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O Programa FAST (do in-
glês Família e Escola Jun-
tas) será implantado no 
município de Tremembé 
como projeto piloto de-
senvolvido pela Secretaria 
de Educação, com apoio 
do MEC e assessoria téc-
nica do Instituto Tavistock 
de Londres e da fundado-
ra do programa, Dr. Lynn 
McDonald. Como parte 
das ações do Projeto Pilo-
to, que terá a duração total 
de 26 meses, os professo-
res Tumaki Aruanã Cas-
siano e Fernanda Moraes 
foram fazer a formação 
inicial como Treinadores 
do Programa FAST na ci-
dade de Madison, USA, 
acompanhando a Secretá-
ria de Educação, Cristiana 
Berthoud que foi, a con-
vite do evento, apresentar 
o Projeto Piloto brasileiro 
e também participar do 
treinamento como re-
certificada do programa. 
Desde março, professores 
da Rede Municipal foram 
convidados a se volun-
tariarem para atuação no 
Programa e os professores 
escolhidos para este trei-
namento inicial, por seu 
nível de inglês fluente e 
experiência com atuação 
com famílias nas escolas, 
irão agora colaborar com 
o treinamento dos demais 
interessados que ocorrerá 
no Brasil a partir do fi-
nal de agosto. O evento, 
“FAST Training Confe-

rence & 25th Anniversary 
Celebration”, aconteceu 
entre os dias 24 a 28 de ju-
nho e contou com a parti-
cipação de representantes 
dos quatorze países onde 
o Programa já acontece. 
Além da oportunidade de 
conhecerem as experiên-
cias compartilhadas pelas 
equipes que implantaram 
e hoje coordenam o pro-
grama em seus países, a 
equipe de Tremembé par-
ticipou de grupos de dis-
cussão e assessoria além 
de treinamento intensivo 
durante cinco dias. Os pro-
fessores Fernanda e Tu-
maki, os mais jovens trei-
nandos do evento, foram 
elogiados pela equipe co-
ordenadora do evento por 
suas atuações nas dinâmi-
cas e sessões realizadas. 
Entre os dias 24 e 26 de ju-
lho próximo, durante o 3º 
EREP (Encontro da Rede 
de Educação), a equipe 
irá ministrar uma pales-
tra e quatro oficinas para 
compartilhar o que apren-
deram com os colegas. A 
comunidade também está 
convidada a participar e 
todos que tiverem interes-
se em aprender uma nova 
metodologia de integração 
entre famílias e escolas se-
rão muito bem-vindos. (as 
atividades acontecerão no 
CREIX, Câmara Munici-
pal e Escola Maria Dulce). 
Os objetivos do programa 
FAST são: trabalhar com 

as famílias para aumentar 
o respeito das crianças por 
seus pais como a autorida-
de na família; fortalecer os 
vínculo entre pais e filhos 
e a proximidade entre os 
membros da família; re-
duzir conflitos na família, 
construir redes de amizade 
entre os pais promovendo 
a interação das famílias 
com filhos da mesma faixa 
etária e da mesma escola, 
aumentar o envolvimen-
to parental na escola e a 
liderança dos pais nas co-
munidades além de criar 
espaços para que os pais 
conversem entre si sobre a 
vida familiar e criação de 
filhos por meio de meca-
nismos auto sustentáveis 
de apoio mútuo. “Pesqui-
sas realizadas ao longo 
de mais de duas décadas 
comprovam que com o 
Programa FAST, que é 
recomendado pela ONU, 
diminuem os conflitos na 
família e na escola e as 
crianças aprendem mais 
e melhor. É um programa 
excepcional, que traz de 
volta os valores básicos 
da Família e da Escola, as 
duas instituições responsá-
veis pelo desenvolvimento 
saudável de nossas crian-
ças e jovens. Estamos mui-
to confiantes de que FAST 
vai ajudar, e muito, nossas 
Comunidades Escolares”, 
diz a Secretária de Educa-
ção, Cristiana Mercadante 
Esper Berthoud.

