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Contribuinte pode destinar 
parte do Imposto de Renda 

para entidades de
Pindamonhangaba

Campanha do FUM-
CAD para apoiar as 13 
entidades do município.
Destinação vai de 1% 
(pessoa jurídica) e até 6%, 
no caso de (pessoa física)
e pode ser feita até a 
entrega da declaração.
 
Ajudar no atendimento à 
criança e ao adolescente 
com vulnerabilidade so-
cial, no incentivo à cul-
tura, à música e aos es-
portes, ou então ser um 
parceiro de centenas de 
jovens que buscam a pri-
meira colocação profis-
sional. Em parceria com 
entidades do município, a 
campanha “Seja um ami-
go da criança, transforme 
histórias – Destine parte 
do seu Imposto de Renda 
ao FUMCAD” quer in-
centivar a destinação de 
parte do imposto devido 
ao Governo para o Fundo 
Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adoles-
cente de Pindamonhan-
gaba (FUMCAD), que 
mantém projetos focados 
na criança e adolescente.
Até o próximo dia 30 de 
dezembro, pessoas físicas 
podem destinar até 6% do 
imposto de renda e em-
presas, até 1%. “A maior 
parte dos recursos arreca-
dados no FUMCAD Pin-
damonhangaba é repassa-
da através da destinação. 
Queremos que os cidadãos 
e empresários da cidade e 
da região conheçam o tra-
balho desenvolvido pelas 
entidades e tornem-se par-
ceiros ativos nesta campa-
nha”, justifica Adriano Au-
gusto Zanotti, Presidente 
do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente de Pinda-
monhangaba – CMDCA.
A campanha envolve 13 
entidades da cidade: Lar 
da Criança Irmã Júlia, 
Lar da Criança Nova Es-
perança, Salesianos/Jataí, 
APAE, Projeto Crescer, 
Apamex, Coalizão As-

sociação Antidrogas do 
Brasil, Casa Transitória, 
Templo dos Anjos, Lar 
São Judas Tadeu, Liceu 
Coração de Jesus, Obra 
Padre Vita e Instituto de 
Acolhimento e Apoio ao 
Adolescente (IA3).  Até 
o momento, neste ano de 
2013, o FUMCAD re-
cebeu R$ 444.780,11.
Como funciona - A desti-
nação do valor é uma an-
tecipação do pagamento, 
que em vez de ser recolhi-
do aos cofres da União, é 
depositado diretamente no 
Fundo. Desta forma, o re-
curso permanece no muni-
cípio e o contribuinte pode 
acompanhar o investimen-
to em programas e pro-
jetos sociais. De acordo 
com a legislação, todas as 
empresas tributadas pelo 
lucro real podem fazer as 
contribuições. Já a pessoa 
física pode se beneficiar 
da lei desde que utilize 
o modelo de formulário 
completo e pode ficar tran-
quila, pois a destinação 
para os projetos do FUM-
CAD não influenciam a 
dedução de gastos com 
educação, saúde e afins.
O procedimento para a 

destinação é simples, mas 
é preciso realizar o cálculo 
ou saber qual valor poderá 
ser deduzido. Isso pode ser 
feito através do programa 
disponibilizado pela Re-
ceita Federal para entrega 
do IR. Conhecendo o va-
lor, é possível efetuar um 
depósito ou transferência 
bancária para o FUMCAD.
Em posse do comprovante 
de depósito, o contribuin-
te deve enviar um e-mail 
para cmdca@pindamo-
nhanga.sp.gov.br com 
seus dados pessoais, indi-
cando o projeto que quer 
auxiliar, ou ainda deixar a 
critério da deliberação dos 
conselheiros do CMDCA.
Para conhecer as entidades 
e escolher os projetos bas-
ta acessar o facebook cam-
panha amigo da criança, o 
site HYPERLINK "http://
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br/crianca"www.
pindamonhangaba.sp .
gov.br/crianca ou entrar 
em contato no CIAS pe-
los telefones: (12) 3637-
1607/1609 ou na central 
de apoio pelos telefones 
(12) 3637-5416/4694. A 
iniciativa tem o apoio da 
Gerdau e AgoraVale.com. 

