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Secretaria de Educação 
promove 1° Encontro

de Formação de
Monitores do Programa

Mais Educação

No dia 1° de Novembro 
a Secretaria de Educa-
ção promoveu um encon-
tro para capacitação de 
monitores do Programa 
Mais Educação, que foi 
organizado e administra-
do pelos coordenadores 
municipais Victor Nare-
zi e Gabriela Gonçalves.
O encontro foi realizado no 
salão da Paróquia São José,  
gentilmente cedido pelo 
Padre Allan, um grande 
parceiro do Mais Educa-
ção. Estiveram presen-
tes cerca de 50 monitores 
enviados pelas 11 escolas 
envolvidas no Progra-
ma; são estudantes uni-
versitários, professores e 
pessoas da comunidade 
e desenvolvem várias ati-
vidades como dança, te-
atro, história em quadri-
nho, cineclube, capoeira, 
jardinagem, atletismo, 
judô, acompanhamen-
to pedagógico e outras.
O encontro começou com 
uma apresentação dos co-
ordenadores e um agra-
decimento especial pela 
importante parceria dos 
monitores com o pro-

grama, logo depois ini-
ciou uma dinâmica em 
que monitores de várias 
áreas puderam se conhe-
cer e discutir aspectos 
do programa na cidade.
O encontro contou com a 
presença e fala do Coor-
denador Pedagógico da 
Secretaria Marino de Al-
meida e da Secretaria de 
Educação Cristiana Mer-
cadante Esper Berthoud.
Cristiana ressaltou a im-
portância de cada moni-
tor no programa e falou 
sobre especificidades 
da implantação do Mais 
Educação em Tremembé:  
“O programa Mais Edu-
cação assim como o 
FAST- Famílias e Esco-
las juntas fazem parte do 
plano de governo para a 
transformação da situação 
da Educação do municí-
pio. Estamos apostando 
e investindo muito nes-
sas ações e somente com 
a parceria de vocês é que 
construiremos uma histó-
ria diferente na Educação”
Marino, muito emocio-
nado, destacou um dos 
objetivos do Programa 

que é a re-significação 
do olhar sobre a Educa-
ção: “O trabalho de cada 
um dos monitores traz 
para os alunos o prazer 
em freqüentar a escola, 
plantamos hoje a semen-
te que dará, com certeza, 
bons frutos. O futuro para 
Educação no país está nas 
mãos do educador e cada 
monitor com sua arte e seu 
comprometimento con-
tribuirá para esse futuro.”
Victor e Gabriela, coor-
denadores, ficaram satis-
feitos com o resultado:  
”O encontro superou todas 
as expectativas, o momen-
to foi criado para conhe-
cermos cada monitor e ter-
mos um retorno de como 
cada um está enxergando 
o Programa. Passamos nas 
mesas, acompanhamos as 
discussões sobre o Mais 
Educação, percebemos o 
envolvimento deles e sa-
ímos com a certeza que 
será um sucesso no que 
depender do comprome-
timento de cada um.”
O evento foi um impor-
tante passo para o Mais 
Educação em Tremembé.

Campanha de combate ao
diabetes começa dia 11 em Pinda

Campanha de combate ao 
diabetes começa dia 11 em 
Pinda. A Prefeitura de Pin-
damonhangaba , por meio 
da Secretaria de Saúde, 
convida a população para 
participar das ações de 
combate ao diabetes. Co-
meça no dia 11 de novem-
bro a campanha de comba-
te à doença. A solenidade 
de abertura ocorrerá no 
auditório do Executivo, a 
partir das 8 horas, e toda 
a população está convida-
da a se prevenir. Os traba-
lhos serão desenvolvidos 
pela equipe do Programa 

de Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis, juntamen-
te com os parceiros e cola-
boradores. De 11 a 14 vai 
ser promovida a Semana 
do Diabetes, durante a so-
lenidade de abertura vai 
ser apresentado o Protoco-
lo do Programa Diabetes 
do município aos médicos 
da Rede Especializada, 
Atenção Básica e autori-
dades municipais, as ações 
do Núcleo de Educação 
em Diabetes do laborató-
rio Cedlab e os trabalhos 
do Programa Diabetes 
municipal. Moreira César 

vai receber a campanha no 
dia 12 das 8 às 12 horas, 
no Cisas, e no dia 14 a po-
pulação poderá passar pela 
praça Monsenhor Marcon-
des, das 8 às 16 horas, para 
participar das ações, pois 
nesta data é comemorado 
o Dia Mundial de combate 
ao Diabetes. Os morado-
res poderão aferir a pres-
são arterial, fazer exame 
de glicemia capilar, cál-
culo de IMC, participar da 
avaliação do pé, receber 
orientação nutricional, so-
bre prevenção da hiperten-
são, diabetes e obesidade.