PROFESSORES DE TREMEMBÉ  
PARTICIPAM DE TREINAMENTO 

DO PROGRAMA FAST

A 4ª colocação no torneio 
de xadrez dos 57º Jogos 
Regionais assegurou a 
vaga da equipe de Cara-
guá nos Jogos Abertos 
de Mogi das Cruzes. As 
disputas da modalidade 
terminaram na terça-feira 
(9), no Centro de Referên-
cia da Melhor Idade (Cre-
mi), no Jardim Jaqueira. 
A equipe de Caraguá é 
formada pelos enxadristas 
Fabio Lins, Francisco Me-
deiros, Joaquim de Deus, 
Leonardo José, João Vitor 

e Gabriel Borges. O coor-
denador da modalidade é 
o professor de Educação 
Física, Jonathan Ramos. 
Os destaques do grupo du-
rante os Jogos Regionais 
foram Francisco Medei-
ros e Joaquim de Deus.  
Os dois atletas vence-
ram os mestres-enxadris-
tas Adriano Caldeira, de 
Mogi das Cruzes, e Ma-
theus Nakajo, de São José 
dos Campos, ambos reco-
nhecidos pela Federação 
Internacional de Xadrez. 

Mogi das Cruzes foi a 
campeã com 38,5 pontos.  
A delegação de São José 
dos Campos faturou o vi-
ce-campeonato, com 35,5 
pontos; seguida por Jaca-
reí e Caraguá com 28 e 22 
pontos, respectivamente. 
Mogi garantiu a vaga nos 
Jogos Abertos por ser o 
município-sede em 2013. 
Com o 2º lugar na clas-
sificação geral dos Jogos 
Abertos de 2012, São José 
assegurou a participação 
na competição deste ano.

Xadrez de Caraguá  
disputa Jogos Abertos 

em Mogi das Cruzes

A vitrine é respon-
sável por 80% das 
vendas, sendo ferra-
menta fundamental no pro-
cesso de decisão da compra.  
A vitrine é o primeiro con-
tato do consumidor com a 
loja e, se montada de for-
ma estratégica, se torna 
o elemento exterior fun-
damental para o aumento 
das vendas. Assim, para 
atualizar os empresários 
sobre essa importante 
ferramenta, a ACIT - As-
sociação Comercial e In-
dustrial de Taubaté realiza 
o curso de “Vitrinismo”.  
O curso tem como objeti-
vo capacitar o empresário 

a desenvolver vitrines de 
maneira direcionada. Os 
temas abordados serão: 
identificação e caracteri-
zação de público alvo, pla-
nejamento e execução da 
exposição dos produtos, 
criação, pesquisa e com-
posição de materiais, tipos 
de exposição e tipos de 
vitrine: promocional, ins-
titucional, comemorativa, 
publicitária, cotidiana. A 
ministrante será a consul-
tora e jornalista de moda, 
Michelly Barros, graduada 
em Design de Moda pela 
Universidade Anhembi 
Morumbi. Segundo a esti-
lista, a vitrine é responsá-

vel por 80% das vendas. 
“Expor uma bolsa, um 
vestido ou uma joia, não 
é uma simples maneira de 
fazer com que o produto 
seja visto, é dar-lhes vida. 
Se os olhos são a janela da 
alma, as vitrines revelam 
a alma da loja”, informa 
Michelly. A palestra acon-
tecerá nos dias 22, 23 e 24 
de julho, das 19h às 22h, 
no auditório da ACIT, que 
fica na Praça Monsenhor  
Silva Barros, 57, no centro.  
As inscrições e infor-
mações podem ser ob-
tidas pelo telefone:  
(12) 2125-8208 ou  
2125-8210.

Acit realiza curso de  
vitrinismo

No período entre 12 e 19 
de julho a cultura do Vale 
do Paraíba terá como re-
ferência o III Festival da 
Diversidade Cultural de 
Guaratinguetá . O even-
to terá exposição de ar-
tes plásticas, retretas de 
bandas tradicionais na 
região e também a arte 
da cultura afro-brasilei-
ra presente em Guaratin-
guetá, onde se destacam 

manifestações artísticas 
como capoeira, jongo e 
samba. José Celso da Sil-
va, organizador das festi-
vidades, lembra que tudo 
é realizado sem qualquer 
participação financeira da 
Prefeitura do município.  
“De fato, a história cultu-
ral de Guaratinguetá nos 
revela nomes, talentos e 
conquistas importantes, 
mesmo sendo evidente 

a falta de comprometi-
mento geral pelo menos 
até o momento.”, disse 
José Celso da Silva, or-
ganizador, que no entan-
to, ressalta o apoio que o 
evento vem recebendo da 
administração municipal.  
Os promotores do festival 
informam que o evento é 
totalmente gratuito e tem 
o objetivo de fomentar a 
cultura na cidade.

