SP), em 
parceria com o Museu da 
Imigração – instituição da 
Secretaria de Estado da 
Cultura –, realiza até 13 de 
janeiro a exposição “SP, 
1932: 80 anos do Movi-
mento Constitucionalista” 
no Museu de Antropologia 
do Vale do Paraíba, em Ja-
careí. Com duas mostras 
virtuais, produzidas com 
apoio da Secretaria da Casa 
Civil, através do Arquivo 
Público do Estado de São 
Paulo, o trabalho celebra 

o Movimento Constitucio-
nalista de 1932.A exposi-
ção contextualiza como a 
insatisfação paulista pela 
perda de sua autonomia 
se transformou em um 
dos maiores movimentos 
armados da história do 
Brasil, envolvendo mais 
de 200 mil homens. Por 
meio de fotografias, vídeo 
e objetos selecionados da 
região de Jacareí, a mos-
tra percorre um período de 
quatro anos, iniciado ainda 
em 1930, com a formação 
do Governo Provisório e 
as medidas intervencio-
nistas de Getúlio Vargas.
O Museu de Antropolo-
gia do Vale do Paraíba 

está localizado na Rua 
XV de novembro, nº 143, 
no centro de Jacareí. O 
horário de visitação é de 
terça a sexta-feira, das 9h 
às 17h, sábados, domin-
gos e feriados, das 11h às 
17h, com entrada franca.
ServiçoExposição “SP, 
1932: 80 anos do Mo-
vimento Constitu-
c i o n a l i s t a ” D a t a : a t é 
13/1/2013Local: Museu 
de Antropologia do Vale 
do Paraíba (Rua XV de no-
vembro, 143, Jacareí/SP)
Visitação: de terça à sex-
ta-feira, das 9h às 17h. 
Sábados,domingos e 
feriados, das 11h às 
17h Entrada: gratuita

Consultor sugere
mudanças na lei de
incentivos fiscais

Seria bom - mais que isto, 
necessário - que os mu-
nicípios que formam a 
nova Região Metropolita-
na Vale do Paraíba fizes-
sem a revisão de suas leis 
de incentivos fiscais para 
atrair novas empresas.  
“Seria um novo avanço, 
para adequação à nova re-
alidade. Precisamos iniciar 
uma nova era, com pessoal 
técnico, com entusiasmo 
em participar de feiras, 
apresentar o potencial de 
cada município e também 
condições claras, para 
que empresários invis-
tam com segurança aqui”. 
Essa é a opinião de um 
consultor de empresas, o 
taubateano Ricardo Mo-
reira (foto)que, aos 50 
anos, faz o trabalho de 
levar indústrias para vá-
rias cidades e que conhece 

muito bem a região sudes-
te.Ex-funcionário da Ford, 
da Volks, do Banco Real, 
disputou duas eleições no 
Sindicato dos Metalúr-
gicos de Taubaté. Hoje,  
está empenhado na busca 
de investimentos e gera-
ção de empregos para as 
cidades da região. Quem 
o conhece diz que Ricar-
do Moreira é uma lide-
rança com perfil bastante 
técnico, pronta para tra-
zer novas empresas.Ele 
mesmo informou ontem 
ao DT: “estou em contato 
com algumas indústrias 
de grande porte, capazes 
de gerar 6 mil empregos 
diretos e 18 mil indire-
tos, que vão investir cer-
ca de U$ 100 milhões”.
Analítico, ele opina:  
Em Taubaté, por exemplo, 
não existe arranjo pro-

dutivo local que benefi-
cie as empresas que aqui 
estão instaladas. Apesar 
de oferecer mão-de-obra 
capacitada, apesar de po-
der formar muito mais 
trabalhadores através de 
parcerias com o Sesc, o 
Senac, as universidades, é 
preciso atender a expecta-
tiva de novos investidores.
Precisamos trazer in-
vestimentos que gerem 
empregos- e não em-
presas gigantescas, que 
funcionam por automa-
ção e que quase nada 
oferecem ao município. 
E ao encerrar a visita ao DT, 
Ricardo Moreira lembrou 
que a cidade precisa criar 
uma lei que permita que 
pequenas e médias em-
presas vendam seus bens 
e serviços prioritariamen-
te dentro do município.