População pode
participar de campanha

de combate à
tuberculose

População pode participar 
de campanha de comba-
te à tubrculose. Teve iní-
cio nos últimos dias mais 
uma campanha de pre-
venção e proteção à saúde 
dos pindamonhanbenses. 
A Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Saúde e As-
sistência Social, convida 
a população para procu-
rar a unidade saúde mais 
próxima de casa, o labo-
ratório municipal ou o 
setor de infectologia para 
participar da campanha 
de combate à tuberculo-
se. A tuberculose é uma 
doença causada pelo baci-
lo de Koch e afeta vários 

órgãos, principalmente os 
pulmões. É transmitida 
pelo ar quando o pacien-
te tosse, fala ou espirra. 
Os principais sintomas 
são: tosse prolongada por 
mais de três semanas, com 
ou sem catarro, cansa-
ço, emagrecimento, febre 
noturna e suor noturno. 
Este é um trabalho de bus-
ca ativa que a Prefeitura 
de Pindamonhangaba rea-
liza para evitar que as pes-
soas com doença sofram 
e também a transmitam 
para os amigos e parentes. 
Os indivíduos que esti-
verem com os sintomas 
citados devem procurar 

a unidade de saúde mais 
próxima para receber 
orientações e, em caso 
de diagnóstico positivo, 
fazer o tratamento ade-
quado. No laboratório 
municipal e no setor de 
infectologia o atendimen-
to é realizado de segunda 
a sexta-feira das 7 às 11 
horas e das 13 às 16 horas. 
O prefeito de Pindamo-
nhangaba, Vito Ardito Le-
rário, convida a população 
que está tossindo há mais 
de três semanas para fazer 
o diagnóstico e destaca 
que toda doença quando é 
tratada de maneira correta 
há mais chances de cura.

Prefeito vistoria obras 
no Ipiranguinha

em Ubatuba

Em apenas dez meses de 
governo, Ipiranguinha re-
cebeu uma série de obras 
e iniciativas, em dife-
rentes frentes de ação,  
com envolvimento de vá-
rias secretarias. O prefeito 
Mauricio (PT) esteve nesta 
semana no Ipiranguinha, 
zona oeste de Ubatuba, 
para visitar obras em fase 
de conclusão e execução, 
bem como para acompa-
nhar os projetos em anda-
mento no bairro, um dos 
mais carentes da cidade. A 
rua Frei Tarcisio e outras 
importantes vias recebem 
obras de recapeamento (as-
falto a quente) e da Opera-
ção Tapa Buraco. Segundo 
os próprios moradores,  
há anos o bairro não era 
contemplado com este 
tipo de iniciativa do poder 
municipal. Outro destaque 
é a conclusão das obras de 

uma das pontes, que ga-
rante o acesso de dezenas 
de famílias às ruas mais 
centrais da região. Segun-
do Mauro Bezerra, secre-
tário de obras ubatubense,  
a reforma vai solucio-
nar de uma vez os pro-
blemas constantes oca-
sionados pela chuva. 
“Quando a chuva vinha 
forte, os trilhos acaba-
vam arrancados e a pon-
te ficava intransponível. 
Agora, com a reforma feita 
em concreto armado e com 
cabeceiras de concreto, 
resolvemos a questão de 
uma vez”, explica Bezerra. 
Vale destacar que em ape-
nas dez meses de governo,  
o Ipiranguinha já rece-
beu uma série de obras 
e iniciativas, em dife-
rentes frentes de ação,  
com envolvimento de vá-
rias secretarias. Destaque 

para a utilização do Cen-
tro Comunitário do Vale 
do Sol, que agora conta 
com aulas e rodas de ca-
poeira, para a implantação 
da Guarda Mirim local,  
com mais de 50 jo-
vens envolvidos,  
para o início dos traba-
lhos da Praça de Esporte 
e Lazer, para a constru-
ção de casas de moradia 
popular na área conhe-
cida como Vale do Sol,  
e também para a recen-
te entrega de matrícu-
las de imóveis para cer-
ca de 20 moradores. 
"Vim acompanhar as obras 
em andamento e fiquei sa-
tisfeito com o que vi. Tem 
muita coisa acontecendo 
por aqui e estamos apenas 
no primeiro ano de manda-
to. Ainda tem muita coisa 
por vir. Isso é só o come-
ço”, promete Mauricio.
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Prefeitura Municipal de 
Redenção da Serra

