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Entre os dias 21 e 25 de 
outubro, a Prefeitura Mu-
nicipal da Estância Turís-
tica de Tremembé, através 
da Secretaria de Saúde, 
realiza uma campanha de  
“Prevenção e Testagem 
de Sífilis e Sífilis Conge-
nita”, atendendo à pro-
posta do Ministério da 
Saúde que lançou a es-
tratégia Fique Sabendo.   

A mobilização vai ofe-
recer testes rápidos para 
sífilis, tendo como alvo 
a população geral na fai-
xa etária de 13 a 59 anos. 
 Para fazer os testes, bas-
ta comparecer ao Pos-
to ESF mais próximo 
de sua residência ou no 
Centro de Saúde central, 
o resultado sai na hora.  
De acordo com o Se-

cretário de Saúde,  
José Márcio, a campa-
nha serve como meio de 
incentivar o diagnóstico 
precoce e fornecer tra-
tamento oportuno. “Por 
isso, todos os casos po-
sitivos serão agendados 
logo após a testagem”,  
d e s t a c a .  
O atendimento será fei-
to das 8h00 às 16h00

Secretaria de Saúde  
Realiza Campanha de 

Prevenção a Sífilis

Confiram a agenda  
cultural de outubro em 
São Bento do Sapucaí

Atividades gratuitas serão 
na ACIT, abordando temas 
como preço de venda, di-
vulgação de empresas, con-
trole de estoque, marcas e 
patentes. O Sebrae-SP pro-
move uma série de ativida-
des gratuitas sobre gestão 
de negócios neste mês em 
Taubaté. A programação 
começa na quinta-feira 
(3/10), com a realização da 
Caravana do Empreende-
dorismo - que trará o Se-
brae Móvel à Praça Dom 
Epaminondas - e a palestra 
“Como Formar o Preço de 
Venda?”, às 16h, na ACIT.
No Sebrae Móvel, os em-
presários e interessados 
em abrir um negócio rece-
bem orientações sobre ges-
tão de negócios e podem 
esclarecer dúvidas sobre 
temas como administra-
ção, marketing, finanças e 
formalização de empresas.   
No dia 15, a ACIT rece-
be a palestra “Divulgue 

sua Empresa” e, no dia 
16, serão duas atividades: 
a palestra “Marcas e Pa-
tentes” e o início do curso 
“Aprender a Empreender 
– Serviços”, que vai até 
o dia 18, das 9h às 18h.
 A programação será re-
tomada no dia 23, com 
a palestra “Empreende-
dor Individual” e termi-
na no dia 29, com o tema 
“Controle seu Estoque 
e Não Perca Dinheiro”.
Os empresários e interes-
sados em abrir um negócio 
ainda contam com aten-
dimento diário gratuito 
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

Dia 3/10 – Sebrae Móvel 
(9h às 17h) – Praça Dom 
Epaminondas, Centro 
Dia 3/10 – 16h às 18h. 
Palestra “Como For-
mar o Preço de Venda?”
Dia 15/10 – 16h às 
18h. Palestra “Divul-
gue sua Empresa”
Dia 16/10 – 16h às 18h. Ofi-
cina “Marcas e Patentes”
Dia 16 a 18/10 – 9h às 
18h. Curso “Aprender a 
Empreender - Serviços”
Dia 23/10 – 14h às 
16h. Palestra “Empre-
endedor Individual”
Dia 29/10 – 10h às 12h. Pa-
lestra “Controle seu Esto-
que e Não Perca Dinheiro”
Local: ACIT (Pra-
ça Monsenhor Sil-
va Barros, 57, Centro)
Eventos gratuitos, com va-
gas limitadas. Inscrições 
e mais informações pelos 
telefones (12) 3621-5223/ 
0800 570 0800. Email: 
pae.taubate@gmail.com

Taubaté recebe Sebrae  
Móvel e palestras do  

Sebrae-SP
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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.

