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Jornal Regional

POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Livraria J. B. Pires -
Rua Dr. Djalma Forjaz, 211 - Capivari.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do campo de
futebol)
JAMBEIRO: Praça Almeida Gil, 19 - Centro - Papelatia Bangalo
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca de Natividade e Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
Banca Nossa Senhora de Natividade
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 - Claudia e Goreti
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Praça - Praça Oswaldo Cruz, 18
TAUBATÉ: Irmãos Pascheta Ltda. -
Rua XV de Novembro, 504.
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: D.D.P. Distribuidora de Publicidade Costa Verde - Praça Exaltação à Santa
Cruz, 75
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do Vale do
Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e
Municipais.
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Curiosidades

Como parar de soluçar Uma crise de soluços é algo bem desagradável,
principalmente quando se está em meio ao trabalho e não há nada que
interrompa esse espasmo repetido. Talvez, em virtude disso é que
existem as crendices populares. Acompanhe algumas das simpatias mais
usadas para interromper esta incômoda tarefa de nosso corpo:
Objeto na testa: Você coloca um pedaço de linha enrolado no centro da
testa da pessoa que está soluçando. Ela vai parar de soluçar? Pode até
ser que sim, se a fé falar mais alto! Não há nenhum embasamento
científico relacionado ao ato de fixar algo na testa como sendo um
procedimento eficaz no sentido de eliminar o soluço.

Prender a respiração: Você prende a respiração até quando suportar e
desta forma, seus soluços terão fim. Resultado: Momentaneamente você
fica com uma enorme falta de ar e seus soluços continuam insistentes. É
evidente que esta ação não passa de mais uma tentativa frustrada de
solucionar o problema.

Tomar água: Uma das simpatias mais usadas. Esta pode ser realizada
de infinitos modos, vejamos alguns: Tomar água flexionando o pescoço
para baixo; falar “Maria” por três vezes, intercalando com um gole de
água; tapar os ouvidos e tomar um copo de água sem parar, entre outras.
Agora, a próxima notícia: Na maioria dos casos, não há simpatia que
resolva o problema. Erguer os braços, levar um susto, tomar água de
ponta-cabeça, etc., nada disso adianta quando o assunto é soluçar.
Então, resta saber qual é a origem dos soluços. O soluço nada mais é
do que uma resposta do organismo às contrações súbitas do diafragma
(músculo localizado acima do estômago e responsável pela expansão
de nossos pulmões mediante o ato de respirar). O soluço surge quando
o diafragma, após se expandir, se contrai rapidamente. Esta ação força
a entrada de ar dos pulmões e ao mesmo instante, a glote fecha. A glote
é uma saliência que se encontra no alto da garganta, cuja função é
produzir sons. O som característico dos soluços é resultado do
fechamento repentino da glote e interrupção da entrada do ar. A boa
notícia é que, a menos que você sofra de algum distúrbio (soluço
permanente), seus soluços vão parar naturalmente, após alguns instantes.
Portanto, não se apavore diante de uma crise de soluços, o melhor é
relaxar e esperar.

Humor

O sujeito era tão exagerado que dizia que seu are de terra era uma
fazenda. Sua vaca deitada e o rabo sobrava para o quintal do vizinho.
Uma manhã ele me falou que havia perdido uma vaca na noite anterior.
Eu perguntei como foi que aconteceu e ele me respondeu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
Aí eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitarmos a carne?
E ele respondeu:
- E o bicho da goiaba deixou?

Dois alentejanos andavam à caça no meio dos montes. De repente,
avistam um jovem que fazia Asa Delta. Um dos alentejanos levanta a
espingarda e dá um tiro e outro caçador pergunta:
- Compadre, que pássaro era aquele?
- Não sei compadre, mas que ele largou o homem que levava, largou.

