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Formatura da primeira 
turma de alunos do

Senai é realizada em 
Tremembé

O prefeito Marcelo Vaque-
li acompanhado da presi-
dente do Fundo Social de 
Solidariedade e primei-
ra dama Andréa Vaqueli 
prestigiaram uma noite 
histórica segunda feira, 
a cerimônia da primeira 
formatura da escola do 
SENAI (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Indus-
trial) realizada em Tre-
membé. O evento também 
contou com presenças do 
secretário de saúde José 
Marcio, da representante 

do Senai Juscelina Viei-
ra, da Coordenadora de 
Relacionamento com In-
dústria Sabrina Simões 
e do Agente de Treina-
mento Eduardo Bonatti .
Os alunos dos cursos de 
Inspetor de Qualidade, As-
sistente de Departamen-
to Pessoal, Almoxarife e 
Assistente Administrativo 
receberam os certificados 
dos respectivos represen-
tantes de curso. Foram 
formados nesta primei-
ra turma 158 alunos tre-

membeenses. O prefeito 
destacou a importância da 
formação profissional para 
o ingresso no mercado de 
trabalho. O Senai é uma 
escola muito bem concei-
tuada, também sou forma-
do lá . Os formandos saem 
com grandes chances 
de conquistarem espaço 
no mercado de trabalho. 
Formar-se numa escola 
desta, mostra que o aluno 
está no caminho certo e 
é motivo de orgulho para 
você e seus familiares.

Prefeitura Municipal
de Tremembé abre
processo seletivo

para educação

A Secretaria de Ad-
ministração da Pre-
feitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé torna público que 
fará Processo Seletivo de 
provas para contratação de:
Professor de Edu-

cação Básica I,  
Professor de Edu-
cação Básica II,  
Inspetor de Alunos, 
Auxiliar de Desenvol-
vimento Infantil, Me-
rendeiro e Nutricionis-
ta em função atividade.

Provas dia 04/01/2014
As inscrições poderão ser 
feitas no site do EPTS 
(Empresa de Pesqui-
sa, Tecnologia e Presta-
ção de Serviços da Uni-
versidade de Taubaté
w w w . e p t s . c o m . b r

Secretaria de Educação 
de Tremembé realiza o 
“Dia FAST Famílias e 

Escolas Juntas”

O dia 07 de dezembro 
marca o início da nova 
relação entre as escolas e 
as famílias em Tremembé, 
uma união que irá garan-
tir o sucesso dos alunos.  
O “Dia FAST – Famílias 
e Escolas Juntas” ocorreu 
nesta data, em todas as 
escolas da rede municipal 
com atividades e momen-
tos agradáveis com as fa-
mílias dos alunos. Este foi 
o início do programa FAST 
no município, que irá ini-
ciar suas sessões com os 
alunos dos primeiros anos 
do Ensino Fundamental I.
Compreender as famílias 
como parceiras é um gran-
de passo para o desenvol-
vimento dos nossos alunos. 

Quando o lar e a escola 
comungam dos mesmos 
pensamentos e sentimen-
tos, dividem-se responsa-
bilidades e torna-se claro 
para a criança o que é es-
perado dela. O resultado 
de tal pareceria é o suces-
so de todos envolvidos!
O dia “FAST –  
Famílias e Escolas Jun-
tas” foi um sucesso no 
município e as famílias 
realizaram com seus filhos 
oficinas, jogos, gincanas, 
organizaram refeições e 
se inteiraram das próxi-
mas ações da Secretaria 
de Educação em relação à 
parceria escola e famílias.
A diretora da EMEF Co-
mendador Teixeira Pombo,  

MariseTressoldi diz: 
“Gostaria de dividir a mi-
nha satisfação com o su-
cesso que tivemos com a  
“Família na Escola”. 
Através do número de 
participantes nas ofici-
nas pudemos calcular a 
quantidade de público na 
escola, que ficou próxi-
ma a 100 pessoas. Gran-
de parte veio agradecer,  
inclusive aplausos nos 
términos das oficinas que 
partiu, diga-se de passa-
gem, das próprias famí-
lias, foi para nós um “ter-
mômetro de aprovação”. 
Erros existiram, é ló-
gico, mas já pensamos 
em algumas melhorias 
para o próximo ano.”