Guaratinguetá promove 
III Festival da  

Diversidade Cultural

Confira a programação:

Projeto Brincando Nas 
Férias em Redenção

Foi dada a largada no Pro-
jeto Brincando nas Férias, 
parceria desenvolvida pe-
las Secretarias de Esporte 
e Cultura do município 
de Redenção da Serra.  
O primeiro itinerário do 
cronograma de férias foi 
no bairro do Palmital. Fo-
ram desenvolvidas ativida-

des esportivas e culturais,  
80% das crianças que 
residem no bairro par-
ticiparam do projeto.
A ideia do projeto é de-
senvolver atividades 
para as crianças e jovens 
de todo o município.  
O “brincando nas férias” 
irá atender os bairros com 

o maior índice de mora-
dores que entrem neste 
grupo. Os bairros são: 
Palmital (Bairro de Cima) 
10/07, Lagoa 12/07,  
Loteamento (Cidade Ve-
lha) 15/07, João Cor-
reia (Pinheirinho) 19/07 
e Redenção da Serra 
nos dias 22, 24 e 16/07.

Metalúrgicos de
Taubaté fazem

paralisações no Dia
Nacional de Luta

Os metalúrgicos de Tauba-
té irão participar nes-
ta quinta-feira, dia 11, 
 do Dia Nacional de Luta 
das centrais sindicais fa-
zendo paralisações nas 
entradas dos turnos das 
empresas de autopeças 
localizadas no distrito in-
dustrial do Piracangaguá. 
Entre as empresas que te-
rão as entradas dos turnos 
atrasadas estão Iramec, 
Autoliv, Gestamp, Au-
tocom, Mubea, Vilarta, 
Componentes Automoti-
vos e Thyssenkrupp. A pa-
ralisação faz parte do Dia 
Nacional de Luta e trará 
como bandeira a redução 
da jornada de trabalho 

para 40h semanais, sem 
redução do salário; o fim 
do fator previdenciário;  
o aumento real de salário 
e a reposição da inflação. 
Na próxima semana ou-
tras empresas da base do 
sindicato também devem 
ter as entradas dos turnos 
atrasadas, como a LG, 
Volkswagen, Ford e Ca-
meron. “Vamos nos unir 
com as centrais sindicais 
de todo o país e lutar pe-
los direitos dos trabalha-
dores”, disse Isaac do 
Carmo, presidente do Sin-
dicato dos Metalúrgicos 
de Taubaté. A redução da 
jornada de trabalho é uma 
luta antiga da CUT (Cen-

tral Única dos Trabalha-
dores) e já foi conquistada 
em algumas autopeças e 
montadoras de Taubaté, 
como Ford e Volkswagen,  
porém está luta precisa 
avançar em mais empre-
sas da base. A luta pelo 
fim do fator previden-
ciário, que reduz o va-
lor das aposentadorias,  
é de extrema importância 
para a categoria. É preci-
so criar uma nova regra 
que não prejudique ain-
da mais os trabalhadores 
aposentados. A CUT de-
fende a criação de uma 
nova regra que não preju-
dique ainda mais os tra-
balhadores aposentados.

Balões colorem o céu 
em comemoração aos 

308 anos de
Pindamonhangaba

Pindamonhangaba faz 
308 anos e quem ganha 
o presente é a população. 
Nesta sexta-feira (12), sá-
bado (13) e domingo (14), 
a cidade será sede de um 
encontro de balões que 
promete colorir o céu. No 
total, serão oito balões so-
brevoando a cidade, sendo 
quatro normais e quatro 
“special shapes” (ou for-
mas especiais), nas formas 
de coração, bola de fute-
bol, porquinho e palhaço. 
As decolagens começaram 
na manhã desta sexta-fei-
ra, a partir de três locais, 
nos bairros Bosque, Cris-
pim e centro, mas sem 
acesso do público. A in-
tenção é que mesmo com 

as possíveis mudanças de 
ventos, os balões ainda 
assim sobrevoem a região 
central da cidade, ou pelo 
menos, a maior região 
possível do município, 
para que todas as pessoas 
possam apreciar o espetá-
culo. Por isso, os pilotos 
– vindos de Pinda, Rio de 
Janeiro, Ribeirão Preto e 
São Paulo – pretendem 
voar baixo pela cidade. 
Show de luzes: O grande 
destaque do encontro de 
balões em nossa cidade 
será o “Night Glow”, uma 
apresentação noturna, com 
os balões em terra, quando 
os pilotos acionam os ma-
çaricos, proporcionando 
uma festa de cores e sons. 