Mensagens

Avance sempre: Na vida as coisas às vezes, andam muito devagar. Mas
é importante não parar. Mesmo um pequeno avanço na direção certa já
é um progresso, é qualquer um pode fazer um pequeno progresso. Se
você não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje, faça alguma coisa
pequena. Pequenos riachos acabam convertendo-se em grandes rios.
Continue andando e fazendo. O que parece fora de  alcance esta manhã
vai parecer um pouco mais próximo amanhã ao anoitecer se você
continuar movendo-se para frente. A cada momento intenso e apaixonado
que você dedica a seu objetivo, um pouquinho mais você se aproxima
dele. Se você pára completamente é muito mais difícil começar tudo de
novo. Então, continue andando e fazendo. Não desperdice a base que
você já construiu. Existe alguma coisa que você pode fazer agora mesmo,
hoje, neste exato instante. Pode não ser muito, mas vai mantê-lo no
jogo. Vá rápido quando puder. Vá devagar quando for obrigado. Mas,
seja lá o que for, continue. O importante é não parar!

Miscelânea Prefeito inaugura obra de
recuperação da UEB

Miguel Lins na Alemanha
O prefeito de São Luís,
João Castelo, e a
secretária municipal de
Educação, Sueli Tonial,
entregaram, na manhã
desta segunda-feira
(20), as novas
instalações da Unidade
de Educação Básica
(UEB) “Senador Miguel
Lins”, no bairro da
Alemanha, que foi
c o m p l e t a m e n t e
recuperada. “Esta obra
é mais uma
demonstração do
trabalho que estamos
fazendo com o intuito
de bem servir à
comunidade”, afirmou o
prefeito João Castelo,
que inaugurou as novas
instalações da UEB
Miguel Lins cercado
pelo carinho dos
estudantes, pais de
alunos e representantes
de entidades da
c o m u n i d a d e .
Acompanhado de
vereadores, secretários
municipais e da
primeira-dama do
município, a ex-prefeita
Gardênia Gonçalves,
João Castelo foi
enfático ao afirmar que
a prioridade absoluta da
Prefeitura de São Luís
é a melhoria do
atendimento nas áreas
da saúde e da
educação. “A nossa
administração valoriza o
social. Trabalhamos,
acima de tudo,
buscando o bem-estar
da criatura humana.
Investimos e vamos
continuar investindo no
social, porque sem
saúde e sem educação
não se consegue
chegar a lugar algum”,
frisou o prefeito.
Reforma completa A
Unidade de Educação

Básica “Senador Miguel
Lins”, que atende a mais
de 1.000 alunos, foi
totalmente reformada.
Recebeu recuperação
completa de telhado,
forro, piso, instalações
elétricas, hidráulicas e
sanitárias, além de
pintura geral e 400
carteiras novas. “Com
esta reinauguração,
nossos alunos
receberão um espaço
muito mais confortável
para desenvolver as
a t i v i d a d e s
pedagógicas”, explicou
a titular da pasta de
Educação, Sueli Tonial.
Localizada na Avenida
Dom José Delgado, nº
120, na Alemanha, a
UEB “Senador Miguel
Lins”, além de ganhar
revestimento cerâmico
nas salas de aula, novo
piso e restauração do
teto, do refeitório e dos
banheiros, foi
c o m p l e t a m e n t e
remobiliada, com novas
mesas e carteiras
escolares. Durante a
solenidade, que teve a
presença do
comandante do 24º
Batalhão de Caçadores,
coronel Carlos Henrique
Guedes, e dos
vereadores Josué
Pinheiro, Vieira Lima,
João Batista Matos e
Antônio Garcês, a
diretora da escola,
Eliene Soares Câmara,
proferiu um
discurso, com o qual
fez uma emocionada
declaração de
agradecimento ao
prefeito João Castelo.
“Estamos todos muito
felizes, porque aqui foi
feita uma reforma
completa. Agora
estamos em uma nova