Natal Iluminado é
atração em Taubaté

com orquestras

A Igreja Matriz de São 
Francisco das Chagas, em 
Taubaté, recebe a apre-
sentação "Natal Ilumi-
nado 2013". O evento é 
gratuíto e terá início às 
19h com a presença da 
Orquestra Sinfônica Jo-
vem de Mogi das Cruzes, 
do Coral Musicativa, do 
Coral Sinfônico Jovem 
de São José dos Campos 

e do tenor Sérgio Wernek.
Neste ano, após as apresen-
tações musicais o espetá-
culo de som e luzes natali-
nas será exibido no interior 
da Matriz São Francisco 
das Chagas, por meio da 
técnica de video mapping, 
que consiste na projeção 
de imagens em objetos ou 
superfícies com estrutu-
ras de grandes dimensões.

O Natal Iluminado 2013 
terá início com uma ce-
lebração. Em seguida, 
às 20 horas, começam 
os concertos musicais. 
E, às 21 horas, o públi-
co terá a oportunidade de 
assistir pela primeira vez 
a um espetáculo de ima-
gens dentro da igreja. O 
evento é promovido pela 
Volkswagen do Brasil.
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MISCELÂNEA Servidores da Educação 
podem fazer inscrição 
para curso online de

inglês nas férias
As vagas estão disponíveis 
para todos os 300 mil pro-
fissionais do Estado e  au-
las começam no próximo 
dia 14 de dezembro Os ser-
vidores da Educação inte-
ressados em utilizar o perí-
odo de férias para começar 
a aprender inglês têm até 
esta terça-feira, dia 10, 
para fazer a inscrição no 
curso de idioma online e 
gratuito da Secretaria. As 
aulas são oferecidas para 
todos os 300 mil os pro-
fessores, diretores e agen-
tes escolares que atuam 
nas mais de 5 mil escolas 
estaduais de São Paulo. As 
novas turmas começam a 
partir do dia 14. As aulas 
são oferecidas pela Esco-
la Virtual de Programas 
Educacionais (EVESP) e 
pela Escola de Formação 

e Aperfeiçoamento dos 
Professores (EFAP), dois 
órgãos da Secretaria da 
Educação. Mais informa-
ções estão no portal da 
Educação, no endereço 
www.educacao.sp.gov.br. 
A duração é de 90 ho-
ras, divididas em duas 
etapas de 45 horas cada. 
São oito módulos no to-
tal, correspondendo a 
quatro meses de duração. 
O objetivo da abertura de 
novas turmas agora no iní-
cio das férias escolares é 
que os profissionais inte-
ressados aproveitem o pe-
ríodo de descanso para or-
ganizarem a participação.
"O curso foi elaborado com 
um cronograma especial, 
que pode ser adaptado à 
rotina dos nossos servido-
res. A participação garante 

certificado e é mais uma 
ação focada na valori-
zação dos profissionais, 
um dos pilares desta ges-
tão", afirma o secretá-
rio da Educação, profes-
sor Herman Voorwald. 
Os alunos do Ensino Mé-
dio e da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA)
 também participam do 
curso online ofereci-
do pela Secretaria e uma 
plataforma acessível foi 
implantada para que es-
tudantes cegos e surdos 
também tenham acesso 
à formação virtual. Para 
isso, foi desenvolvido um 
módulo com recursos 
de acessibilidade em 
todo o conteúdo, inclu-
sive nos vídeos e fotos, 
com audiodescrição, le-
genda e janelas de Libras.

Caraguatatuba
Inscrições abertas para

seminário pela
alfabetização na

idade certa
A secretaria da Educa-
ção de Caraguá está com 
inscrições abertas para o 
1º Seminário Municipal 
do Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade 
Certa (Pnaic). O evento 
será no próximo sába-
do (14/12/2013), das 9h 
às 13h, no CIDE Centro 
(Centro Integrado de De-
senvolvimento Educacio-
nal), localizado no Tinga.
O programa é um compro-
misso assumido entre o 

Governo Federal, os esta-
dos e municípios e tem a 
meta de alfabetizar crian-
ças até os oito anos de 
idade, ao final do 3º ano 
do Ensino Fundamental.
As ações do Pnaic são 
compostas pela formação 
continuada presencial para 
professores alfabetizado-
res e seus orientadores de 
estudo, materiais didáti-
cos, obras literárias e de 
apoio pedagógico, jogos 
e mobilização de gestão.