O Night Glow será reali-
zado no Parque da Cidade, 
na sexta-feira (12), às 20 
horas. A entrada é gratuita.  
Formas Especiais: Atual-
mente, o Brasil é conside-
rado o melhor fabricante 
de balões de formas es-
peciais, contudo, os fes-
tivais e as competições 
são realizados somente no 
exterior. Com este evento, 
o público brasileiro, prin-
cipalmente de Pindamo-
nhangaba, poderá conferir 
essa nova modalidade de 
balonismo. O lançamen-
to do Festival foi realiza-
do, na quinta-feira (11), 
no Parque da Cidade, no 
estande do Departamento 
de Turismo da Prefeitura.

Sítio do Pica-Pau
Amarelo promove o
Arraiá do Jeca em 

Taubaté

Acontece neste final de 
semana, dias 13 e 14,  
mais uma edição do Ar-
raiá do Jeca no Sítio 
do Pica-Pau Amarelo.  
A festa, com tradição 
na cidade, anima a ga-

rotada com oficinas,  
teatro e música. Além 
destas atividades, este 
ano a atração princi-
pal é a Caça ao Saci.  
O objetivo da atividade é o 
estímulo da imaginação e 

interação entre o persona-
gem e a criança. Durante 
a caçada, os participantes 
irão encontrar outros per-
sonagens como Lobiso-
mem, Noiva da Estrada ,  
Vampiro e Curupira.
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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.
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Miscelânea
Curiosidades

Não se sabe exatamente a data do nascimento de Jesus. O dia 25 de dezembro é 
apenas uma adaptação das festas do deus Sol dos povos pagãos, adquirida pelos 
romanos? Verdade. A data do nascimento de Jesus ainda é muito discutida. Devido a 
falhas do calendário, há quem diga que Jesus teria nascido por volta do ano 6 depois 
de Cristo. Porém, considerando que Jesus nasceu pouco tempo antes da morte de 
Herodes, isto coloca-nos numa data anterior há 4 anos antes de Cristo. Alguns histo-
riadores afirmam ainda que Jesus nasceu no mês de agosto do ano 7 antes de Cristo. 
José, esposo de Maria, a mãe de Jesus, nasceu em Belém, tal como Jesus? Verdade. 
Aliás, foi exatamente porque José era de Belém que ele e Maria tiveram que se des-
locar até lá para se registrarem no recenseamento decretado pelo Imperador Otávio 
Augusto. Todas as pessoas que viviam no Império Romano tinham que se registrarem 
nas cidades onde nasceram. 
A primeira árvore de Natal foi criada em Nova Iorque, no Natal de 1888? Mentira. 
A primeira árvore de Natal foi decorada em Riga, na Letônia, em 1510. O pinhei-
ro é usado como árvore de Natal porque, na neve do inverno europeu, ele é a única 
árvore que permanece verde? Verdade. Os cristãos da antiga Europa ornamentavam 
suas casas com pinheiros no dia de Natal, porque ele é a única árvore que, na neve 
do inverno, permanece verde. A tradição transferiu-se para o Brasil, embora aqui não 
tenhamos neve.

Humor

Isto é Brasil
- Pra mim, roubar 11 milhões, eu preciso de algumas bananas de dinamite, e você?
- Pra mim, somente de alguns eleitores bananas...
Uma loira, uma ruiva e uma morena vão assaltar um banco e na fuga encontraram um 
guarda. Cada uma se esconde em um saco de lixo que acharam. O policial desconfia-
do chuta o primeiro saco, onde está a morena e ela finge ser um cão:
- Au! Au! Au!
O policial chuta o segundo saco e a ruiva finge ser um gato:
- Miau! Miau! Miau!
Ele então chuta o terceiro saco onde está a loira e ela grita:
- Batatas! Batatas! Batatas!

A menininha “loira” voltou da aula toda feliz e foi logo dizendo pro pai:
- Papai, hoje eu aprendi qual é o meu braço esquerdo!
- Qual é? Pergunta o pai.
- Este (mostrando o braço esquerdo).
- E qual é o direito?
- Eu ainda não sei, mas eu vou aprender amanhã!

Um camponês passa junto a uma lápide de onde se lê: “Aqui jaz um advogado, um 
homem honesto, um homem íntegro”.
E o camponês exclama assustado:
- Virgem Santíssima! Enterraram três homens na mesma cova!

Na escola, a professora explica:
- Se eu digo “fui bonita” é passado e seu digo “sou bonita” o que é Joãozinho?
- É mentira.

Mensagens

Um dia a saudade deixa de ser dor e vira história para contar e guardar para sempre. 
Algumas pessoas são sim eternas... dentro da gente.

Levo cortes, sou ignorado, engulo grosserias e as pessoas ainda querem que eu seja 
sempre amigável...