Banda A Tropa comemora
10 anos com show

em Taubaté
A banda A Tropa re-
aliza no próximo do-
mingo, dia 10, às 15h,  
o show de pré-lan-
çamento do disco de 
10 anos do grupo.  
A apresentação acontece 
no Sesc Taubaté. No ano 
em que completa 10 anos 
de estrada, a banda bus-

ca um equilíbrio entre o 
clássico e novas tendên-
cias, criando assim, um 
estilo particular que pas-
sa pela música brasileira, 
mas também pelo reg-
gae, dub, ragga, soul etc.  
A Tropa se prepara para 
lançar nacionalmente o 
trabalho que celebra os 

seus 10 anos, que será 
constituído por um disco 
de músicas inéditas, cli-
pes e um documentário. O 
show faz parte do projeto 
Sons da Tarde que propi-
cia a convivência social 
ambientada por canções 
e melodias compondo um 
repertório diversificado.

Orquestra Sinfônica
Jovem de Taubaté realiza
apresentações gratuitas

Domingo, dia 10, a Or-
questra Sinfônica Jovem 
de Taubaté (OSITA) vai 
se apresentar às 20h00 
no Santuário de San-
ta Terezinha. Na segun-
da-feira, dia 11, a apre-
sentação acontece no 
Teatro Metrópole, às 19h.   
A entrada é franca e os 
ingressos devem ser reti-
rados uma hora antes do 
espetáculo.  O concerto 
“Jovens Solistas” é resul-
tado de um concurso inter-
no em que os integrantes 
da Orquestra elegeram os 
músicos solistas para este 
espetáculo.  Os escolhi-
dos são a flautista Aline da 

Rocha Dieb Albuquerque 
e o tocador de oboé Pau-
lo Roberto Pinto Junior.    
O programa traz as se-
guintes obras: Concerto 
para Oboé e Orquestra 
em Dó Maior - Franz Jo-
seph Haydn (1732-1809); 
Concertino para Flauta e 
Orquestra Op. 107 em Ré 
Maior - Cécile Chamina-
de (1857-1944); Variações 
Enigma Op. 36 - Edward 
Elgar (1857-1934) e Val-
sa do Imperador - Johann 
Strauss Jr (1825-1899).  A 
OSITA está em processo 
de renovação e restrutura-
ção e o objetivo é formar 
um grupo de excelência 

musical e propiciar trei-
namento e aperfeiçoamen-
to aos jovens músicos. 
Criada em 2003, a OSITA 
Jovem é formada por 55 
componentes que recebem 
uma bolsa de estudos, paga 
pela Prefeitura de Taubaté,  
para poder se dedicar 
ao estudo da música.  
O grupo tem como dire-
tores artísticos o maestro 
Rogério Wanderley Brito 
e o maestro Enaldo Olivei-
ra, que também rege a Or-
questra. Além da forma-
ção de jovens musicistas, 
a orquestra tem como ob-
jetivo realizar apresenta-
ções na cidade e na região.

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA,  
torna público que se acha aberta Licitação na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL nº 02/2013, Processo nº 47/2013, 
para Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Es-
colar e Social, abertura dia 21/11/2013 às 10:00 horas, os 
interessados poderão retirar o Edital completo, na sede da 
Prefeitura Municipal até o dia 20/11/2013, na Av. XV de 

Novembro, 829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 
3676.1282. Benedito Manoel de Morais - Prefeito Municipal
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Dilma assina decreto 
que permite migração 
de rádio AM para FM