As inscrições dos profes-
sores da rede municipal 
para o seminário vão até 
quinta, pela página do 
Facebook da secretaria 
da Educação (www.face-
book.com/EducacaoCa-
ragua). Os interessados 
também podem acessar as 
fichas de inscrição no site 
da prefeitura: http://www.
por ta l . ca ragua ta tuba .
sp.gov.br/ mais informa-
ções pelos telefones (12) 
3897-7017 ou 3897-7020.
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Como evitar problemas
na entrevista
de emprego 

Manter a postura e usar 
roupas adequadas são al-
gumas das dicas. Confira. 
Quando o assunto é entre-
vista de emprego, o anti-
go ditado “pense antes de 
falar” se torna mais pro-
pício do que em qualquer 
outra ocasião. Um deslize 
involuntário pode custar 
o emprego em questão e, 
por isso, é importante sa-
ber como se comportar e 
quais atitudes evitar nes-
sa primeira impressão – 
já que se sabe muito bem 
que “a primeira impres-
são é a que fica” e que, 
para mudá-la, é preciso 
um esforço muito maior.
A ânsia que cada profissio-
nal tem por convencer o 
recrutador de que é o can-
didato ideal para ocupar 
a vaga de emprego dispo-
nível, muitas vezes, leva 
ele a pecar pelo excesso. 
“E muitas vezes também 
acontece o contrário. O 
participante opta por se 
comportar de maneira 
contida, e deixa de mostrar 
as competências e habili-
dades essenciais ao cargo. 
Resultado: é eliminado por 
falta de iniciativa. Por isso, 
é preciso um equilíbrio”, 
explica Madalena Felicia-
no, diretora de projetos da 

empresa Outliers Careers.
Sobre a questão de falar 
muito – ou pouco, depen-
dendo do profissional, - 
Madalena comenta que o 
ideal é responder a pergun-
ta do recrutador com ob-
jetividade. “Falar demais 
torna a entrevista cansati-
va e você corre o risco de 
ser prolixo, característica 
condenada pelos selecio-
nadores. Por outro lado, 
ser monossilábico também 
atrapalha” Diz. É preci-
so ser claro e objetivo.
As roupas utilizadas na 
entrevista também po-
dem fazer toda a diferen-
ça. Mulheres com trajes 
muito decotados, aperta-
dos ou saias muito curtas 
correm o risco de chamar 
a atenção pelo motivo 
errado, assim como ma-
quiagens carregadas ou 
acessórios muito chama-
tivos. Para os homens, 
a recomendação é estar 
com a barba bem feita, o 
cabelo arrumado e ir à en-
trevista com roupa social.
“Outro ponto muito impor-
tante é o horário. É preciso 
se programar para não che-
gar à entrevista atrasado.
Se preciso for, chegue com 
antecedência, pois o atraso 
desqualifica qualquer pro-

fissional”, alerta Madalena.
Duas atitudes comuns – 
que podem ser encaradas 
como erros – na hora da 
entrevista, é quando o can-
didato se supervaloriza – 
afim de tentar impressionar 
o recrutador - ou responde 
perguntas que não foram 
feitas.  “Caso o profis-
sional não compreenda a 
pergunta do recrutador, é 
preciso ser honesto e pe-
dir para ele repetir a ques-
tão. Divagar sobre algo 
que não tenha sido ques-
tionado é uma falha que 
não deve ser cometida”, 
comenta a especialista.
Outras atitudes que devem 
ser evitadas são gesticular 
exageradamente – atitude 
que tira o foco do recruta-
dor para o que está sendo 
dito, - falar mal da empre-
sa anterior, e, é claro men-
tir na entrevista. “O recru-
tador pesquisa muito bem 
o histórico profissional do 
candidato antes da entre-
vista. Se perceber algo es-
tranho, irá investigar me-
lhor a vida do profissional 
para saber o que está erra-
do. Muitas vezes ele mes-
mo cai em contradição, o 
que acaba queimando a 
sua oportunidade no pro-
cesso,” conclui Madalena.