Aprendi que o amor chega na hora exata. Que a maturidade vem aos poucos. Que 
a família é tudo. Que amigos bons e sinceros são poucos. Que cuidar da sua vida é 
sempre a melhor opção. Que dias melhores sempre virão. Que na vida, nem tudo vale 
a pena. E principalmente que minha felicidade depende das escolhas que eu faço.

Nunca chore diante das pessoas que não entendem o significado das suas lágrimas 
porque amar é uma arte mais nem todo mundo é artista.

Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não 
existirão resultados.

Da vida eu só espero rir dos tombos, aprender com os erros e continuar acreditando 
que no final tudo vai dar certo...

Há momentos em que Deus é tão tocado pelo o que vê em nós, que nos dá aquilo que 
precisamos e não apenas o que pedimos.

Por mais difícil que algo possa parecer, jamais desista antes de tentar.

Tem gente que é especialista em detectar pecados dos outros, mas é míope para en-
xergar os próprios pecados.

Pensamentos

Venho de tantas tempestades que até perdi o medo de chuva!
O ideal é ser feliz e não perfeito!
Matar um leão por dia é fácil... Difícil mesmo é desviar das antas.
A zombaria nasce da pobreza de humor.
Falar de sexo é falar de vida.
Seja leal com seus filhos, são eles que vão escolher o seu asilo.
Quem sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário.
Entre amigos as frequentes censuras afastam as amizades.
Não basta conquistar a sabedoria, é preciso saber usá-la.
Apressa-te a viver bem e pense que cada dia já é uma vida.
O desapontamento é a babá da sabedoria.
A experiência aumenta a nossa sabedoria, mas não as loucuras.
A verdadeira sabedoria é não parecer sábio. 
O pensamento é escravo da vida e a vida é o bobo do tempo.

OAB realiza Prova Pe-
destre Corre Tremem-
bé; Percurso: 10 km, 5 
km e caminhada de 5 
km; Data: 01 de setem-
bro de 2013 (Domingo) 

com largada e chegada na  
PRAÇA GE-
RALDO COSTA,  
às 09h00  Kit: Reti-
rada no dia do even-
to, a partir das 06h00;  

Valores: a partir de R$ 
50,00 para advogados e 
R$ 55,00 público geral; 
Inscrições e regulamento 
no site:   http://www.mi-
nhasinscricoes.com.br.

OAB REALIZA PROVA
CORRE TREMEMBÉ

População se preparam para 
reforma da Igreja Matriz em 

Redenção
Na última terça-feira, dia 
9, filhos de Redenção da 
Serra se reuniram em tor-
no da Antiga Igreja Ma-
triz para abraçar o prédio, 
um ato em prol de ações 
urgentes para reforma do 
patrimônio do município. 
Após o ato simbólico na 
cidade velha, os morado-
res e ex-moradores reden-
censes foram em carreata 
até a sede da Câmara Mu-
nicipal, onde foi realizada 
uma audiência pública. 
Estavam presentes na so-
lenidade o engenheiro do 
DAEE (Departamento de 
Águas e Energia Elétrica) 
Nazareno Mostarda Neto, 
o assessor do Deputado 
Estadual Padre Afonso, 
Otávio Lobato, o Prefei-
to de Redenção da Serra, 
Vereadores do Municí-
pio: Marcos Joel, Toninho 
Careca, Daniel Pereira, 
Geraldo (paçoca), Carlos 
Cursino (Carlão) e a popu-
lação de Redenção. O dia 
frio e chuvoso não desani-
mou os “filhos de Reden-
ção”: a manifestação teve 
início às 15h na cidade 
velha. No ato muitos mu-
nícipes encontraram ami-
gos que não viam há anos, 
aproveitaram para relem-
brar bons tempos da juven-

tude e, com muita emoção, 
deram as mãos e em um 
gesto de saudade e espe-
rança abraçaram parte da 
Igreja Matriz.. Na audiên-
cia pública foram apresen-
tadas três fases da história 
do município: a Redenção 
do ontem, do hoje e foram 
apresentados projetos da 
Redenção do amanhã. O 
redencense Paulo Perei-
ra, saudosista, relembrou, 
junto com todos os pre-
sentes, as alegrias e felici-
dades que viveu na antiga 
cidade, ressaltou a frater-
nidade entre os vizinhos, 
citou os velhos e inesque-
cíveis “pastéis” vendidos 
no Mercado Municipal. 
A emoção novamente to-
mou conta da população 
quando disse que os dete-
riorados prédios, ainda em 
pé na cidade velha, não 
têm valor apenas material, 
mas são a história viva do 
nosso povo. A Redenção 
de hoje foi retratada pelo 
Professor Biólogo Maurí-
cio Macedo, que explicou 
para a população a atual 
situação de deterioração 
em que nossa Igreja se en-
contra. O futuro da antiga 
cidade foi exposto pelo 
Prefeito de Redenção da 
Serra, que anunciou para 