escola”, disse.
Homenagem Ao final da
cerimônia, integrantes
do Conselho Cultural da
Alemanha fizeram uma
homenagem ao prefeito,
à primeira-dama, à
secretária de
Educação, à secretária-
adjunta de Ensino,
Miryan de Magdala
Teixeira e Costa, e ao
secretário-adjunto de
Administração e
Finanças, José Soares
Correia, a quem
entregaram ramalhetes
de flores. Emocionado
com a homenagem e
cumprimentado por
estudantes e pais de
alunos, o prefeito João
Castelo assumiu,
também, o
compromisso de
providenciar a cobertura
da quadra esportiva,
que serve tanto às
atividades dos alunos da
Escola Miguel Lins
como também a toda a
comunidade da
Alemanha e bairros
circunvizinhos. Mais
uma nova escola Na
próxima quarta-feira
(22), o prefeito João
Castelo irá inaugurar,
ainda, a Unidade de
Educação Básica
Cônego Sidney Castelo
Branco Furtado, na
Avenida José
Sarney, na Vila Ariri. A
nova escola atenderá
cerca de 800 alunos em
uma infraestrutura
composta por dez salas,
quatro banheiros para
alunos, dois
banheiros para
professores e
funcionários, dois
depósitos (cozinha e
material geral), refeitório,
biblioteca, secretaria e
sala de professores.

Nesta quarta-feira (29), às
20h no Teatro Cootepi,
Pindamonhangaba recebe
o The Magic India Tour.
Considerado o
 ‘Cirque Du Soleil’ da
Índia, o evento reúne uma
gama de atrações
orientais, com danças
clássicas, músicas
intrumentais, artes
marciais indianas, yoga e
uma peça teatral que
retrata a sabedoria
milenar da Índia. O

elenco é composto por 27
artistas de várias partes do
mundo: desde a Índia,
passando pela
Rússia, Austrália,
Cazaquistão e Estados
Unidos. O grupo, que já se
apresentou em outros
países, vem à América
Latina pela primeira vez.
No Brasil, as
apresentações se
concentram nos estados
de São Paulo, Rio de
Janeiro e Minas Gerais e

ficam em cartaz até o dia
15 de janeiro. The Magic
India Tour é uma iniciativa
da Associação Festival
Índia do Brasil e tem o
apoio do Consulado Geral
da Índia. Serviço Teatro
Cootepi: Av. Nossa
Senhora Bom Sucesso,
1400 The Magic Tour
Índia Dia 29  de dezembro
às 20h Ingressos: R$20
inteira e R$10 meia
Informações: (11) 2822
5272

Em turnê no Brasil
espetáculo indiano vem

ao Vale
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Triatleta Alessandro
Pimentel premia Quadra
Viva e Atletas destaques

de 2010

Crianças e adolescentes
que participam do Projeto
Quadra Viva, da Prefeitura
de Taubaté, e que se
destacaram nas mais
variadas modalidades
esportivas durante este
ano de 2010, foram
premiados com kits
esportivos entregues pelo
triatleta Alessandro
Pimentel. A homenagem
aconteceu na tarde de

segunda-feira, 20 de
dezembro, no ginásio
coberto da CTI, ode
funciona o Departamento
de Esportes da Prefeitura.
Cerca de 50 crianças e
adolescentes, além de
atletas e professores
participaram do evento.
Segundo Pimentel, a ação
é uma forma de “estimular
a iniciação esportiva das
crianças, que podem vir a

ser futuros campeões da
c i d a d e ” .
Entre os contemplados,
estavam crianças e
adolescentes com idades
entre 7 e 17 anos, de
m o d a l i d a d e s
esportivas como
atletismo, basquete,
h a n d e b o l ,
vôlei, natação e
futebol masculino e
feminino.

Pesquisa aponta Pinda
como cidade mais
segura da região

Pindamonhangaba foi
considerada a cidade do
Vale do Paraíba mais
segura para os
a d o l e s c e n t e s .
Apresentando queda no
índice de criminalidade, a
cidade se destaca também
no Estado como um dos
municípios com baixo
indicador de violência. O
Governo Federal realizou
uma pesquisa com 226
municípios com mais de
100 mil habitantes, o
resultado aponta que
Pindamonhangaba possui
uma ótima qualidade de
vida, políticas públicas
voltadas para a juventude,
segurança e uma
excelente infraestrutura.
O número esperado de
mortes de adolescentes
na cidade, até 2013, é
zero. Nos últimos anos,
uma séria de ações
realizadas pela Prefeitura
tem promovido o
desenvolvimento humano
e social. Por conta disso,