Fracassa lançamento 
de satélite desenvolvido 

pela parceria entre
Brasil e China

Não teve sucesso o lan-
çamento do satélite 
CBERS-3, do programa 
sino-brasileiro, que foi 
lançado à 1h26 (horário 
de Brasília) desta segun-
da-feira, em Taiyuan, no 
norte da China. Embora 
inicialmente o Institu-
to Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe) tenha de-
clarado que o lançamento 
fora bem sucedido, uma 
hora depois, a equipe chi-
nesa responsável pela ope-
ração anunciou que o saté-
lite não entrou em órbita.
O fracasso deixou frustra-
da a delegação brasileira 
que viajou para a Ásia e 
acompanhou o lançamen-
to, entre eles, o ministro 
das Comunicações, Pau-
lo Bernardo, e o ministro 
de Ciência e Tecnologia, 
Marco Antonio Raupp. O 
satélite CBERS-3 foi de-
senvolvido para substituir 
o CBERS-2, que deixou 
de funcionar. O satélite 
CBERS-3 (Satélite Sino
-Brasileiro de Recursos 
Terrestres, em inglês) é 
fruto de uma parceria en-
tre Brasil e China e custou 
para o governo brasileiro 
investimento de R$ 160 
milhões. O equipamen-
to foi desenvolvido para 
monitorar desmatamentos, 

áreas agrícolas, incêndio, 
recursos hídricos, altera-
ções urbanas e transfor-
mações na vegetação, com 
capacidade de fotografar e 
rastrear muito superior aos 
equipamentos anteriores. 
O programa de coopera-
ção entre os dois países já 
existe há duas décadas. O 
projeto CBERS já lançou 
três satélites: CBERS-1, 
CBERS-2 e CBERS-2B.
Nota do INPE - Falha no 
lançamento CBERS-3
Às 11h26, hora de Beijing 
(1h26, hora de Brasília), 
desta segunda-feira (9/12), 
o satélite CBERS-3, de-
senvolvido conjuntamen-
te por Brasil e China, foi 
lançado pelo veículo chi-
nês Longa Marcha 4B, do 
Centro de Lançamentos 
de Satélites de Taiyuan, 
China. Porém, houve uma 
falha de funcionamento do 
veículo lançador durante o 
voo e, consequentemente, 
o satélite não foi posicio-
nado na órbita prevista. 
Avaliações preliminares 
sugerem que o CBERS-3 
tenha retornado ao plane-
ta.  Engenheiros chineses 
responsáveis pela cons-
trução do veículo lançador 
estão avaliando as causas 
do problema e o possível 
ponto de queda.  Os dados 

obtidos mostram que os 
subsistemas do CBERS-3 
funcionaram normalmente 
durante a tentativa de sua 
colocação em órbita. Para 
assegurar o cumprimento 
dos objetivos do programa 
CBERS, Brasil e China 
concordaram em iniciar 
imediatamente discussões 
técnicas visando a ante-
cipação da montagem e 
lançamento do CBERS-4. 
O programa Satélite Si-
no-Brasileiro de Recur-
sos Terrestres (CBERS, 
na sigla em inglês) gera 
imagens da superfície 
do território brasileiro 
para aplicações diversas, 
tais como zoneamento 
agrícola, monitoramen-
to de desastres naturais e 
acompanhamento de al-
terações da cobertura ve-
getal, com grande aplica-
ção na região amazônica.
O CBERS-3 seria o quarto 
satélite do programa a en-
trar em órbita. Os três sa-
télites anteriores operaram 
adequadamente e cumpri-
ram suas missões.  Brasil e 
China alcançaram resulta-
dos frutíferos nos últimos 
25 anos de cooperação 
na área espacial, e estão 
confiantes na continui-
dade desse êxito.- Falha 
no lançamento CBERS-3