Nesta quinta-feira, a pre-
sidente Dilma Rousse-
ff assinou o decreto que 
permite a migração de 
emissoras, da frequência 
AM para a faixa FM. A 
proposta partiu da Asso-
ciação Brasileira de Emis-
soras de Rádio e Televisão 
(Abert), em parceria com 
entidades estaduais. De 
acordo com a Abert, 90% 
das 1.784 emissoras AM 
passarão a operar na faixa 
FM. Nesta frequência, as 
rádios ganharão qualida-
de de áudio e de conteúdo, 
competitividade e poderão 
ser acessadas por meio 
de telefones celulares.    
A migração é esperada 

com expectativa pelos ra-
diodifusores, pois a faixa 
em AM perde ouvintes 
ano a ano, porque é grande 
a dificuldade de transmis-
são por causa das interfe-
rências no sinal. As novas 
FMs ocuparão o espectro 
de 700 mega-hertz (MHz) 
onde operam as TVs ana-
lógicas. Atualmente, a fai-
xa de frequência do FM 
atual vai de 88 MHz a 108 
MHz.  Na Região Metro-
politana do Vale do Paraí-
ba, várias cidades passarão 
a contar, dessa forma, com 
mais emissoras em FM. 
No caso de Taubaté, serão 
três novas FMs (Cultura, 
Difusora e a antiga Caci-

que); Pindamonhangaba 
ganha mais uma (Difuso-
ra) e Guaratinguetá, mais 
duas (Clube e Liberdade).  
Um dos motivos que força 
a migração das emissoras 
da faixa de ondas médias 
(rádio AM) para a faixa 
de frequência modulada é 
o  aumento das interferên-
cias, principalmente em 
áreas urbanas, que afetam 
a faixa de frequência onde 
estão as rádios AM. Alem 
disso, praticamente desa-
pareceu a oferta de rádios 
receptores que possuem 
rádio AM integrado, além 
do desaparecimento da 
recepção AM em apare-
lhos celulares desde 2008.

GAPC realiza mega bazar 
de roupas multimarcas

Depois do sucesso em 
várias cidades, chega a 
Taubaté um grande even-
to. O 1º Big Bazar do 
Bem. Realizado pelo 
GAPC – Grupo de Apoio a 
Pessoas com Câncer - nos 
dias 9 e 10 de novembro 
(sábado e domingo) na 
Associação de Taubaté.
Esta é a chance de com-
prar roupas novas de gri-
fes nacionais e importadas 
com até 50% de desconto 
e ainda ajudar quem pre-
cisa. São roupas novas, 
masculinas, femininas e 
infantis. Uma excelente 
oportunidade para exercer 

o seu lado social ajudan-
do pessoas com câncer e 
ainda comprar produtos de 
marcas famosas, de muita 
qualidade e com preços ex-
celentes. Para facilitar ain-
da mais, o bazar aceitará 
pagamentos à vista ou em 
até 3x sem juros no cartão.
Antecipe suas compras de 
Natal e leve presentes para 
toda a família. O Bazar 
trará camisetas, blusinhas, 
shorts, bermudas, jeans, 
vestidos, polos, casacos, 
moletons e regatas de 
marcas como Abercrom-
bie, Hollister, Billabong, 
Element, Oakley, Equus, 

Armani Exchange, Ae-
ropostale, Ed Hardy, Pa-
paya, Dhogmah, Carolina 
Rosa, Turma Mixirica, 
TG Kids e muito mais.
O evento acontecerá nos 
dias 9 e 10 de novem-
bro - sábado, das 10h às 
19h e domingo das 10h 
às 17h, na Associação 
de Taubaté – Av. Juca 
Esteves, 500 - Centro.
O Big Bazar do Bem é 
uma iniciativa que percor-
re diversas cidades do in-
terior paulista com o intui-
to de incentivar a ajuda ao 
próximo através de com-
pras de produtos de moda.