a Firjan (Federação das
Indústrias do Estado do
Rio de Janeiro)
c l a s s i f i c o u
Pindamonhangaba como a
cidade com maior
desenvolvimento da
região na geração de
e m p r e g o s / r e n d a ,
educação e saúde. O
IFDM (Índice Firjan de
D e s e n v o l v i m e n t o
Municipal) acompanhou o
desenvolvimento humano,
econômico e social de
todos os 5.564
municípios brasileiros.
“Fico satisfeito com essa
classificação do Governo
Federal, porque é o
reconhecimento pelo
trabalho que estamos
realizando na cidade em
parceria com as polícias
Civil e Militar, e,
sobretudo, isso
representa o sucesso dos
nossos programas sociais
e de geração de renda,
bem como a alta taxa de
emprego que existe hoje”,

afirmou o prefeito João
Ribeiro. O prefeito
lembrou que desde os
primeiros dias à frente da
Prefeitura de
Pindamonhangaba sempre
teve como uma de suas
prioridades o incentivo ao
jovem, e que,
para isso, vários
programas de
p r o f i s s i o n a l i z a ç ã o ,
e d u c a ç ã o ,
esporte e lazer vêm sendo
implementados em todos
os bairros da cidade. “A
nossa luta é contra a droga
e a violência. É uma luta
muito difícil, mas que
com esforço de toda a
sociedade podemos
vencer, e estamos
vencendo. Para essa luta,
a Prefeitura conta com o
apoio do Fundo Social de
Solidariedade e de muitas
e m p r e s a s .
Essa parceria faz toda a
diferença e os resultados
começam a aparecer”,
concluiu o prefeito.

Saúde alerta sobre risco
de intoxicação alimentar
nas festas de fim de ano

Uma das principais
tradições das festas de
Natal e Réveillon é cear
com a família e com os
amigos. Entretanto,
alimentos mal
condicionados ou
manipulados sem o
cuidado necessário
podem ser fontes de
doenças. Por isso, a
Secretaria de Estado da
Saúde decidiu fazer um
alerta à população para
garantir que as
confraternizações nesta
época do ano não se
t r a n s f o r m e m ,
literalmente, em uma dor
de barriga (veja dicas
abaixo). O primeiro
cuidado a ser tomado com
o preparo de uma refeição
é com relação à
temperatura dos
alimentos. Segundo a
médica Maria Bernadete
de Paula Eduardo,
responsável Divisão de
Doenças de Transmissão

Hídrica e Alimentos da
Secretaria, o ideal é deixá-
los aquecidos a 70º ou
dentro de geladeira. Nos
alimentos deixados em
temperatura ambiente
pode haver o crescimento
de bactérias ou de suas
toxinas, que causam
diarréias e vômitos. Por
isso, a especialista
recomenda que as
refeições permaneçam,
no máximo, duas horas
fora de refrigeração.
“Além disso, não é
recomendável deixar as
sobras de comida em
cima do fogão ou dentro
de um forno desligado,
mas guardá-las o mais
rapidamente possível na
geladeira”, ressalta Maria
Bernadete. Também há
necessidade de cuidado
redobrado com refeições
à base de ovo, uma fonte
em potencial para a
transmissão da
Salmonella Enteritidis,

bactéria responsável por
50% dos casos de
gastroenterites. “Por isso,
é importante que a
população não consuma
ovos mal cozidos ou crus
e pratos realizados à base
de claras e gemas cruas”,
orienta a especialista. Por
fim, Maria Bernadete
ainda adverte sobre os
cuidados na hora de
consumir tortas e
salgados. Quando não
assados corretamente,
sem que a temperatura
atinja o recheio, podem
alojar a bactéria
Clostridium botulinum,
causadora do botulismo,
doença perigosa que pode
p r o v o c a r
paralisia flácida das
pálpebras, falta de ar,
fraqueza muscular de
braços e pernas, além de
dificuldade para falar ou
engolir. Se não tratada a
tempo, pode levar até a
morte.