Imagem de Nossa
Senhora das Dores 
chora em Taubaté

Alguns fiéis que es-
tiveram presentes na 
missa das 9:30h, do úl-
timo domingo, dia 8,  
no Santuário de Santa 
Teresinha presenciaram 
uma cena incomum, a 
imagem de Nossa Senho-
ra das Dores chorou. Era 

bem nítido para quem es-
tava presente na igreja, 
de frente para a imagem 
dava para ver as lágrimas 
caírem sobre o rosto e o 
manto da Santa. Os fiéis 
rezaram uma Ave Maria 
em homenagem a Santa.
Segundo o Padre Eugê-

nio Faria, que celebrou a 
missa, o fenômeno pre-
cisa ser muito investiga-
do e estudado.O dia 8 é 
comemorativo de Nossa 
Senhora da Conceição.
Fiéis acreditaram que 
o acontecimento te-
ria a ver com a data.

Aluna de Pinda vence 
concurso de desenho 

'Arte na Estrada'
Aluna do 5º ano do ensi-
no fundamental foi ven-
cedora do Concurso Arte 
na Estrada com desenho 
sobre Meio Ambiente. A 
aluna Maria Júlia Montei-
ro do Carmo, de Pindamo-
nhangaba (SP), estudante 
da classe da Professora 
Karim Gonçalves Cunha, 
na R.E.M.E.F.I. Prof. Joa-
quim Pereira da Silva foi a 
grande campeã, do Concur-
so Arte na Estrada realiza-
do pela CCR NovaDutra. 
A vencedora do concurso 
foi premiada com um no-
tebook. Na região do Vale 
do Paraíba Paulista fo-
ram premiados 14 alunos, 
além da grande campeã. 
Ao todo, o concurso pre-
miou 33 alunos de cidades 
paulistas e fluminenses.  
A entrega dos prêmios 
aos alunos vencedores 
do Concurso Arte na Es-
trada aconteceu durante 
evento de encerramen-
to do Programa Estra-
da para a Cidadania de 
2013. O Programa é uma 
ação socioeducacional 

que integra as práticas de 
sustentabilidade da CCR 
NovaDutra e busca dis-
seminar informações so-
bre segurança de trânsito, 
meio ambiente e cidadania 
entre alunos das redes pú-
blicas de ensino de cidades 
servidas pela Via Dutra.  
Participaram este ano do 
Concurso Arte na Estrada, 
59 mil alunos do 5º ano do 
ensino fundamental, com 
idades entre 10 e 11 anos, 
que produziram desenhos 
com mensagens de respei-
to e preservação ao Meio 
Ambiente, com base nos 
conhecimentos adquiridos 
com as aulas do Programa. 
Comissões formadas por 
integrantes das Secretarias 
de Educação envolvidas 
selecionaram os melhores 
desenhos e escolheram 
um representante do mu-
nicípio. Além da campeã, 
que ganhou o notebook, 
os demais 32 alunos ga-
nharam uma máquina 
fotográfica digital. Uma 
comissão julgadora for-
mada por colaboradores 

da CCR NovaDutra es-
colheu a vencedora entre 
os desenhos selecionados 
pelas cidades.  Segun-
do Ariane Teles, da área 
de Relações Institucio-
nais da CCR NovaDutra, 
os desenhos selecionados 
pelas cidades foram utili-
zados como ilustrações do 
Calendário Institucional 
2014 da CCR NovaDutra. 
Na capa do Calendário 
foi impresso o desenho 
de Maria Júlia, vencedora 
do concurso. "Os alunos 
selecionados e seus pro-
fessores receberam um 
exemplar do Calendário, 
que será utilizado pela 
CCR NovaDutra para 
distribuição aos cola-
boradores e públicos 
de interesse da empre-
sa", diz Ariane Teles.
 "Essa foi uma das for-
mas que encontramos 
de multiplicar as men-
sagens em favor da vida 
construídas junto com 
educadores e alunos par-
ticipantes do Programa 
Estrada para a Cidadania".