toda população a Posse de 
Uso dos Prédios da Ex-
Sede da Prefeitura Mu-
nicipal e da Antiga Igreja 
Matriz, concedida pela 
CESP. “Quero deixar cla-
ro que esta conquista não 
é minha, mas sim, de toda 
população de Redenção 
da Serra. É uma conquista 
do povo. E que neste novo 
passo que teremos que dar, 
usarei todas as minhas for-
ças e influências para con-
seguirmos o restauro do 
nosso patrimônio”, disse 
o Prefeito. O contrato de 
Cessão de Uso chegará às 
mãos da Prefeitura de Re-
denção da Serra até o final 
de julho. Porém o Prefeito 
já se adiantou e formali-
zou – ao arquiteto Samuel 
Kruchin, parceiro e amigo 
de Redenção – o projeto 
de arquitetura do patrimô-
nio, para então, com tudo 
pronto, buscar parceiros 
para o restauro. “Quero 
agradecer ao povo de Re-
denção pela dedicação e 
vontade em não deixar 
nossa história desmoronar. 
E mais: toda ajuda será 
bem vinda, venha de onde 
vier: órgãos públicos, ini-
ciativa privada, redencen-
ses, todos juntos podemos 
mais!”, finaliza o Prefeito.

Linhas extras de ônibus para o
aniversário de Pindamonhangaba

Para melhor atender os 
munícipes que prestigia-
rão as atividades  em co-
memoração aos 308 anos 
de Emancipação Político 
– Administrativa de Pin-
damonhangaba a empresa 
responsável pelo transpor-
te urbano da cidade, dispo-

nibilizará linhas extras de 
ônibus durante os dias de 
festa no Parque da Cidade.  
Estarão disponíveis três 
carros, a partir das 20 
horas, que farão a linha 
Centro – Parque da Ci-
dade, de 15 em 15 minu-
tos.  Já a meia noite, um 

carro fará a linha Parque 
da Cidade / Araretama e 
outros dois carros farão a 
linha Parque da Cidade / 
Moreira César. A empre-
sa Viva Pinda informou 
que disponibilizará mais  
veículos caso 
seja necessário.

Confira as vagas desta 
semana do PAT de

Caraguatatuba

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, Ven-
dedor Pracista (Possuir Ve-
ículo Próprio), Oficial de 
Serviços Gerais, Vendedor 
Interno, Dedetizador, Mo-
torista de Kombi (Possuir 

Veículo Próprio), Ope-
rador de Empilhadeira, 
Operador de Escavadeira, 
Ajudante de Cozinha, Pro-
gramador de Internet, Sal-
gadeiro, Motoboy (Possuir 
Moto Própria), Soldador, 
Cobrador Interno, Mecâ-
nico de Automóvel, Car-
pinteiro de Obras, Corre-
tor de Imóveis, Auxiliar de 
Escrituração Fiscal, Chapa 
de Caminhão, Confeiteiro, 
Operador de Pá Carrega-
deira, Operador de Patrol, 
Atendente de Telemarke-
ting, Garçom, Lavador 

de Veículos, Operador de 
Processamento de Dados. 
As vagas possuem perfis 
específicos com relação 
a experiência, escolarida-
de, entre outros,  poden-
do sofrer variações e não 
estarem mais disponíveis 
se atingirem o limite má-
ximo de encaminhamen-
tos, ou ainda, em caso de 
encerramento pelos em-
pregadores que as dispo-
nibilizaram. O PAT está 
localizado na Rua Tauba-
té, 520, bairro Sumaré. O 
telefone é (12) 3882-5211

Cidades do Vale Histórico têm
novas turmas de estudantes

formadas pelo PROERD
Diversas cidades do Vale 
Histórico tiveram a for-
mação de novas turmas 
do Programa Educacional 
de Resistência às Dro-
gas e a Violência (PRO-
ERD).  Em junho, as 
localidades de Bananal 
(126 alunos), Potim (346),  
Silveiras (132), Arapeí 
(47) e Lorena (520), di-
plomaram novos peque-
nos cidadãos que foram 
conscientizados para uma 
vida futura, longe dos ví-
cios e riscos de uma socie-