Tctau barra senhora de
entrar na Van

O Tctau (Transporte Coletivo
de Taubaté) de número 78
proibiu uma senhora de
aproximadamente 90 anos de
adentrar no veículo, alegando
estar lotado e preenchidas as
vagas de idosos, sendo que
havia um lugar no veículo. O
ocorrido foi por volta das
16h55, do último dia 17, no
ponto em frente a Praça Dom
Epaminondas. O alternativo
estava com a placa Jardim
Gurilândia. A cobradora,
sendo criticada por munícipes
que a chamaram de “cega”,
argumentou: “sou cega
mesmo, uso óculos e já tenho
50 anos”. Um colaborador
do Diário de Taubaté, que
estava na Van, falou para a
cobradora que tinha um lugar
e ela voltou a afirmar: “ela já

pegou o ônibus que é melhor
pra ela”. No alternativo, não
havia nenhuma placa dizendo
que estavam completos os
lugares. A cobradora,
percebendo que o repórter
do Diário estava fazendo
anotações dentro do
alternativo, novamente voltou
à cena e disse: “escreve bem
viu”. O Departamento de
Trânsito de Taubaté (Detra)
não possui um levantamento
quanto ao número de
reclamações provenientes
dos serviços prestados pelo
Transporte Coletivo da
cidade, embora tenha
afirmado que já era a segunda
reclamação similar no dia. O
Tctau circula legalmente no
município desde o ano 2000
e as reclamações são muitas,

assim como o desprezo pelos
idosos é flagrante. O Diário
de Taubaté narrou o fato ao
Departamento de
Trânsito, que informou que no
caso do munícipe que tiver
alguma reclamação quanto
ao transporte público em
Taubaté – o que inclui
serviços de moto
táxi, táxi, transporte escolar,
transporte alternativo e
ônibus da empresa
concessionária - procure o
DETRA, na Rua Eduardo
José Pereira de
 segunda a sexta das
8h00 às 12h00 e das 14h00
às 17h00 ou ligue (12)
36255046 e fale com
Antônio Faria.
(Colaboração: Marcos
Castilho)

Henrique Nunes admite
medidas polêmicas em

2010
O presidente da Câmara
de Taubaté, vereador
Henrique Nunes (PV),
prestou contas dos
serviços realizados em
2010 e ressaltou que
foram muitas cobranças,
inclusive da imprensa, a
qual chamou de “esteio da
democracia”. Ele contou
que, em 2006, enquanto
presidente, tomou
atitudes que renderam
cinco ações civis na
Justiça. Como exemplo,
ele citou o caso de uma
servidora da Casa, que era
chefe de finanças com
salário de quase R$ 7 mil,
e estava buscando
aposentadoria. Segundo
Henrique, a Casa
propugnava o contrário
do que era o direito da

funcionária. “Sofri ação,
mas aposentei a servidora
com salário que era de
direito.” Henrique
considerou que durante
2010 tentou abrir
licitação para a criação de
uma agência de
publicidade, mas após a
contratação de um
especialista e a abertura
dos envelopes, a lei
mudou. “Tivemos
contratempos, mas vamos
avançar e contratar até
fevereiro, se Deus
quiser.” O parlamentar
divulgou a implementação
da reforma
administrativa, aprovada
em 2009, e a criação de
cargos políticos,
administrativos e
técnicos, com o objetivo

de propiciar crescimento
aos servidores. Ele
ressaltou a negociação
com a Funcabes
(Fundação Caixa
Beneficente dos
Servidores da
Universidade de Taubaté)
para adquirir planos de
saúde. “Vamos assinar
para que os
 servidores ganhem abono
e plano médico.” O
vereador detalhou a
alteração no plano de
telefonia, que passou a ser
com tarifação por ramal,
o que resultou em
redução de 58% ao mês.
Henrique destacou a
aprovação da criação de
secretarias na Prefeitura e
a votação do Plano
Diretor.