Governo de São Paulo 
certifica mais de 120

ouvidores da
Administração Pública

Capacitação é fruto de 
convênio entre Secretaria 
de Gestão Pública e ABO
O Curso de Capacitação 
de Ouvidores foi minis-
trado pela Secretaria de 
Gestão Pública, através 
da Comissão de Centra-
lização das Informações 
do Serviço Público do 
Estado (CCISP), duran-
te cerca de cinco me-
ses para quatro turmas.
O conteúdo é formulado 
pela Associação Brasilei-
ra de Ouvidores/Ombuds-
man, a ABO, que firmou 

convênio com o Gover-
no do Estado em junho 
deste ano com o objetivo 
de aprimorar os conhe-
cimentos das equipes de 
Ouvidorias no desempe-
nho de suas atividades.
Com o evento, encerra-
se uma primeira etapa de 
capacitações. Atualmen-
te o Estado de São Pau-
lo conta com aproxima-
damente 260 ouvidores.
M o d e r n i z a ç ã o
Além da certificação, será 
apresentada a moderni-
zação do sistema do site 

da ouvidoria (www.ou-
vidoria.sp.gov.br), apri-
morado para otimizar a 
navegação não só inter-
namente, para os ouvido-
res, mas, principalmente, 
para que a população pos-
sa registrar suas deman-
das com mais facilidade.
Cerimônia de Certifi-
cação do Curso de Ca-
pacitação de Ouvidores
Data: 12 de dezembro
Horário: 9h
Local: Palácio dos Bandei-
rantes – Avenida Morumbi, 
4.500 (Salão dos Pratos)
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Prefitura de Ubatuba oferece 
cursos de Auxiliar de Mecânica 

de Motores para barcos

A Secretaria Muni-
cipal de Educação, 
em pareceria com o  
SENAI e com a Secreta-
ria de Agricultura, Pesca 
e Abastecimento, inicia 
nesta segunda-feira mais 
dois cursos de formação, 
de Auxiliar de Mecâni-
ca de Motor de Popa 4 
Tempos e 2 Tempos, e de 
Auxiliar de Mecânica de 
Motor Diesel Marinizado.
Os cursos aconte-
cerão entre os dias, 
09/12, e 20/12/2013, 
de segunda-feira à sexta-
feira, das 13 horas às 17 
horas, na Escola EE Dr. 
Esteves Da Silva, gentil-

mente  cedida pelo diretor 
Sidnei a fim de atender me-
lhor a população, visto que 
a unidade fica na região 
central de Ubatuba, facili-
tando o acesso a todos os 
participantes. Como a pro-
cura pelos cursos foi gran-
de e ultrapassou o número 
de vagas, foi solicitado 
ao SENAI mais um mó-
dulo de forma a contem-
plar todos os interessados.
Este módulo aconte-
cerá em janeiro em 
data a ser definida,  
na EM. Prefeito Silvino 
Teixeira Leite em dois pe-
ríodos, das 13h às 17h e das 
18h às 20h. Ainda há al-

gumas vagas disponíveis.
O primeiro curso de Au-
xiliar de Mecânica de 
Motor aconteceu no bair-
ro da Picinguaba, na EM 
Iberê Ananias Pimentel,  
no mês de novembro com 
apoio da Petrobrás e per-
tencente ao PAPP (Progra-
ma de Ação Participativa) 
para a Pesca com o apoio 
da Secretaria de Agricultu-
ra, Pesca e Abastecimento.
Maiores informações, bas-
ta entrar em contato com 
a equipe da Supervisão de  
Ensino da Secretaria 
Municipal de Educa-
ção, através do telefone  
(12) 3834-4450. Projeto Fazendo Arte 