Curiosidades 
Antigamente, no Brasil, para se ter melado, os escravos colocavam o caldo de cana de açúcar em um tacho e o levavam ao fogo. 
Não podiam parar de mexer até que uma consistência cremosa surgisse. Porém, um dia, cansados de tanto mexer e com serviços 
ainda por terminar, os escravos simplesmente pararam e o melado desandou. O que fazer agora? A saída que encontraram foi 
guardar o melado longe das vistas do feitor. No dia seguinte, encontraram o melado azedo e fermentado. Não pensaram duas 
vezes e misturaram o tal melado azedo com o no e levaram os dois ao fogo. Resultado: o “azedo” do melado antigo era álcool, 
que aos poucos foi evaporando e formou no teto do engenho umas gotas que pingavam constantemente. Era a cachaça já formada, 
que pingava. Daí o nome “pinga”. Quando a pinga batia nas suas costas marcadas com as chibatadas ardia muito, por isso deram 
o nome de “água ardente”. Caindo em seus rostos escorrendo até a boca, os escravos perceberem que, com a tal goteira, ficavam 

alegres e com vontade de dançar. E sempre que queriam ficar alegres repetiam o processo.

Caniço suíço 

Sabendo que o exército do seu país importava canivetes alemães, Karl Elsener abriu uma fábrica em 1884. Os seus primeiros 
canivetes Victorinos foram entregues aos soldados suíços em outubro de 1891. Colocou o brasão do país para diferenciá-los dos 
alemães e os batizou homenageando seus pais. Victor e Victória. Para ampliar o negócio e atrair utilizadores mais refinados, El-
sener aperfeiçoou os canivetes e assim, surgiram os modelos com ferramentas abre latas, chave de fendas, punção e saca rolhas, 
serrote, alicate, abre garrafas, palito de dentes, pinça, gancho de pesca, lente de aumento e até uma pequena bússola. O primeiro 
popularizou-se depois da Segunda Grande Guerra Mundial, com as unidades militares americanas. Atualmente, a linha para 
oficiais tem 100 diferentes combinações. Diferente do que se imagina, o mau humor crônico não é um traço de personalidade e 
sim uma variação moderada de depressão, conhecida como distimia que poder ser desencadeada tanto na infância como na vida 
adulta por fatores genéticos ou adventos traumáticos. Apesar de não ter cura, o distúrbio pode ser controlado quando tratado 
com antidepressivos. Comemora-se a 23 de novembro o Dia do Livro. Durante muito tempo os tipos (letras) e as ilustrações dos 
livros eram talhadas em madeira. Esta era molhada em tinta e comprimida contra uma folha de papel. Um livro de 100 páginas 
necessitaria de 100 tábuas talhadas manualmente. Mas em 1454, o alemão Johannes Gutenberg revolucionou esse processo, 
criando os tipos móveis. Com eles era possível escrever uma página palavra após palavra, através de rodízio das letras. Com isso, 
foi possível popularizar o livro e difundir conhecimentos como nunca antes se havia feito. Em 1814, outro alemão, Frederich 
Koening inventou a imprensa movida a vapor que conseguia rodar mais de mil cópias por hora. Em 1846, o americano Richard 
Roe inventou a primeira máquina rotativa que aumentou a velocidade da imprensa para cinco mil cópias por hora porque permitia 
a reposição mecânica do papel. Em 1884, com a invenção do linotipo, que multiplicava por seis a velocidade da imprensa, por 
compor os caracteres mecanicamente, chegou ao fim a era dos tipos móveis alimentados manualmente. No século passado, foi 
inventado a fotocomposição, em que os textos e as fotos são produzidos na redação e montados manualmente em papel especial 
e depois fotografados para a reprodução do fotolito. Atualmente as redações da maioria dos jornais e revistas usam a editoração 
eletrônica em textos e fotos compostos em uma página do computador.

Humor 
O bêbado inveterado vai ai médico, acompanhado de sua esposa e o médico pergunta:
- Qual é o problema?
- É que eu sinto náuseas, dores no corpo, estou sempre cansado...
- O senhor fuma?
- Três maços por dia!
- Aí está o problema, meu amigo! Pare de fumar imediatamente e logo voltará a ter uma saúde de ferro.
Feliz com o diagnóstico despediu-se do medido e assim que saíram, a esposa perguntou-lhe:
- Que história é essa de fumar três maços por dia? Você nunca colocou um cigarro na boca!
- Eu sei, meu bem! Mas se eu dissesse que não fumava ele iria perguntar se eu bebia... aí me tocava parar de beber!

