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A Gazeta
dos

Municípios
        23º Ano

A Gazeta
de

Tremembé
        24º Ano

Evento na EEPG Amália  
Patto-Tremembé SP

Queridos amigos
Saudações acadêmicas

Estou lhes adiantando um convite de participação num evento que minha irmã 
Josiane Simões, diretora da Escola Amália Patto, enviar-lhes- á em caráter oficial no 
princípio da semana que vem. Nossas Academias terão, à sua disposição, um local 
de exposição e venda de seus livros, apresentações etc. Poderemos levar cartazes, 
anúncios, o espaço será nosso. A escola estará cumprindo um projeto de Comemo-
ração ao Dia do livro. Outras atividades estarão sendo realizadas no mesmo local, 

dentro do tema, e a direção se lembrou e faz questão da presença das nossas acade-
mias de letras e artes. Autoridades deverão se fazer presentes.

Dia: 29
Hora: das 9:h às 17:h

Na escola acima referida.

Programação:
quinta-feira (dia 10/10)

* CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

- Contadores: Aninha (M e T) e Silvana 
Oliveira (T)

*OFICINA DE ARTE

- Oficineiras: Fernandinha (M) e Márcia 
Denize (M)

*OFICINA DE HQ (histórias em quadri-
nhos) FUNLIVROS

- Oficineiras: Cláudia Gonçalves (M) e Ma-
rina Mesquita (T)

*OFICINA DE PIPA

- Oficineiro: Divino Sununga (M e T)

*TEATRO: A BELA E A FERA – ITAPO-
PORIA KIDS – São Sebastião (M e T)

*DANÇA: FLAMENCO (LÍGIA COIN)

sexta-feira (dia 11/10)

*CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

- Contadores: Mariza Taguada (M) e Silvana 
Oliveira (T)

*OFICINA DE DESENHO (GRAFITE)

- Oficineira: Ana Luiza Nogueira (M) e Sil-
vana Oliveira (T)

*OFICINA DE GARRAFAS PET

- Oficineiro: Alexandre Carvalho (M e T)

*OFICINA DE ARTE

- Oficineira: Fernandinha (M) e Márcia 
Denize (T)

*OFICINA DE CONTAÇÃO DE HISTÓ-
RIAS

- Oficineira: Carolina Porto (M e T)

*MÚSICA: BANDA DA FUNDAÇÃO 
CASA

A Fundac e a Fundação 
Alavanca de Ubatuba, em 
parceria com a Fundart, 
APAE, IA, Fundação Casa, 
Secretaria de Educação  
prepararam uma grande 
programação para come-
morar a SEMANA DA 

CRIANÇA. A partir desta 
terça (08) as crianças po-
derão assistir encenações 
de dança, teatro e Con-
tação de Histórias além 
de participar de diver-
sas oficinas, como ioiô, 
pipa, malabares, bo-

necas e muitas outras.  
As atividades esta-
rão acontecendo na 
Praça 13 de Maio – 
 Centro, das 9h às 12h 
e das 13h30 às 16h30. 
A diversão é garanti-
da e gratuíta. Participe!

Semana da criança com  
diversas atividades em Ubatuba
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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 ve-
zes 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.

Começaram na última sex-
ta-feira (4/10/2013) as ins-
crições para o 1º Curso de 
Guarda Vidas Temporário 
2013/2014 do Grupamen-
to de Bombeiros Marítimo 
– Salvamar Paulista. O ob-
jetivo é capacitar homens 
e mulheres para o trabalho 
temporário durante a alta 
temporada. Serão preen-
chidas 20 vagas disponí-
veis para os períodos de 
contratação entre os dias 
12 de novembro de 2013 e 
11 de março de 2014 e de 
23 de dezembro de 2013 
a 21 de abril de 2014. O 
curso será entre os dias 21 
de outubro e 8 de novem-
bro, das 7h30 às 13h30. 