realiza II Festival de 
Mangás e convida

população para
apresentação de balé

II Festival de Quadrinhos e 
Mangás do Projeto Fazen-
do Arte da Secretaria de 
Educação de Tremembé.
O Festival será realiza-
do no dia 14 de novem-
bro (sábado), das 9h às 
16h, na sede do Fazendo 
Arte  - Av. Monteiro Lo-
bato, 50 – Tremembé.
Além das exposições de 
quadrinhos, troca de re-
vistas, música ao vivo, 
exibição de vídeos, etc, 
o Fazendo Arte realizará 
um Concurso de Cosplay.
“Vista a fantasia de seu he-
rói ou personagem predile-
to dos animes, quadrinhos 
ou, até mesmo de ficção, 
e participe do concurso”.
O professor Douglas Hen-
rique Marques, um dos 
responsáveis pelo Festi-
val, alunos de quadrinhos 
do Projeto e convida-
dos farão, no decorrer do 
evento, um passeio pelo 
centro da cidade mos-
trando suas fantasias e 

máscaras confecciona-
das no curso de Mangá 
do Projeto Fazendo Arte.
Balé e Exposição de Ar-
tes no Natal de Tremembé
No dia 13 de dezembro 
às 19h na Praça da Es-
tação de Tremembé os 
alunos do Projeto Fazen-
do Arte da Secretaria de 
Educação de Tremembé 
estarão apresentando uma 
belíssima exposição de 
artes e um grandioso es-
petáculo de balé clássico.
O evento que faz parte da 
programação do “Natal 

Iluminado” apresentará, 
ao público, uma mostra 
do talento das crianças e 
jovens tremembeenses.
A exposição conta com 
várias obras em óleo so-
bre tela e o espetáculo 
de balé “O Circo” apre-
sentará coreografias ori-
ginais sobre o tema.
Além do rico repertório, 
o público irá se encan-
tar com o belíssimo figu-
rino das bailarinas (os).
Participe! Entrada Franca.
I n f o r m a ç õ e s : 
(12) 3672-1806

PAT de Caraguá divulga
vagas de emprego

disponíveis na cidade
O PAT de Caraguata-
tuba está com diversas 
vagas de empregos dis-
poníveis nesta semana.   
O interessado devem ir 
ao local e apresentar os 
documentos pessoais.
Veja a relação de vagas: 
Auxiliar de serralhei-
ro (alumínio), Auxiliar 
de vidraceiro, Motoboy 
(possuir motocicleta),  
Cumim, Ajudan-
te de cozinha,  
Auxiliar de escritório, 
Balconista de lancho-
nete, Copeiro, Ajudante 
de churrasqueiro, As-
sistente administrativo,  
Técnico de telecomuni-
cações, Ajudante de piz-
zaiolo, Vendedor pracista 
(possuir veículo), Empre-
gada doméstica, Instalador 
de alarmes residenciais, 

Manicure, Oficial de ser-
viços gerais, Atenden-
te de balcão, Dobrete, 
Inspetor de segurança,  
Encarregado de obras, 
Operador de máquina no 
processo de fabricação 
de blocos, Babá, Mon-
tador de móveis (artefa-
tos de madeira), Porteiro,  
Auxiliar de marceneiro, 
Marceneiro, Vendedor 
em comércio atacadista, 
Repositor, Pintor letris-
ta, Faxineiro, Servente de 
obras, Recepcionista de 
hotel, Cozinheiro, Gar-
çom, Açougueiro, Pizzaio-
lo, Camareira de hotel, 
Tosador de animais do-
mésticos, Veterinário, Aju-
dante de motorista, Moto-
rista de caminhão (CNH 
"C"), Costureira de repara-
ção, Funileiro de veículos 

(reparação), Balconista de 
açougue, Caseiro, Cobra-
dor externo, Técnico de 
redes, Auxiliar de limpeza, 
Pedreiro, Chapa (movi-
mentador de mercadoria),  
Motorista de automóveis, 
Auxiliar de lavanderia, Me-
cânico Industrial, Supervi-
sor de vendas e Barman.
As vagas possuem perfis 
específicos com relação 
à experiência, escolarida-
de, entre outros, podendo 
sofrer variações e não es-
tarem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram. 
O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211.