Prefeitura de
Taubaté abre inscrição 

para cursos
profissionalizantes

A Prefeitura Mu-
nicipal de Taubaté,  
através do Programa Ame-
tra, oferece vagas para 
projetos e cursos profis-
sionalizantes divididos 
em suas cinco unidades. 
As inscrições acontecerão 
entre os dias 07/01 a 04/02 
e será necessário apresen-
tar os seguintes documen-
tos: 2 Xerox RG, 2 Xerox 
CPF, 2 Xerox Comprovan-
te de endereço, 1 foto 3x4, 
1 Declaração escolar.Os 

interessados devem com-
parecer nas unidades da 
Ametra munidos da docu-
mentação exigida.Serviço: 
Ametra I – Odet-
te Muga Soares 
Av. Armando Salles de 
Oliveira, 284, Centro, 
CEP: 12030-080,Tel. 
3625-5060Ametra II 
– Hildebrando Rocha-
Av. Santa Luiza do Ma-
rilac, 1375, Jd. Do Sol, 
CEP: 12070-350,Tel. 
3625-5060Ametra III –  

Srª. Vera Lúcia do Prado 
FerreiraAv. Santa Cruz 
do Areão, 1735, Areão, 
CEP: 12061-100,Tel. 
3621-5717Ametra IV 
– ASTE (Ação Social, 
Turismo e Ecologia)Av. 
Prof. Gentil de Camar-
go, s/n, Parque Três Ma-
rias, CEP: 12082-150,  
Tel .3629-2554Ametra
 V – Bica do BugreAv. 
Juca Steves, nº 20, Cen-
tro, CEP: 12080-330, 
T e l . 3 6 2 1 - 7 5 6 7
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ANS suspende venda 
de 225 planos de saúde
A partir da próxima se-
gunda-feira, dia 14, 225 
planos de saúde adminis-
trados por 28 operadoras 
estarão proibidos de ser 
comercializados em todo 

o Brasil. De acordo com a 
Agência Nacional de Saú-
de Suplementar (ANS), 
a decisão foi tomada em 
razão do descumprimen-
to dos prazos máximos 

fixados para marcação de 
consulta, exames e cirur-
gias. A venda dos planos 
ficará suspensa até março, 
podendo ser prorrogada 
em caso de reincidência.

Prefeito recebe
vereadores da base para 
traçar metas de trabalho

O prefeito Ortiz Junior 
(PSDB) recebeu na ultima 
quinta feira, dia 10, os 11 
vereadores da base para 
expor o cenário encontra-
do na Prefeitura e a atual 
situação das Secretarias. 
Durante a reunião, o Pre-
feito expos relatórios e 
explanou sobre as demis-
sões para atender a Lei 
de Responsabilidade Fis-
cal, que rege que o gasto 
com a folha de pagamento 
não pode ultrapassar 54% 
(hoje o gasto é de 65%) 
além dos ajustes nos con-
tratos vigentes, que estão 
sendo auditados para que 
haja negociação e redu-

ção nos valores. Com isso, 
a intenção é que o caixa 
comece a ter fluxo para 
investimentos, pois a si-
tuação encontrada restrin-
ge os investimentos nesse 
primeiro momento.Ainda 
na área de investimentos, 
os vereadores receberam 
as informações sobre a Co-
missão de Saúde, que está 
em contato com o Gover-
no Federal para viabiliza-
ção das UPAS e do SAMU 
em Taubaté e para iniciar 
o mais breve possível os 
mutirões para sanar as filas 
de atendimentos. O foco 
principal desta reunião foi 
alinhar os projetos da Pre-

feitura e da Câmara, para 
que ambas as instituições 
possam trabalhar em con-
junto com a intenção de 
melhorar a cidade e trazer 
todos os benefícios para o 
município.  Um dos pri-
meiros projetos propostos 
pelo Executivo deverá ser 
a avaliação de um plano de 
cargos e salários para os 
servidores municipais. A 
ideia é que o trabalho em 
conjunto se estenda pelos 
quatro anos, com reuniões 
de alinhamento e atuação 
direta dos representan-
tes do Legislativo e do 
Executivo em pro-
jetos para Taubaté.