Três amigos estão no velório de um companheiro de trabalho e um deles, olhando para o defunto, diz:
- Eu queria que quando eu morresse, todos me olhassem e dissessem algo grande que fiz de bom na vida.
- É verdade, diz o outro. Eu também queria que olhassem e dissessem, foi um grande homem e o melhor amigo.
O terceiro escutava atentamente seus amigos , sem fazer comentários e os outros perguntaram:
- E você o que gostaria que dissessem?
- Eu gostaria que todos me olhassem e dissessem: Olha, olha? Parece que está se mexendo?

A tia vira-se para a sobrinha e pergunta:
- Mariazinha, o que você vai fazer quando for grandona assim como a titia?
A menina pensou um pouquinho e respondeu:
- Regime titia!

O policial faz sinal para a mulher parar, aproxima-se do carro e diz:
- A senhora estava a 130 quilômetros por hora. Vou ter que multá-la!
E a motorista, loiríssima, diz:
- Quebra o galho, Seo guarda... É a primeira vez que dirijo e eu ainda não tenho a carteira de habilitação!

Na escola Manuelzinho escuta esta piada:
- Quantos pastéis comes em jejum?
- Como dois.
- Burro! Só comes um. Quando comes o segundo já não é mais jejum.
- É verdade. Faz sentido.
Manuelzinho quando chega em casa conta a piada ao pai:
- Pai, quantos pastéis comes em jejum?
- Como três.
- Que pena! Se comesses dois eu teria uma piada ótima pra te contar.

Um amigo chega para o outro e diz:
- Acabou meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacional de memorização. Não esqueço mais nada.
- Ah é? E como é o nome do curso? Pergunta o amigo.
O outro colocou o dedo indicador dobrado sobre os lábios como quem está pensando e falou:
- Como é o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Respondeu o amigo.
Aí o cara virou para a esposa, que estava próxima, e falou:

- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou fazendo?

 
Mensagens

Vigiar não é desconfiar. É acender a própria luz, ajudando os que se encontram nas sombras. Defender não é gritar. É prestar 
mais intenso serviço às causas e às pessoas. Ajudar não é impor. É amparar, substancialmente, sem pruridos de personalismo, 
para que o beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar não é ferir. É orientar o próximo, amorosamente, 
para o reino da compreensão e da paz. Renovar não é destruir. É respeitar os fundamentos, restaurando as obras para o bem geral. 
Esclarecer não é discutir. É auxiliar, através do espírito de serviço e da boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Atuar 
não é desejar. É compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do 
verdadeiro amor resplandeça. Não converta seus ouvidos num paiol de boatos. A intriga é uma víbora que se aninhará em sua 
alma. Não transforme seus olhos em óculos da maledicência. As imagens que você corromper viverão corruptas na tela de sua 
mente. Não faça de suas mãos lanças para lutar sem proveito. Use-as na semeadura do bem. Não menospreze suas faculdades 
criadoras, centralizando-as nos prazeres fáceis. Você responderá pelo que fizer delas. Não condene sua imaginação às excitações 
permanentes. Suas criações inferiores atormentarão seu mundo íntimo. Não conduza seus sentimentos à volúpia do sofrer. Ensi-
ne-os a gozar o prazer de servir. Não procure o caminho do paraíso, indicando aos outros a estrada para o inferno. A senda para 
o Céu será construída dentro de você mesmo. Falará você na bondade a todo instante, mas, se não for bom, isso será inútil para 
a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas, atendendo a inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza 
delas em seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não 
aplicar o que você leu, será tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras, em matéria de fé, entretanto, se 
essas convicções não servirem à sua renovação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas religiosas. Sua 
capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidade, contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará 
com o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. Você conhecerá perfeitamente as lições para o cami-
nho e passará, entre os olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, mas, se não praticar os bons ensinamentos que 
conhece, perante as Leis Divinas recomeçará sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus, Mestre e 
Senhor, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras soarão sem qualquer sentido. A paciência não é um vitral 
gracioso para as suas horas de lazer. É amparo destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias dourados. É 
suprimento de paz para as decepções do seu caminho. A calma não é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis. É 
valor substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem. 
É porta valiosa para que você demonstre boa vontade, ante os companheiros menos envolvidos. A boa cooperação não é processo 
fácil de receber concurso alheio. É o meio de você ajudar ao companheiro que necessita. A confiança não é um néctar para as 
suas noites de prata. É refúgio certo para as ocasiões de tormenta. O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus 
crepúsculos de anil. É manancial de forças para os seus dias de luta. A resistência não é adorno verbalista. É sustento de sua fé. 
A esperança não é genuflexório de simples contemplação. É energia para as realizações elevadas que competem ao seu espírito. 
Virtude não é flor ornamental. É fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno.