Os temas aplicados são: 
suporte básico da vida, 
pronto socorrismo, prática 
de salvamento aquático, 
condicionamento físico, 
prevenção de afogamen-
tos, telecomunicações e 
muitas outras. Os interes-
sados devem se apresentar 
no Posto de Bombeiros 
da praia Martim de Sá até 
o dia 17 de outubro, às 
7h45, ter idade mínima de 
18 anos, estar em dia com 
as obrigações militares e 
eleitorais, ter habilidades 
natatórias e não possuir 
antecedentes criminais de 
grave e dolosa natureza. 
No ato da inscrição, caso 
o interessado já tenha o 

diploma do curso de guar-
da-vidas, deve apresentar 
a cópia do certificado, RG, 
CPF e atestado médico. Os 
demais, apenas o RG, CPF 
e, também, o atestado. 
A prova da seleção será 
no dia 17 de outubro, às 
8h30, no posto da Martim 
de Sá, com uma corrida de 
1.700 metros na areia em 
até oito minutos para ho-
mens e nove para mulhe-
res, e 400 metros no mar 
em até 12 minutos, que 
será a fase classificatória. 
O trabalho temporário visa 
diminuir e controlar os ca-
sos de afogamentos e mor-
tes de banhistas nas praias 
durante a temporada.

Abertas inscrições para o Curso 
de Guarda Vidas temporário em 

Caraguá

Fenalaw, que acontece 
entre 15 e 17 de outubro, 
chega à 10ª edição com 
foco em negócios e tec-
nologia. Já estão abertas 
as inscrições para a Fena-
law 2013 – a maior e mais 
completa feira jurídica da 
América Latina. O evento, 
organizado pela Informa 
Group/IBC Brasil, está  
em sua décima edição e 
acontecerá entre os dias 15 
e 17 de outubro, no Cen-
tro de Convenções Frei 
Caneca, em São Paulo. A 
expectativa é que mais de 
4 mil profissionais passem 
pelo local, para conhe-
cer soluções, produtos e 
serviços destinados a es-
critórios de advocacia e 
departamentos jurídicos. 
Além da exposição, que 
contará com cerca de 60 
estandes, nos quais pode-
rão ser conhecidas e ad-
quiridas novas tecnologias 
e consultorias, a Fenalaw 
conta, ainda, com o mais 
prestigiado Congresso do 
setor.  “O evento trará te-
mas fundamentais à área 
jurídica, com painéis que 
atendem às necessidades 
atuais do mercado e os 
melhores palestrantes”, 
afirma Juliana Montez, 

gerente de projetos da IBC 
Brasil/Informa Group.  
Entre os assuntos que se-
rão discutidos no primei-
ro dia de encontro, estão 
as inovações legislativas, 
as Consequências do Pro-
cesso Judicial Eletrônico 
e o relacionamento entre 
escritórios e departamen-
tos jurídicos. No segun-
do dia, haverá um fórum 
empreendedor exclusivo 
para pequenos, médios e 
escritórios boutique, com 
temas como estruturação 
empresarial, marketing 
e comunicação, decisões 
de investimentos, cases 
de sucesso, entre outros. 
Simultaneamente, ocor-
rerão sessões voltadas a 
departamentos jurídicos 
e a escritórios de advo-
cacia. Por fim, a Fenalaw 
promoverá workshops, 
com quatro temas volta-
dos a públicos específicos, 
para serem abordados de 
forma mais aprofundada.  
“A Fenalaw é a maior 
feira jurídica fo-
cada em negócios.  
Procuramos, nesta edição, 
reforçar ainda mais este 
caráter do evento. Assim, 
o ambiente é o ideal para 
cultivar uma poderosa 