Taubaté recebe duas 
ambulâncias nas

próximas semanas
A Prefeitura de Tauba-
té vai receber duas novas 
ambulâncias nas próximas 
semanas, através de emen-
da do Deputado Estadu-

al Padre Afonso Lobato.
A verba do Governo do 
Estado será de R$ 180 
mil, e o município fica-
rá responsável pela com-

pra dos veículos, no va-
lor de R$ 90 mil cada. 
Assim que a verba 
for liberada as com-
pras serão realizadas.

Governo altera fator de 
correção e reajuste do 
seguro-desemprego 

fica menor
O reajuste do seguro-de-
semprego em 2013 será 
menor do que o do ano 
passado, segundo o índice 
de correção do benefício 
publicado no dia 10, no 
Diário Oficial da União. 
De acordo com a portaria 
do Conselho Deliberati-

vo do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (Code-
fat), o seguro-desemprego 
será reajustado de acordo 
com o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
(INPC), do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), que fechou 

2012 em 6,2%. No ano 
passado, o índice de cor-
reção foi cerca de 14,1%, 
atrelado ao reajus-
te do salário mínimo,
 cujo cálculo do reajuste 
leva em consideração o 
Produto Interno 
Bruto (PIB).

Festival de Marchinhas 
abre o Carnaval 2013 

em Pinda
As festividades de Momo 
terão início em Pindamo-
nhangaba no dia 23 de ja-
neiro, com o VI Festival 
de Marchinhas “Zé Sambi-
nha”. O evento será reali-
zado entre os dias 23 e 27 
de janeiro, na Praça Padre 
João Faria de Fialho, lar-
go do Quartel.Nos dias 23 
e 24, os candidatos irão 
ensaiar. As apresentações 
ocorrem nos dias 25 e 26, a 
partir das 20 horas.O Festi-
val de Marchinhas premia-
rá os destaques com troféu 

e premiação em dinheiro. 
Os vencedores serão esco-
lhidos por uma comissão 
julgadora formada por sete 
membros, entre júri técni-
co e júri artístico.De acor-
do com informações do 
Departamento de Cultura 
da Prefeitura, que está or-
ganizando o evento, o can-
didato que conquistar o 1º 
lugar será agraciado com 
o troféu “Alarico Corrêa 
Leite”, o 2º receberá o tro-
féu “Zé Sambinha” – José 
de Assis Alvarenga, o 3º 

com levará o troféu Celso 
Guimarães e o 4º ganhará 
o trófeu Maestro Arthur 
dos Santos.As obras sele-
cionadas para este evento 
são de compositores de 
Pindamonhangaba, Tauba-
té e Ubatuba. Quem passar 
pela praça poderá confe-
rir canções como “Rainha 
Nhá Nhá”, “Jogo de Azar”, 
“Marcha da Escada”, 
“Marcha do Zé Sambinha”, 
“Cabeça Virada”, entre ou-
tras, e brincar de carnaval 
até o “Fim do Mundo”.

Subprefeitura faz poda 
de árvores no Cisas e 
avenida Nova Pinda

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Subprefeitura de Moreira 
César, realizou serviços de 
poda de árvores na praça 
do Cisas (Centro Integrado 
de Saúde e Assistência So-
cial) e no canteiro central 
da avenida Nova Pinda, 
entre o Ipê I e o Ipê II.De 
acordo com o Subprefeito 
de Moreira César, Mano-

el Pereira dos Santos, o 
Mané, as ações foram im-
portantes para que as ár-
vores ficassem uniformes, 
principalmente na aveni-
da Nova Pinda. “A copa 
de algumas plantas estava 
muito grande e isso preju-
dicava a visibilidade das 
pessoas, principalmen-
te dos motoristas. Com a 
poda, todos podem trafe-

gar pela avenida com mais 
segurança, assim como an-
dar na praça do Cisas”, ex-
plicou.Mané afirmou que a 
Subprefeitura vai continu-
ar percorrendo áreas públi-
cas do distrito para efetuar 
podas em árvores.“Há dois 
aspectos. O primeiro deles 
é a segurança da popula-
ção; o outro é a harmonia 
que este serviço gera”.