Balcão de Emprego de 
Taubaté disponibiliza 44 

vagas de trabalho
O Balcão de Emprego 
da Prefeitura de Tauba-
té oferece à população 
oportunidades de reco-
locação no mercado de 
trabalho a serem preen-
chidas ainda esta semana.
Os interessados em con-
correr a uma das 44 vagas 
poderão escolher entre as 
13 funções disponíveis, 
sendo elas: 04 vagas de 
lavador de louças, 02 de 
auxiliar de limpeza, 04 de 
ajudante de garçom, 04 de 
balconista, 08 para aju-
dante de cozinha, 02 para 

caixa, 03 vagas de recep-
cionista, 01 de assistente 
financeiro, 06 para cozi-
nheiro, 01 de barmam, 01 
de confeiteiro, 07 de gar-
çom e 01 para chefe de 
salão. Os candidatos não 
precisam ter experiência e 
os que forem contratados 
terão que fazer um curso 
em sua respectiva função.
Para quem ainda não pos-
sui cadastro, deve procu-
rar o Balcão de Emprego 
e apresentar a carteira de 
trabalho, RG, CPF e com-
provante de residência.

O encaminhamento das 
pessoas à empresa soli-
citante é realizado pela 
equipe do Balcão de Em-
prego e, mesmo aqueles 
que já possuem cadastro, 
devem obrigatoriamen-
te entregar o currículo. 
Mais informações pelo 
telefone (12) 3621-6043.
S e r v i ç o
Balcão de Emprego
Endereço: Centro Cul-
tural – Praça Coronel 
Vitoriano, 01 - Centro
Horário: das 8h às 17h
Telefone: (12) 3621-6043

Festival de Música Brasileira 
oferece música e diversão para 

Taubaté no fim de semana
Acontece neste fim de se-
mana, de sexta a domingo, 
o Festival de Música Popu-
lar Brasileira, na Avenida 
Professor Walter Thauma-
turgo (Avenida do Povo).
O evento é competitivo e a 
premiação total será de R$ 
50 mil. O festival recebeu 
141 inscrições de 09 esta-
dos e 25 cidades do país.
Foram selecionadas 30 
músicas que serão apre-
sentadas em duas elimi-
natórias, sendo a primeira 
na sexta-feira dia 08 e a 
segunda no sábado dia 09, 
a partir das 19h. No do-
mingo dia 10, serão apre-
sentadas as 12 canções 
finalistas a partir das 17h.
Os critérios de julgamento 
serão: Música (melodia, 
harmonia e ritmo); Letra 

(tema e conteúdo); Intér-
prete (postura de palco, 
expressão e comunicação); 
e Arranjo (criatividade e 
originalidade). O corpo de 
jurados é formado pelos 
músicos Cláudia Oliveira, 
Alexandre Picholari e Na-
tália de Souza Larangeira.
A programação do sá-
bado inclui o show 
de Fúlvio Oliveira & 
The Wild Blues Band. 
E no domingo o gru-
po Choronas faz o en-
cerramento com o show 
“Retrospectiva Choro-
nas, 18 anos de choro, 
baião, maxixe e samba”.
Durante os três dias de 
evento o festival conta 
com apoio das entida-
des Casa da Sopa, Lar 
Irmã Amália e Aparte, 

que organizarão a praça 
de alimentação cujos re-
cursos serão revertidos 
para as entidades. Outra
atração é a praça cultural, 
com exposições literárias, 
artes plásticas e fotografias.
A Avenida vai contar com 
banheiros químicos e a 
presença de Brigadistas, 
Policia Militar e agentes 
de trânsito, que orienta-
rão o tráfego na região.
O festival faz parte da 
programação do EN-
CUT (Encontro Cul-
tural de Taubaté). 
O objetivo é aprimorar e 
desenvolver a cultura mu-
sical, incentivar a música 
brasileira, valorizar os pro-
fissionais, descobrir novos 
talentos e aumentar o inter-
câmbio artístico-cultural.

UNITAU realiza concurso 
para mais de 20 cargos

Fotógrafo, recepcionista, 
eletricista e tesoureiro são 
algumas das oportunida-
des. A Universidade de 
Taubaté (UNITAU) abre, 
no dia 18 de novembro, 
as inscrições para o con-
curso público que preen-
cherá cargos efetivos da 
Instituição. Há 24 vagas 
disponíveis para os níveis 
fundamental, médio e su-
perior e os salários variam 
entre R$ 742 a R$ 2.501. 
A abertura do proces-
so, que será realizado 
pela Empresa de Pesqui-
sa, Tecnologia e Servi-
ços (EPTS) da UNITAU,  
permitirá que sejam ocu-
padas vagas em diferentes 
setores, sanando a deman-
da de unidades por servi-
dores técnico-administra-
tivos, além de fortalecer 
a rede de profissionais ne-
cessária para a prestação 
de serviços. As inscrições 