rede de contatos, fechar 
bons negócios e parcerias 
e fazer benchmarking, que 
é procurar os melhores 
processos, as ideias inova-
doras e os procedimentos 
de operação mais eficazes 
que conduzam a um de-
sempenho melhor”, com-
pleta Juliana Montez. Vila 
dos Correspondentes - Os 
profissionais interessados 
em conhecer e discutir 
novas ferramentas de ges-
tão de negócios também 
terão a oportunidade de 
fazer contato com advoga-
dos fora do eixo Rio-São 
Paulo. Sucesso na última 
edição, a “Vila dos Cor-
respondentes” volta em 
2013 como uma das prin-
cipais atrações da Fenalaw. 
O espaço foi criado para 
abrigar exclusivamente es-
tandes de escritórios que 
assistem parceiros em ou-
tros estados, como Rio de 
Janeiro, Minas Gerais e 
Mato Grosso. “Serão dez 
estandes, com formato pa-
drão e identidade própria, 
que facilitarão a troca de 
experiências e até parce-
rias entre profissionais, 
sócios e executivos jurídi-
cos de diferentes regiões”, 
explica Juliana Montez.

São Paulo sedia maior evento  
jurídico da América Latina
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O Sesc Taubaté participa 
do Ligação – Festa Literá-
ria de Taubaté, que aconte-
ce de 8 a 13 de outubro no 
Sítio do Pica Pau Amarelo,  
com a exibição na Mos-
tra Itinerante do Festival 
Internacional de Cine-
ma “Nueva Mirada” para 
Infância e Juventude,  
dos dias 10 a 13, 
às 10h e às 14h.   
A Mostra Itineran-
te do Festival Inter-
nacional de Cinema  
“Nueva Mirada” para In-
fância e Juventude ofere-

ce a crianças e jovens a 
oportunidade de assistir 
a longas e curtas-metra-
gens que estão fora dos 
circuitos comerciais da 
TV e do cinema. Temas 
como companheirismo, 
solidariedade e respon-
sabilidade permeiam his-
tórias de personagens de 
hábitos e culturas diver-
sas, da América à Europa. 
 O Sítio do Pica Pau 
Amarelo fica na Ave-
nida Monteiro Lobato, 
 s/n, Chácara do Vis-
conde, em Taubaté

Sesc Taubaté  
participa da 

Festa  
Literária de 

Taubaté

A Associação Ubatuba 
de Surf em parceria com 
a Prefeitura Municipal 
de Ubatuba apresenta o 
1º Circuito Estudantil 
de Surf. O Circuito é um 
novo desafio para estu-
dantes das redes de ensino 
municipal, estadual e co-
légios particulares. Todos 
serão integrados ao cam-
peonato que terá a primei-
ra seletiva, envolvendo as 
escolas da região Sul do 
município dia 08/10, na 
Praia do Sapê. A seletiva 
Norte/Oeste acontecerá na 
Praia de Itamambuca no 
dia 9/10, já a seletiva Cen-

tro será nas ondas da praia 
do Perequê-Açu no dia 
10/10. O confronto final, 
envolvendo os melhores 
colocados de cada região 
terá como palco a Praia 
Grande, no dia 28/10.  
Carlinhos Roberto, 
Presidente da AUS,  
acredita que este novo 
modelo dará chances a 
jovens de lugares mais 
afastados do Centro da 
cidade. “Firmamos mais 
uma vez parceria com as 
Secretarias de Esportes e 
de Educação de Ubatuba,  
para realizarmos este pro-
jeto piloto de Circuito, 

descentralizando novos 
e jovens potenciais atle-
tas do município. Sendo 
que esta também é uma 
forma de podermos con-
tabilizar o número de jo-
vens praticantes do espor-
te.” Disse o Presidente.  
A p r e s e n t a ç ã o :  
Associação Ubatuba de 
Surf e Prefeitura Municipal 
de Ubatuba, Secretaria de 
Esportes e Lazer e Secre-
taria de Educação. Apoio:  
Aicram e Jomar Sorve-
tes. Patrocínio: Federal 
Art e Circuit Equipa-
ment. Mais Informações 
AUS: (12) 3832-1007