Tremembé: CONVOCA-
ÇÃO AOS BLOCOS DE 

CARNAVAL DE TRE-
MEMBÉ

A Secretaria de Cultura,  
turismo e Esportes de Tre-
membé convoca a todos os 
blocos da cidade para com-

parecer a prefeitura,  
afim de oficializar 
as datas e horários 
dos desfiles de 2013. 

O ofício para recolhi-
mento de verba será 
recebido até o dia 
 16/01/13. 

NOVO CARNAVAL DE 
TREMEMBÉ 2013

Tremembé está cheio de 
novidades para o carna-
val de 2013, além dos 
inúmeros blocos de nossa 
cidade também irão des-
filar os famosos blocos de 
São Luiz do Paraitinga. 
O Bloco do Barbosa saíra 
no dia 10/02 (domingo),  

outro bloco que tam-
bém estará por aqui é 
o Bloco da Maricota 
que desfilará no dia 11/02  
(segunda feira) e para 
fechar o carnaval com 
chave de ouro, o Bloco 
Juca Teles terá sua apre-
sentação marcada para 

o dia 12/02 (terça feira).  
Os desfiles terão início a 
partir das 15 horas e per-
correrão um percurso pelas 
principais ruas da cidade. 
Aguardem, logo te-
remos mais novida-
des sobre o Novo Car-
naval de Tremembé.

São Bento do Sapucaí
XV Campeonato de Férias 

de Verão de Futsal
 A Prefeitura de São Bento 
do Sapucaí, através da Se-
cretaria de Esportes, traz 
para o município o XV 
Campeonato de Férias de 
Verão de Futsal.O Cam-
peonato, que acontece na 

Quadra Poliesportiva do 
Centro de Lazer do Tra-
balhador, tem previsão de 
início para 11/01 e previ-
são de encerramento para 
01/02.Três categorias par-
ticipam do evento, sendo 

elas: Regional, Municipal 
e Veterano (acima de 40 
anos).A entrada é gratui-
ta e os jogos acontecem a 
partir das 19h, de segunda 
a sexta-feira.Todos estão 
convidados. Participem!

Prefeito Ortiz Júnior
regulariza situação do

funcionalismo em
Taubaté

Neste primeiro mês de 
governo a Prefeitura de 
Taubaté vai organizar o 
quadro de funcionários, 
tendo que dispensar os con-
tratados de forma irregular,  
seguindo as nor-
mas da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal. 
De acordo com a legisla-
ção, o teto do funciona-
lismo deve atingir no má-
ximo 54% do orçamento, 
sendo o ideal a média de 
51%, mas Taubaté está 

com este índice em 65%.
Este percentual prejudica 
toda a estrutura orçamen-
tária da cidade e o an-
damento das atividades,  
que por estar em desacordo 
com a legislação e tendo 
as contas rejeitadas pelo 
Tribunal de Contas a cida-
de fica impossibilitada de 
receber investimentos es-
tadual e federal.Além dis-
so, a nova administração 
herdou da administração 
anterior um TAC (Termo 

de Ajustamento de Condu-
ta) com o Ministério Pú-
blico, que é uma espécie 
de acordo que prevê a re-
gularização do orçamento,  
com o corte dos ex-
cedentes, que já de-
veria ter acontecido.
Este choque de gestão 
é necessário para en-
tão dar início aos diver-
sos projetos previstos no 
Plano de Governo e ga-
rantir as melhorias que 
a cidade tanto precisa.