Alunos do curso de
Engenharia Ambiental e
Sanitária da Unitau
desenvolveram projetos
inovadores e
ecologicamente corretos
com o intuito de
minimizar a poluição no
ambiente, reaproveitando
resíduos e diminuindo o
impacto de gases
poluentes na qualidade do
ar. A aluna Mayra Ferrari
de Souza, do 4º ano,
desenvolveu um projeto
em que bombas
funcionam como turbinas
na geração de energia em
estações de tratamento de
esgoto. A utilização de
bombas para geração de
energia elétrica é
realizada desde a década
de 1930. No
entanto, a ideia de utilizá-
las em estações de
tratamento de esgoto
surgiu após estudos
realizados pela aluna que
comprovam que o
tratamento de esgoto é o
maior consumidor de
energia de uma cidade. “A
bomba gera energia limpa,
sem emissões de gases
atmosféricos e não causa
impacto ambiental para

ser implantado porque não
precisa de nenhum tipo
de barragem, como no
caso de hidrelétricas”,
ressalta Mayra. Maria
Claudia Costa de Oliveira,
aluna do 5º ano, criou um
sistema de ar
condicionado automotivo
que não polui e não utiliza
gases atmosféricos para
umidificar o ambiente. “O
projeto consiste na
utilização do calor do
escapamento do veículo
como fonte da energia
elétrica que alimenta um
condicionador de ar,
p r o p o r c i o n a n d o
temperaturas mais
amenas aos passageiros”,
explica a aluna. Já o
estudante Marcelo
Henrique Ferreira,
também do 5º
 ano, criou um
bloco de tijolo utilizando
resíduos de
celulose que seriam
despejados no aterro
sanitário. “Vi um produto
feito a partir da celulose
e achei interessante
utilizar o material como
base na minha pesquisa.
Como já tenho
experiência na produção

de tijolos, resolvi
transformar esse resíduo
em um material de
construção que fosse ao
mesmo tempo resistente
e barato”, afirma. “O
bloco de celulose tem
baixo custo e compensa
usá-lo em uma grande
construção”, completa.
PREMIAÇÃO Todos os
três projetos da Unitau
foram premiados, em
2010, na Conferência de
Incentivo às Práticas de
Produção Mais Limpa,
promovida pelo Centro
das Indústrias do Estado
de São Paulo (Ciesp), em
parceria com a Federação
das Indústrias do Estado
de São Paulo (Fiesp), que
teve a participação de
estudantes de 14
universidades paulistas,
como a Universidade de
São Paulo (USP), a
UNESP e a Universidade
Presbiteriana Mackenzie,
além da Unitau. Cada
instituição teve direito a
inscrever três projetos de
pesquisa e os melhores
trabalhos avaliados pela
comissão do evento foram
premiados com
notebooks.

Alunos da Unitau
desenvolvem projetos
inovadores que visam

proteger o meio
ambiente

Até o dia 15 de fevereiro,
o Centro Universitário
Senac estará com
inscrições abertas para as
vagas remanescentes do
Vestibular 2011. Os
interessados em
participar do processo
seletivo devem acessar o
site www.sp.senac.br/
vestibular para obter mais
informações sobre os
cursos disponíveis e as
instruções para preencher
a ficha online e pagar a
taxa de R$ 80. Os
candidatos poderão
utilizar a nota obtida na

redação do Exame
Nacional do Ensino
Médio (Enem) dos anos
de 2007, 2008 ou 2009,
ou agendar uma redação.
As vagas são para cursos
nas áreas de
comunicação, tecnologia
da informação, moda,
hotelaria, relações
i n t e r n a c i o n a i s ,
administração, marketing,
logística, nutrição e meio
ambiente. O Centro
Universitário Senac irá
realizar o processo
seletivo em sete etapas.
Haverá períodos para

inscrições seguidos de
datas de aplicação das
provas, divulgação dos
resultados e matrículas.
Ao final de cada fase, as
vagas que não foram
preenchidas serão
disponibilizadas para a
seguinte, até que o
processo seja concluído.
As provas acontecerão
todas as quintas-feiras, a
partir de 6 de janeiro, nos
campi Santo Amaro, na
capital, e Águas de São
Pedro e Campos do
Jordão, ambos no interior
do Estado.

Estão abertas as inscrições
para vagas remanescentes

do Centro Universitário
Senac