Circuito Estudantil de Surf é 
a nova sensação das 
 escolas de Ubatuba

Confira as vagas disponí-
veis no Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador de 
Caraguá (PAT) desta se-
mana. O interessado deve 
apresentar os documentos 
pessoais. Encarregado de 
Obras, Pedreiro, Ajudan-
te de Obras, Balconista, 
Manicure, Empregado 
Doméstico, Supervisor 
de Recepção de Hotel, 
Vendedor Pracista (Pos-
suir Veículo Próprio), 
Oficial de Serviços Ge-
rais, Vendedor Interno,  
Dedetizador, Motorista 
de Kombi (Possuir Veícu-

lo Próprio), Operador de 
Empilhadeira, Operador 
de Escavadeira, Ajudante 
de Cozinha, Programa-
dor de Internet, Salga-
deiro, Motoboy (Possuir 
Moto Própria), Soldador,  
Cobrador Interno, Me-
cânico de Automóvel, 
Carpinteiro de Obras, 
Corretor de Imóveis,  
Auxiliar de Escrituração 
Fiscal, Chapa de Cami-
nhão, Confeiteiro, Ope-
rador de Pá Carregadei-
ra, Operador de Patrol, 
Atendente de Telemarke-
ting, Garçom, Lavador 

de Veículos, Operador de 
Processamento de Da-
dos. As vagas possuem 
perfis específicos com 
relação a experiência, es-
colaridade, entre outros,  
 podendo sofrer variações 
e não estarem mais dis-
poníveis se atingirem o 
limite máximo de enca-
minhamentos, ou ainda, 
em caso de encerramen-
to pelos empregadores 
que as disponibilizaram.  
O PAT está localizado 
na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211

Confira as vagas desta 
semana do PAT de 

 Caraguatatuba
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Confiram a agenda  
cultural de outubro em 
São Bento do Sapucaí

Senac Taubaté  
promove evento  

Multimídia
sem Limites 2013

O Senac Taubaté reali-
za entre os dias 14 e 16 
de outubro a 5ª edição do 
evento Multimídia Sem 
Limites. O circuito de 
palestras abordará temas 
como novas tecnologias 
como aplicações mobi-
le, padrões e ferramentas 
web, publicações para ta-
blets e vídeo digital. As 
atividades são gratuitas.
O evento é voltado para 
alunos e profissionais 
da área e tem como ob-
jetivo proporcionar aos 
participantes uma am-
pla visão sobre o merca-
do multimídia incluin-

do as últimas novidades.  
"Sempre sintonizada com 
as necessidades do mer-
cado, que precisa cada 
vez mais de profissio-
nais capacitados para 
atender às demandas,  
o Senac tem um amplo 
portfólio atualizado, em 
consonância com os mais 
recentes projetos desen-
volvidos pelas grandes 
empresas do segmento, e 
o visitante do evento terá 
acesso a essa realidade", 
explica Richard Martelli, 
coordenador da área de 
tecnologia da informa-
ção do Senac São Paulo. 

Durante as palestras tam-
bém serão abordados te-
mas como novos softwa-
res para criação de sites, 
criação de publicações 
próprias para, o mercado 
de tecnologia e o partici-
pante poderá conhecer o 
cursos do Senac São Pau-
lo nas áreas de computa-
ção gráfica e internet. Para 
obter mais informações e 
se inscrever, basta aces-
sar o portal da instituição 
(www.sp.senac.br) ou pelo 
telefone (12) 2125-6099. 
O Senac Taubaté fica na Rua 
Nelson Freire Campello, 
nº 202 – Jardim Eulália.

Programação:
Palestra: Publicações Interativas com DPS
Palestrante: Ana Laura Gomes
Data: 14 de outubro
Horário: das 19h30 às 21 horas
 
Palestra: Web Design Responsivo
Palestrante: Ana Laura Gomes
Data: 15 de outubro
Horário: das 19h30 às 21 horas
 
Palestra: Adobe Muse
Palestrante: Leon Kulikowsky
Data: 16 de outubro
Horário: das 19h30 às 21 horas

São Bento do Sapucaí: 
1º Encontro de  

Empreendedores.
Confiram e  

participem!!!

São Bento do Sapucaí:
Secretaria de  

Promoção Social  
realiza campanha para 

o Dia das Crianças. 
Participem!!!

Redenção da Serra  
convida a todos para o Dia 

das Crianças