começam no dia 18 de no-
vembro, às 8h, e vão até 8 
de dezembro, às 24h, so-
mente pela internet. A taxa 
varia de R$ 37 a R$ 125.  
O processo seletivo terá 
duas fases. Na primeira 
etapa, os candidatos re-
alizarão uma prova com 
questões objetivas, que 
será realizada no dia 5 de 
janeiro de 2014, às 9h, 
no Departamento de Eco-
nomia, Contabilidade e 
Administração (ECA) da 
Universidade. Já na se-
gunda fase haverá uma 
avaliação prática apenas 
para alguns dos cargos. 
Mais informações se-
rão divulgadas no 
dia 16 de janeiro.
O resultado final sairá 
em 11 de fevereiro nos 
sites da EPTS (www.
epts.com.br) e da Insti-
tuição (www.unitau.br). 
As informações completas 

sobre o processo estão dis-
poníveis no edital do con-
curso, no site da UNITAU.     
Confira os cargos dis-
poníveis: Ajudante de 
Campo, Apontador, Au-
xiliar Administrativo, 
Auxiliar Bibliotecário, 
Caixa, Editor de Vídeo,  
Editor Gráfico (Webde-
sign), Eletricista I, Ele-
tricista II, Encanador, 
Fotógrafo, Motorista, 
Produtor de Televisão, 
Educativa, Programador 
Discotecário de Rádio 
Educativa, Recepcionista,  
Repórter de Televisão Edu-
cativa, Secretário I, Secre-
tário II, Supervisor de La-
boratórios de Soldagem, 
de Fundição e de Motores, 
Técnico de, Laboratório 
de Informática, Técnico 
em Enfermagem do Traba-
lho, Técnico em Reenca-
dernação, Técnico em Ser-
viço Gráfico, e Tesoureiro

Correios iniciam
campanha de adoção 
de cartas enviadas ao 

Papai Noel

Os Correios iniciaram na 
terça-feira a campanha 
"Papai Noel dos Correios",  
que tem como objetivo 
a adoção de cartas escri-
ta por crianças carentes 
e direcionadas ao Papai 
Noel. A pessoa pode ir a 
qualquer agência dos Cor-
reios, escolher uma carta 
e atender aos pedidos de 
presentes. Este ano é a 24ª 

edição da campanha e, de 
acordo com os Correios, 
nos últimos 3 anos foram 
recebidas 3,4 milhões de 
cartas. Deste total, foram 
selecionadas pouco mais 
de 2 milhões de cartas e 
adotadas 1,5 milhão. Além 
de contar com a ajuda de 
120 mil empregados dos 
Correios. O projeto en-
volveu nas três últimas 

edições mais de 12 mil 
voluntários. A adoção de 
cartas é feita da mesma 
maneira em todo o Brasil. 
Depois de enviadas pelas 
crianças, elas são lidas, 
selecionadas e então dis-
ponibilizadas para adoção 
de algum padrinho. Cada 
região segue um cronogra-
ma, que pode ser visuali-
zado no site dos Correios. 
Ao retirar a carta, a pessoa 
deve informar nome e te-
lefone de contato. Não há 
limite de cartas por padri-
nho, mas a pessoa deve 
arcar com a responsabili-
dade e os presentes devem 
corresponder aos pedidos. 
Os Correios afirmam que 
a desistência impede que a 
carta seja adotada por ou-
tro.  Todas as informações 
sobre o envio dos presen-
tes será passada pelos fun-
cionários da agência na 
hora da adoção da carta.  
Mais informações da 
campanha pelo tele-
fone 0800 725 7282.
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Senac Taubaté oferece
cursos voltados a gastronomia

O Senac Taubaté ofere-
ce no mês de novembro 
dois cursos voltados a 
gastronomia: "Sanduíches 
Quentes e Frios" e "Trufas 
e Suas Variações". O curso 
de "Sanduiches Quentes e 
Frios" mostra as diferen-
ças entre pães e ensina a 
preparar sanduíches com 
variadas combinações de 
recheios gourmets, patês 

diferenciados e manteigas 
compostas, as técnicas de 
montagem e apresentação 
de sanduíches. As aulas 
acontecem entre os dias 
11 e 20 de novembro das 
14h às 17h (Carga horária: 
9 horas). O curso "Trufas 
e Suas Variações" mos-
tra novos equipamentos 
e utensílios existentes no 
mercado, técnicas de fa-

bricação da verdadeira 
trufa, bombons trufados 
e trufa de corte. As aulas 
vão do dia 11/11 a 18/11 
das 19h às 22h (Carga ho-
rária: 9 horas). Mais infor-
mações sobre preços e va-
gas podem ser tiradas pelo 
telefone (12) 2125-6099. 
O Senac Taubaté fica na 
Rua Nelson Freire Cam-
pello, 202, Jardim Eulália.