dade com seus perigos.  O 
programa PROERD nas 
cidades do Vale Histórico 
são de responsabilidade 
das equipes de policiais 
do 23° Batalhão de Polícia 
Militar, sediado em Lore-
na. O programa existe no 
Estado de São Paulo desde 
1993 e no 23°BPM/I desde 
1997, já formando respec-
tivamente 99.966 alunos, 
capacitando-os à "Dizer 
Não às Drogas e à Violên-
cia". O PROER possui 10 
lições que são aplicadas 

uma vez por semana, com 
duração de aproximada-
mente 50 minutos de aula 
cada lição sendo que a úl-
tima lição é a formatura. 
Aplicado exclusivamente 
por Policiais Militares e 
são direcionados aos estu-
dantes do 5º ano do ensi-
no fundamental, visando 
orientá-los sobre os ris-
cos oferecidos pelo uso 
de entorpecentes e, tam-
bém, instruí-los a se opor 
em caso de aliciamento 
de usuários e traficantes.

Câmara de Pinda vota projeto
sobre exigências urbanísticas 

para loteamentos
25ª Sessão Ordinária do 
ano de 2013, a realizar-
se no Palácio Legislativo  
“Dr. Geraldo José Rodri-
gues Alckmin”, no próxi-
mo dia 15 de julho de 2013, 
segunda-feira, às 8 horas. 
MATÉRIAS DE DIS-
CUSSÃO E VOTAÇÃO.  
I. Projeto de Lei n° 
06/2013, do Vereador Ri-

cardo Piorino, que “Dis-
põe sobre exigências 
urbanísticas para pro-
jetos de loteamentos”.  
II. Projeto de Lei n° 
62/2013, do Vere-
ador Felipe César,  
que “Dispõe sobre a inclu-
são da matéria EDUCA-
ÇÃO CÍVICA E VALO-
RES HUMANOS como 

atividade extracurricular, 
nas Escolas Públicas Mu-
nicipais, e dá outras pro-
vidências”. Pindamonhan-
gaba, 11 de julho de 2013.  
Vereador Ricardo Pio-
rino Presidente Pro-
nunciamentos Pessoais:  
conforme inscrição 
dos Senhores Verea-
dores no livro próprio.

Volkswagen do Brasil 
oferece mais de 100
vagas para jovens

universitários e recém-
formados

A Volkswagen do Brasil 
está oferecendo 111 opor-
tunidades para universi-
tários e recém-formados. 
São 91 vagas para o Pro-
grama de Estágio e 20 
vagas para o programa de 
Trainees 2014. Os interes-
sados devem realizar a ins-
crição no site da empresa, 
nos seguintes links: Para o 
Programa de Estágios 2014 
(até 29/9/2013): www.vw.
com.br/estagio2014. Para 
o Programa de Trainees 
2014 (até o final do mês 
de agosto): http://www.
vw.com.br/pt/institucio-
nal/RecursosHumanos/
Programa_de_Trainee.
html. Programa de Está-
gios Volkswagen 2014.; 
As 91 vagas do “Progra-
ma de Estágio 2014 são 
destinadas a estudantes 
de cursos superiores e 
técnicos. Os estagiários 
atuarão nas unidades da 
Volkswagen do Brasil de 
São Bernardo do Campo, 
Taubaté, São Carlos e São 
José dos Pinhais. O can-
didato poderá optar onde 
quer fazer o estágio no ato 
da inscrição. Para partici-
par da seleção, o candidato 
deve estar cursando o pe-
núltimo ou último ano em 
2014. Além disso, deve ter 
bons conhecimentos de 
informática e inglês inter-
mediário. O programa tem 
até dois anos de duração e 
proporciona um plano de 
desenvolvimento indivi-
dual, com a participação 
do estagiário em um pro-
jeto aplicativo pertinente 
à sua área de atuação na 
empresa. A empresa ofere-
ce benefícios que incluem 
bolsa-auxílio, transporte 
fretado, seguro de vida, 