Pensamentos
Todo progresso da ciência é resultado de audácia  

e imaginação.
Não rezo pelos políticos, apenas observo-os e rezo pelo meu 

país.
Briga o mar com a praia e quem sofre é o caramujo.

Quem tem telhado de vidro não atira pedra no vizinho.
Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.

Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem 

verter.
A amizade é um amor que nunca morre.

O caminho do progresso não é rápido e nem fácil.
Queres que falem bem de ti? Então morra.

A recompensa de uma coisa bem feita é tela feito.
Todos os amores são eternos, o que muda são as pessoas.

O curso do verdadeiro amor jamais flui suavemente.
É chato ser bonito, mas o mais chato é ser feio.

Nasci pelado, careca e sem dentes, por isso o que vier é lucro.
A natureza não criou a indecência, o homem é quem a 

inventou.
Criatividade é tornar simples o que é complicado.

As reuniões são indispensáveis quando não se quer decidir 
nada.

A decisão é freqüentemente a arte de ser cruel a tempo.
Se não fosse pelo último minuto, muita coisa ficaria  

sem fazer-se.
A decisão é uma forma de reagir.

Se não houvesse esperança, não estaríamos lutando.
Quando Deus fecha uma porta, Ele pode estar abrindo uma 

janela.
Sou uma das poucas pessoas honestas que encontrei pela vida.

O casamento começa no motel e termina na pensão.
Se não pode ser o que és, seja com sinceridade o que podes ser.

A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento.
Quando o ar te faltar, respire mais devagar.

Um bom começo já é a metade.
Não se nasce mulher, torna-se mulher.

Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável.
Querer a verdade é confessar-se incapaz de criá-la.

Aquele que sabe mandar sempre encontra quem deve obedecer.
Diga a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la.

Humor não é um estado de espírito, mas é uma visão do 
mundo.

Se não sabes escutar, não deves falar.

Empresa deve, ainda, im-
plementar uma equipe 
ou brigada de combate a 
ocorrências. A Justiça de 
Caraguatatuba concedeu 
na última semana uma li-
minar contra a Transpetro 
relativa uma Ação Civil 
Pública ajuizada pela Pre-
feitura de Caraguá contra 
a estatal por conta do va-
zamento de óleo ocorrido 
em abril deste ano no Ca-
nal de São Sebastião e que 
atingiu praias da cidade, 
bem como a Fazenda de 
Mexilhão da Cocanha. De 
acordo com a decisão do 
juiz da 2ª Vara, João Má-
rio Estevam da Silva, ficou 
determinado que no prazo 
de 120 dias a Transpetro 
implemente procedimen-
tos de comunicação ope-
racional e melhorias do al-
cance do circuito fechado 
para mais rápida detecção 
de vazamentos em seus 
oleodutos, além de efetivo 
sistema de detecção de va-
zamentos no caso de linhas 
não pressurizadas, poden-
do ser mediante alarmes 
e instituição de vigilân-
cia feita por funcionários 
devidamente treinados e 
capacitados. “Além dis-
so, condeno a ré a imple-
mentar neste município 
uma equipe ou brigada de 
combate a ocorrências de 
incidentes dessa natureza, 
interligada a Defesa Civil 
ou outro órgão indicado 