Secretaria de Turismo e
Instituto Polis organizam
encontro para debater o
turismo sustentável nas

comunidades tradicionais 
do Litoral Norte

O incentivo turístico pode 
contribuir para desenvol-
vimento social e econô-
mico das comunidades. A 
Secretaria de Turismo de 
Ubatuba em parceria com o 
Instituto Polis promove no 
próximo dia 12 de novem-
bro, no Salão Paroquial da 
igreja São Francisco, um 
encontro para serem dis-
cutidas políticas e práticas 
para o desenvolvimento 
do turismo sustentável em 
comunidades tradicionais 
e pequenas comunidades 
da região do Litoral Norte. 
O Instituto Polis (Institu-
to de Estudos, Formação 
e Assessoria em Políticas 
Sociais) atua há 25 anos, 
em âmbito nacional na 
formulação e implemen-
tação de políticas públicas 
que promovam inclusão 
social, em pesquisas que 
envolvem a análise, a difu-
são e o debate de questões 
sociais urbanas e ambien-
tais, em experiências de 
gestão pública, bem como 
na formação e capacitação 
de lideranças da socieda-
de civil e integrantes de 
organismos públicos. Em 

Ubatuba o Instituto já se 
faz presente no “Ponto de 
Cultura Quilombola Esco-
linha Jambeiro”, do bairro 
Camburi e se destaca pelo 
trabalho de resgate e re-
valorização das culturas 
tradicionais e de capaci-
tação da sociedade local 
em práticas sustentáveis 
de geração de renda. As 
comunidades de Ubatuba 
e Ilhabela que recebem 
turistas estarão presentes 
no encontro, além de ins-
tituições públicas (Itesp, 
Fundação Florestal, Funai, 
prefeituras) e do tercei-
ro setor, como Ongs que 
trabalham com turismo, 
agroecologia e conserva-
ção de florestas. O artesa-
nato tradicional também 
terá seu espaço no evento, 
as comunidades indígenas 
e os quilombolas expondo 
e vendendo seus produtos, 
gerando a oportunidade 
para apresentarem aos 
participantes a sua riqueza 
cultural expressa em peças 
artesanais. O “Turismo de 
Base Comunitária”, tema 
deste encontro, é o con-
junto de atividades, ope-

rações e empreendimentos 
que visam o desenvolvi-
mento sustentável através 
do receptivo turístico às 
comunidades que rece-
bem visitantes de vários 
níveis sociais e assim ge-
rar intercâmbio cultural, 
social e econômico nestas 
localidades. É durante as 
visitas que a comunidade 
apresenta seus moradores 
e patrimônio, em forma 
de atrações artísticas ou 
mesmo em forma de mer-
cadorias como produtos 
agrícolas, artesanato ou 
manifestações culturais, 
gerando renda e troca de 
experiências. O encontro 
tem o objetivo de alavan-
car ações para que essa 
prática de turismo seja de-
senvolvida em Ubatuba e 
em toda a região do Litoral 
Norte de forma participati-
va, com envolvimento das 
comunidades tradicionais 
e locais, permitindo que 
elas participem da gestão 
das atividades de plane-
jamento do turismo em 
seus territórios e sejam 
beneficiárias diretas des-
te programa de incentivo.