alimentação e desconto na 
compra de veículos zero 
quilômentro da marca. A 
cada ano, o Programa de 
Estágio da Volkswagen 
vem superando recordes 
de inscrições e tornando-
se cada vez mais atrativo. 
Para o programa de 2013, 
a empresa recebeu mais de 
28 mil inscritos para 70 
vagas. A relação candida-
to/vaga é de 400, ou seja, 
sete vezes mais concorri-
do que o vestibular para o 
curso de engenharia civil 
da USP, que teve 52 can-
didatos por vaga, sendo o 
mais procurado da Fuvest 
2012. As vagas são abertas 
para as diversas áreas da 
empresa para os seguin-
tes cursos: Nível técnico: 
Técnico em Administra-
ção, Técnico em Eletrôni-
ca, Técnico em Mecânica 
e Técnico em Secretaria-
do. Nível superior: Ad-
ministração de Empresas, 
Bacharel em Química, 
Ciências Contábeis, Ci-
ências Econômicas, Co-
mércio Exterior, Direi-
to, Engenharias, Gestão 
Empresarial, Informática, 
Jornalismo, Processamen-
to de Dados, Psicologia, 
Publicidade e Propaganda, 
Secretariado e Sistemas de 
Informação. Programa de 
Trainees 2014: Para os re-
cém-formados, a Volkswa-
gen acaba de abrir 20 va-
gas para a quarta edição 
do Programa de Trainee 
2014 nas diversas áreas da 
empresa, como Planeja-
mento do Produto, Desen-
volvimento do Produto, 
Operações (Manufatura), 
Qualidade Assegurada, 
Compras, Finanças, Re-
cursos Humanos e Vendas 

& Marketing. O Programa 
de Trainee da Volkswagen 
tem duração de 18 meses 
com início marcado para 
13 de janeiro de 2014. As 
vagas estão distribuídas 
entre as unidades de São 
Bernardo do Campo (SP), 
Taubaté (SP), São Carlos 
(SP), Vinhedo (SP) e São 
José dos Pinhais (PR). 
Para concorrer, o candi-
dato precisa ter, no máxi-
mo, dois anos de formado, 
inglês fluente e o idioma 
alemão é um diferencial 
importante, bem como 
experiência profissional. 
Com o slogan “Se você 
tem paixão por carros, aqui 
é seu lugar.”, o Programa 
de Trainee tem um plano 
estruturado de desenvol-
vimento com mais de 150 
horas de treinamento, ati-
vidades específicas e “job 
rotation” em várias áreas. 
Os trainnes recebem re-
muneração competitiva, 
participação nos resulta-
dos, desconto na compra 
de veículos da marca, pre-
vidência privada, assistên-
cias médica e hospitalar, 
refeição no local e trans-
porte fretado subsidiados. 
Os Programas de Estágio 
e Trainees da Volkswagen 
oferecem aos estudantes e 
recém-formados a possibi-
lidade de iniciar e desen-
volver a carreira, propor-
cionando oportunidades 
que correspondam às suas 
expectativas profissio-
nais”, destaca o gerente 
executivo de Educação 
Corporativa da Volkswa-
gen do Brasil, Raimundo 
Ramos. Para informa-
ções sobre a Volkswagen 
do Brasil, acesse: www.
i m p r e n s a v w. c o m . b r

Exposição de Char-
ges do jogador Neymar 
acontece em Shopping 
de Campos do Jordão

Nos dias 13 e 14 de ju-
lho, à partir das 14h,  
o mezanino do Shopping 
recebe o Flash expo 
Neymar Brasil-Barcelona. 
A organização é da Tina 
Oguihara Eventos e Jal 
Comunicação, as duas em-
presas também estão orga-
nizando o grande evento 
Primavera do Humor, que 
acontece em setembro na 
cidade serrana. "Estamos 
aproveitando o grande 
público do Festival inter-
nacional de Inverno de 
Campos do Jordão, com a 
exposição e lançamento de 
livro de cartuns, para mos-
trar um pouco do que todos 
poderão ver a partir de 20 

de setembro em toda a ci-
dade pela primeira vez: hu-
mor por todos os cantos",  
fala Tina Oguihara, agi-
tadora cultural da cidade 
e que obteve para isso o 
apoio de grandes nomes 
da cidade, além do aval da 
Prefeitura de Campos do 
Jordão. "A Tina sabia de 
meu trabalho nessa área do 
humor por vários eventos 
que organizo e participo. 
E me chamou para uma 
ideia que sempre quis re-
alizar mas precisava de 
alguém como ela para 
transformar sonho em 
realidade. Tina e seu es-
poso Medina são gran-
des pessoas que não se 

deixam abater pelos obs-
táculos que às vezes im-
pedem essas realizações. 
 "A boa vontade da pre-
feitura, em querer mais 
eventos pelo ano, que pos-
sam aproveitar toda uma 
estrutura turística e cul-
tural - com seu ápice no 
Festival Internacional de 
Inverno - e empresários 
da cidade de visão como 
do Hotel Serra da Estrela 
e da Central de Pousadas, 
irão possibilitar esse im-
portante acontecimento, 
que projetará ainda mais a 
cidade internacionalmen-
te", completa Jal que é 
presidente da Associação 
dos Cartunistas do Brasil.