pelo Poder Público Mu-
nicipal, visando preve-
nir novas ocorrências ou 
minimizar os efeitos em 
caso de sua ocorrência. E 
que exista um sistema de 
comunicação efetivo com 
a Prefeitura de Caragua-
tatuba, comunicando, até 
no máximo duas horas, 
a ocorrência de qualquer 
incidente à Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambien-
te, Agricultura e Pesca ou 
à Defesa Civil”, citou no 
despacho o magistrado. 
Ainda de acordo com a 
decisão, fica obrigada a 
Transpetro a promover a 
retirada e a destinação fi-
nal das estruturas de cap-
tação de sementes para 
os mexilhões, contamina-
das pelo derramamento 
de óleo em questão, bem 
como a implantação de no-
vas estruturas que possibi-
litem a retomada das ativi-
dades pelos maricultores. 
O despacho continua aca-
tando também o pedido da 
Prefeitura de Caraguá em 
relação ao monitoramento 
do mar. “Condeno as rés 
(Petrobras/Transpetro) que 
efetuem o monitoramento 
da água, solo e biota para 
análises químicas, ecoto-
xicológicas e de balneabi-
lidade das áreas afetadas. 
Deferida a liminar, requer 
a expedição de mandado 
de constatação de cumpri-
mento ou não das obriga-

ções impostas por técnicos 
da Cetesb. As obrigações 
previstas nos itens I e II, 
e respectivos subitens, de-
verão ser cumpridas sob 
pena de multa diária no 
valor de R$ 5 mil até o 
limite de R$10 milhões, 
valores que, após corrigi-
dos monetariamente, serão 
convertidos em provei-
to do Fundo Estadual de 
Reparação de Interesses 
Difusos Lesados, sem pre-
juízo de eventual apuração 
de crime de desobediên-
cia”, consta na decisão.  
Não acatado. Porém, a 
Justiça não atendeu um 
dos pedidos feitos pela 
Prefeitura de Caraguá em 
relação aos trabalhadores 
afetados pelo vazamento. 
“No que tange ao pedido 
de pagamento mensal no 
valor equivalente a 1 salá-
rio mínimo em favor dos 
maricultores por prejuí-
zos concretos que teriam 
sofrido, a mim me parece 
prematuro definir qualquer 
reparação neste momen-
to processual, mormente 
porque, segundo cons-
ta, o município, de forma 
suficiente ou não, os teria 
indenizado. Portanto, in-
defiro, por ora, tal pedi-
do liminar”. Transpetro.  
Em nota, a subsidiária 
Transpetro informou, por 
meio da Assessoria de 
Imprensa, não ter sido 
notificada da decisão.

Caraguátatuba:
Justiça condena  

Transpetro a retirar  
mexilhão contaminado, 

mas não concede  
pedido de indenização 

aos maricultores
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Espetáculo da dupla de pa-
lhaços mais amada do Bra-
sil acontece no Credicard 
Hall, no Dia das Crianças, 
às 18h. São Paulo, SP – Os 
palhaços mais amados do 
Brasil estão em festa! Pa-
tati Patatá comemora 30 
anos de carreira com um 
show no Credicard Hall, 
em São Paulo, no dia 12 de 
outubro (sábado), às 18h. 
O espetáculo será uma 
viagem através do tempo 
que vai contar a história da 
dupla de uma forma lúdica 
e inédita. A parte musical 
da apresentação será um 
passeio pela discografia e 
história do Patati Patatá. 
“O show vai mostrar a im-
portância de sonhar, de ser 
perseverante e dedicado 
àquilo que acreditamos”, 
conta Oswald Berry, dire-
tor do espetáculo. Patati 
Patatá é um sonho realiza-
do de Rinaldi Faria, que, 
desde criança, sonhava em 
ser artista. Com muito es-
forço e trabalho árduo, o 
garoto, que foi mágico, pa-
lhaço, ator e apresentador, 
tornou-se um empresário 
bem sucedido e respeita-
do no ramo de entreteni-
mento infantil. Fenômeno 
infantil, Patati Patatá é re-
cordista na venda de CDs 
e DVDs, ganhador do Prê-
mio “Licença do Ano” na 

categoria Pré Escolar por 
dois anos consecutivos, 
disputando com gigantes-
cas marcas e personagens 
internacionais. Patati Pata-
tá conta com mais de mil 
produtos licenciados e é a 
marca mais vendida entre 
as crianças. Além disso, a 
dupla também é líder de 
audiência no segmento 
infantil, no qual conquis-
tou dois prêmios “Troféu 
Imprensa” consecutivos, 
em 2011 e 2012. “Todas 
as conquistas da dupla 
nestes 30 anos serão cele-
bradas em companhia de 
fãs, companheiros e ami-
gos”, diz Rinaldi Faria, 
empresário e proprietário 
da Rinaldi Produções, em-
presa detentora da marca. 
PATATI PATATÁ. Reali-
zação: TIME FOR FUN. 
Apresentação: Sábado, 12 
de outubro de 2013.. Ho-
rário: 18h. Local: Credi-
card Hall - Av. das Nações 
Unidas, 17.955 – Santo 
Amaro. Capacidade: 2.164 
lugares. Ingressos: de R$ 
40 a R$ 160 (ver tabela 
completa). Duração: apro-
ximadamente 1h30. Clas-
sificação etária: LIVRE 
(acompanhados dos pais 
ou responsáveis legais).  
A partir de 12 anos de-
sacompanhados.. Aces-
so para deficientes