Taubaté elabora o
Plano Municipal de 

Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos

Após vários estudos, o 
município de Taubaté já 
pode contar com o seu Po-
lítica Nacional de Resídu-
os Sólidos (PNRS), feito 
em parceria com a empre-
sa Resitec. O PNRS é es-
tabelecido pela Lei Fede-
ral nº 12.305/10, que trata 
sobre o fim dos lixões, e 
deem destino ao lixo cole-
tado, alem da estruturação 
de aterros sanitários, reuti-
lização de rejeitos e outros 
procedimentos ambien-
talistas e de saneamento.
Merecem destaque na 
PNRS a coleta seletiva, os 
sistemas de logística re-
versa e outras ferramentas 
relacionadas à implemen-
tação da responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo 
de vida dos produtos. Me-
diante esse instrumento,  
a administração públi-
ca deverá incentivar à 
criação de formas de as-

sociações de catadores 
de materiais recicláveis, 
monitoramento e fiscali-
zação ambiental, educa-
ção ambiental, incenti-
vos fiscais, entre outros.
“Estamos estudando a 
possibilidade de uma par-
ceria público-privada, 
para uma gestão moderna, 
tendo as prerrogativas de 
uma gestão mais dinâmi-
ca nós vamos terceirizar 
de maneira uniforme toda 
essa atividade de limpeza 
urbana. Vai englobar des-
de a varrição até o encami-
nhamento do resíduo para 
o aterro em Tremembé a 
gente recebeu alguns em-
presários interessados em 
serem parceiros. Vão se 
responsabilizar por var-
rição, limpeza de boca 
de lobo, poda de árvores, 
capina, corte de grama, 
arborização, melhorias de 
nossas praças, coleta de 

pneu, coleta de lâmpada, 
então passa a ter uma ges-
tão 100% terceirizada com 
uma forte fiscalização”, 
disse o Secretário de Ser-
viços Públicos de Tauba-
té, Alexandre Magno. 
O texto final deverá passar 
por aprovação do Prefeito. 
Prazo termina em 2014. 
O IPEA (Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplica-
da) realizou estudos que 
permitiram levantar em 
2013 que o Brasil ainda 
apresentava 2.906 lixões 
em plena atividade. De 
2011 a 2012, a produção 
de lixo cresceu 1,3%, mais 
que o índice de cresci-
mento da população neste 
período, que foi de 0,9%.  
Os municípios terão até 
agosto de 2014 para que 
apresentem soluções que 
busquem corrigir os er-
ros no tratamento de re-
síduo sólido no país.

Novo texto do Código Penal
Brasileiro endurece pena para

homicídio
A reforma do Código Penal 
Brasileiro pode ocorrer na 
próxima semana. Foi apre-
sentado nesta terça-feira 
relatório do senador Pedro 
Taques (PDT-MT) que en-
durece a pena para homicí-
dio e rejeita sugestões po-
lêmicas. No entanto, tendo 
em vista a complexidade 
da matéria em discussão, 
o texto da PLS 236/12 
teve um pedido coletivo 
de adiamento por parte da 
Comissão Especial de Re-
forma do Código Penal. A 
votação ficou programada 
para a próxima terça-feira.
Mais dura, a pena para 
homicídio simples (sem 
intenção de matar) pode 

passar a ser de oito anos. 
Caso aprovado o texto 
do Código Penal, o con-
denado deverá cumprir 
um quarto da pena em 
regime fechado. Depen-
dendo da sua conduta,  
poderá ou não progredir 
para o regime semiaber-
to.Sugestões polêmicas
Sugestões polêmicas fei-
tas por uma comissão de 
11 juristas, presidida pelo 
ministro do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) 
Gilson Dipp, também 
não foram acatadas pelo 
relator. Uma, por exem-
plo, é a possibilidade de 
aborto até a 12ª semana 
de gestação nos casos em 

que a mulher apresentar 
incapacidade psicológica 
de arcar com a gravidez.
“Entendo que a Consti-
tuição defenda o direi-
to à vida. Hoje, o nosso 
Código Penal já prevê a 
possibilidade de aborto 
quando há gravidez fruto 
de violação da dignidade 
sexual (estupro). Isso será 
mantido, mas não vamos 
flexibilizar mais. Vamos 
manter a legislação atu-
al”, justifica o senador, 
que também incluiu na 
proposta a possibilidade 
de aborto no caso de fe-
tos anencéfalos, conforme 
entendimento do Supremo 
Tribunal Federal (STF).