Campanha de combate 
ao diabetes começa dia 

11 em Pinda

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba , por meio da Se-
cretaria de Saúde, convida 
a população para participar 
das ações de combate ao 
diabetes. Começa no dia 
11 de novembro a campa-
nha de combate à doença. 
A solenidade de abertura 
ocorrerá no auditório do 
Executivo, a partir das 8 
horas, e toda a população 
está convidada a se pre-
venir. Os trabalhos serão 
desenvolvidos pela equipe 
do Programa de Doenças 
Crônicas Não Transmis-
síveis, juntamente com os 

parceiros e colaboradores. 
De 11 a 14 vai ser promovi-
da a Semana do Diabetes,  
durante a solenidade de 
abertura vai ser apresenta-
do o Protocolo do Progra-
ma Diabetes do município 
aos médicos da Rede Es-
pecializada, Atenção Bá-
sica e autoridades muni-
cipais, as ações do Núcleo 
de Educação em Diabetes 
do laboratório Cedlab e 
os trabalhos do Programa 
Diabetes municipal. Mo-
reira César vai receber a 
campanha no dia 12 das 
8 às 12 horas, no Cisas, 

e no dia 14 a população 
poderá passar pela pra-
ça Monsenhor Marcon-
des, das 8 às 16 horas,  
para participar das ações, 
pois nesta data é come-
morado o Dia Mundial 
de combate ao Diabetes. 
Os moradores poderão 
aferir a pressão arterial, 
fazer exame de glicemia 
capilar, cálculo de IMC,  
participar da avalia-
ção do pé, receber 
orientação nutricional,  
sobre prevenção da 
hipertensão, dia-
betes e obesidade.

Chegada do Papai Noel 
será no domingo, no 

Taubaté Shopping

Domingo (10) será marca-
do por brincadeiras, mú-
sica e show do Palhaço 
Picolé. Papai Noel chega 
de helicóptero, às 11h. O 
Natal chega mais cedo ao! 
Quando ainda falta um mês 
para as festividades natali-
nas, o Taubaté Shopping 
promove a vinda anteci-
pada do principal perso-

nagem dessa festa, aquele 
que faz a alegria de todos, 
em especial, das crianças. 
Neste domingo (10/11), 
o bom velhinho chega 
ao Taubaté Shopping, às 
11h, mas para quem qui-
ser garantir um bom lugar 
para acompanhar tudo de 
pertinho, o shopping pre-
parou uma programação 

especial. A programação 
reserva a partir das 9h, 
piscina de bolinha, pula
-pula e tobogã, diversão 
gratuita. A garotada tam-
bém será presenteada com 
algodão-doce e pipoca. 
Também estará presente 
a Fanfarra Municipal de 
Taubaté (FAMUTA) que 
fará apresentação aos vi-
sitantes às 9h30. Às 10h, 
muita diversão e risadas 
com show do Palhaço Pi-
colé. O tema deste ano é o 
“Boneco Encantado”, que 
já decora todos corredo-
res do shopping desde o 
começo do mês. O bom 
velhinho chega às 11h, de 
helicóptero, e será leva-
do em seu trenó até o seu 
trono dentro do Taubaté 
Shopping. O Papai Noel 
fica no shopping até o dia 
24 de dezembro, às 18h.

Hospital Regional divulga 
vagas de emprego na área 

de Enfermagem
O Hospital Regional 
do Vale do Paraíba, em 
Taubaté, está contratan-
do profissionais na Área 
de Enfermagem para 
complementação do seu 
quadro. Ao todo são 44 
vagas, para auxiliares e 
técnicos para atuarem 
nas áreas assistenciais. 
Os salários podem che-
gar a R$1.494,00, além 
de benefícios como vale 
transporte, cesta básica, 
convênio médico e odon-

tológico e refeições no lo-
cal. As vagas são efetivas 
e irão suprir a demanda da 
Instituição nas Unidades 
de Internação, Serviço de 
Emergência Adulto e In-
fantil, Centro Cirúrgico, 
UTI’s e Exames Diag-
nósticos. Os interessados 
devem apresentar o docu-
mento de registro na classe 
e o diploma de conclusão. 
Além disso, há vagas para 
auxiliar de apoio, auxi-
liar de cozinha e lactaris-

ta. Para concorrer, basta 
comparecer ao Setor de 
RH do Hospital Regio-
nal, munidos de currícu-
lo, documentos pessoais 
e carteira de trabalho, de 
segunda a sexta-feira, das 
08h30 às 11h e das 14h às 
16h, ou se cadastrar pelo 
site: www.hospi-
t a l r e g i o n a l . o r g . b r . 
As contratações dispo-
níveis oferecem opor-
tunidade também para 
pessoas com deficiência.