Patati Patatá  
Comemora 30 

Anos Com  
Show em  
São Paulo
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A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé, por meio da 
Secretaria de Educação, 
tem o prazer de convi-
dar a população tremem-
beense para participar 
do lançamento oficial 
do PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO nas Escolas 
de Ensino Fundamental da 
Rede. “O Programa Mais 
Educação busca promover 
a união de todos em prol 
da educação das crian-
ças!’’ Dia: 04 de outubro 

de 2013 (sexta feira). Lo-
cal: Praça Geraldo Costa. 
Horário: 19h00. Progra-
mação: 19h00 - Abertu-
ra. 19h15 - Apresentação 
da FAMUTRE - Fanfarra 
Municipal de Tremem-
bé. 19h30 - Apresentação 
de música dos alunos da 
Rede. 19h45 - Inaugura-
ção da Placa comemorati-
va. 20h00 - Apresentação 
de Hip Hop pelos alunos 
da Rede. 20h30 - Encer-
ramento. “Educar bem 
nossas crianças pode e 

deve ser uma tarefa com-
partilhada entre e família, 
a escola e toda a comuni-
dade. Quando um municí-
pio adota a EDUCAÇÃO 
como sua prioridade e to-
dos se envolvem, as crian-
ças são melhor cuidadas, 
os adolescentes e jovens 
têm melhores oportunida-
des e a vida em comunida-
de fica melhor para todos 
os cidadãos”. - Cristiana 
Berthoud ( Secretaria de 
Educação). Contamos 
com sua honrosa presença!

Convite a População: 
Lançamento oficial do 

programa Mais  
Educação em  

Tremembé
O Governo Municipal, por 
meio da secretaria dos Di-
reitos da Pessoa com Defi-
ciência e do Idoso, realiza 
entre os dias 30 de setem-
bro e 6 de outubro a 2ª 
Semana de Valorização ao 
Idoso. Durante a semana, 
estão programadas diver-
sas atividades – palestras, 
prática de esportes, pas-
seata, exposição de artes, 
espetáculo de dança, elei-
ção da Miss e Mister Me-
lhor Idade, entre outros. 
Os interessados podem se 
inscrever a partir do dia 23 
de setembro, na secreta-
ria dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência e do Ido-
so, Avenida Rio de Janeiro, 
860, Indaiá ou pelo telefo-
ne 3897-7023 ou no 0800-
7747055, entre 8h e 17h. 
Programação. Dia 30/9 
- segunda. Oficina: “Com 
maior Cuidado: Prevenção 
de riscos domésticos para 
os idosos (Fundação Ma-
pfre). 8h30 – Destinado a 
profissionais do município 
(50 vagas). 14h – Destina-
do à população idosa (50 
vagas. Local: Secretaria 
de Educação - Auditório 
Monteiro Lobato – Ave-
nida Rio de Janeiro, 860 
– Indaiá. Dia 1º/10 (Dia 
Internacional do Idoso) - 

terça. 8h – Passeata: Res-
peite nossos direitos: 10 
anos do Estatuto do Idoso. 
Participação da fanfarra da 
Emef Prof. Alaor Xavier 
Junqueira. Saída: Avenida 
da Praia, em frente a Uni-
med. Chegada: Coreto da 
Praça Cândido Motta. 14h 
– Abertura da Exposição 
“Criatividade não tem Ida-
de” (Associação dos Apo-
sentados e Pensionistas 
de Caraguatatuba/Ennio 
Ângelo Bertoncini). Local 
– Museu de Arte e Cultu-
ra Caiçara – Praça Cândi-
do Motta. 18h – Abertura 
Solene – Espetáculo “Do 
Chão à Memória”, com o 
grupo Espaço Expressão 
Cia. de Dança – Lança-
mento da Campanha “Vo-
vôVoluntário” – Roda de 
Conversa: “O Outono da 
Vida” – com a irmã Ma-
ria de Lourdes (religiosa, 
educadora, enfermeira 
especializada). Local: Te-
atro Mario Covas. Dia 2 - 
quarta. 9h – Apresentação 
do Coral Estrela do Mar, 
Grupo de Tai Chi Chuan e 
Dança Sênior (projetos do 
Centro de Convivência da 
Terceira Idade Estrela do 
Mar (CCTI) e do centro 
de Referência da Melhor 
Idade (Cremi). Local – 

Coreto da Praça Cândido 
Motta. 14h30 – Oficina de 
Educação Somática para 
Idosos - Inscrições ante-
cipadas – 25 vagas. Local 
– Teatro Mario Covas. Dia 
3 - quinta. 9h – Exposição 
de trabalhos Artesanais 
(Pró+Mais Vida, CCTI, 
Cremi, Lar São Francisco 
de Assis). 10h – Oficina de 
Dobradura (Inscrições no 
local). Local – Coreto da 
Praça Cândido Motta. Dia 
4 – sexta. 18h – Concurso 
Miss e Mister Melhor Ida-
de de Caraguatatuba 2013 
– Show com a Banda Trio 
Los Angeles. Local – Cen-
tro de Referência da Me-
lhor Idade (Cremi) – Jar-
dim Jaqueira (Inscrições 
e convites antecipados). 
Dia 5 - sábado. 8h – Ma-
nhã Saudável – Atividades 
– Pilates, Stand Up, Vôlei, 
Frescobol e Canoagem. 
Local: Praia Acessível  - 
Avenida da Praia. Dia 6 
– domingo. 11h – Visita à 
Praça Sensorial “Mitsuo 
Kashiura” – Cidade Jar-
dim. 12h – Apresentação 
do grupo Pagode Muvuca. 
13h – Almoço de Confra-
ternização (Convites ante-
cipados) – Local – Centro 
de Convivência Estrela 
do Mar – Cidade Jardim

Caraguátatuba 
 promove Semana de 
Valorização ao Idoso

A Prefeitura de Ubatuba 
publicou edital de concur-
so público para o preen-
chimento de 262 vagas na 
Secretaria de Educação. 
Serão selecionados fun-
cionários para os cargos 
de Agente Administração 
de Escola (25), Agente 
Educacional (120), Mo-
nitor (55), Professor de 
Educação Básica I (40), 
Professor de Educa-
ção Básica II (10) e Se-
cretário de Escola (15).  
As vagas serão oferecidas 
para toda a rede munici-
pal, desde creches até o 
último ano do ensino fun-
damental. A não ser para 
os cargos de professores, 
onde é exigida a forma-
ção em curso superior, 
as demais funções têm 
como requisito mínimo o 
Ensino Médio completo.  
A prova será realizada 
pelo Instituto Brasileiro 
de Administração Muni-
cipal (IBAM) e as inscri-
ções para o concurso esta-
rão abertas do dia 1 até o 
dia 24 de outubro no site 
www.ibamsp-concursos.
org.br. Os valores das ins-

crições variam entre R$ 
45,00 e R$ 65,00, com 
isenção legal prevista para 
os candidatos desempre-
gados e residentes há mais 
de 03 anos em Ubatuba.  
De acordo com o pre-
feito este é apenas o 
primeiro passo no sen-
tido da reestruturação 
funcional e administrati-
va prevista para aconte-
cer em toda a prefeitura.  
“Estamos fazendo o con-
curso da Educação agora 
por uma necessidade de 
termos os profissionais 
contratados e capacitados 
para realizar a auto ges-
tão das creches, acaban-
do com as terceirizações 
e economizando dinheiro 
público a partir do início 
do ano que vem. Em pa-
ralelo, estamos mobili-
zados por meio da nossa 
Assessoria Jurídica em 
finalizar, junto ao Minis-
tério Público Federal, uma 
proposta de Reforma Ad-
ministrativa e de concurso 
público para toda a pre-
feitura, o que deve ocor-
rer muito brevemente”, 
completou Maurício (PT).

Ubatuba abre 
concurso 
para 262  
vagas na  
área da  

educação