Associação Esportiva e 
Recreativa Ubatubense 

convida para
reinauguração da
cancha de bocha

A reforma da cancha de 
Bocha, localizada na re-
gião central de Ubatuba, 
em frente ao ginásio Tu-
bão, está praticamente con-
cluída. Sua reinauguração 
acontece neste sábado, dia 
14 de dezembro, às 9 horas. 
O evento deverá contar 
com a participação de 
equipes de bocha de ou-
tros municípios, que dis-
putarão partidas amistosas 
no novo espaço. A revita-
lização do espaço é uma 
iniciativa da Associação 
Esportiva e Recreativa 
Ubatubense, que contou 
com apoio da Secretaria 
de Esportes de Ubatuba 

e de empresários locais. 
Segundo Roberto Soa-
res Campos, presidente 
da associação, a refor-
ma era esperada há pelo 
menos três anos, mas a 
antiga gestão não a tra-
tava como prioridade.
“O Mauricio prometeu 
que ajudaria na reforma na 
época da campanha e essa 
ajuda veio pela Secretaria 
de Esportes. Ao mesmo 
tempo, empresários lo-
cais resolveram participar 
e foram fundamentais”, 
analisa Campos.
Vale destacar que as can-
chas estavam sem utili-
dade, com diversos bu-

racos e rachaduras no 
piso. Essas imperfeições 
impediam por completo 
a prática dos jogos. “Gos-
taria de agradecer a boa 
vontade da equipe da pre-
feitura e os empresários 
envolvidos, que ao lado 
da associação foram os 
precursores da iniciativa: 
Beto Marcenaria, Tadioto 
Matérias para Constru-
ção, Eco Moveis, Smidi, 
Construtora Seregatti, Se-
lecta Zeladoria, Espaço 
Liberdade e Timiro Ma-
teriais para Construção”, 
citou o presidente Asso-
ciação Esportiva e Re-
creativa Ubatubense.

Taubaté recebe
ambulância UTI

A Secretaria de Saúde de 
Taubaté recebeu, na última 
semana, uma unidade de 
ambulância UTI. O novo 
veículo será utilizado pelo 
Pronto Socorro Munici-
pal para fazer o transporte 
de pacientes que neces-
sitam de cuidados espe-

ciais até sua entrada num 
hospital de referencia.
Com a instalação do 
SAMU na cidade no pró-
ximo ano, o atendimen-
to de emergências e so-
corro imediato passará a 
ser feito pela entidade, o 
que permitira à Prefeitu-

ra a utilização dos veícu-
los exclusivamente para 
transporte de pacientes 
entre unidades de saúde.
A nova ambulância de-
verá estar a serviço da 
população da cidade no 
inicio de 2014, após a li-
beração da documentação.

Distrito do Quiririm
recebe atrações do

Projeto Natal Musical 
em Taubaté

O Distrito do Quiririm re-
cebe, neste fim de semana, 
atrações do Projeto Na-
tal Musical em Taubaté. 
As apresentações musi-
cais gratuitas acontecem 
nos dias 14 e 15, sábado 
e domingo, sempre às 
19h, no palco de eventos.
No sábado a Famuta fará 
um desfile pelas ruas do 
Distrito. Em seguida, no 
palco de eventos, a Banda 
Sinfônica de Taubaté apre-
senta a peça “Baicatu” em 
parceria com o grupo Ba-
que do Vale, num espetá-
culo que mistura mara-
catu e música orquestral.
Já no domingo, a Bamuq 
Jazz Band traz de volta a 
Cantata Natal de Luz. A 
apresentação terá a parti-
cipação de um trio vocal 

feminino e também do 
Coral Remidos. O grupo 
é formado por 07 ado-
lescentes do bairro Par-
que Aeroporto, que tem 
influências da música 
gospel e da black music.
Encerrando a programa-
ção, a Orquestra Sinfô-
nica Jovem de Taubaté 
faz uma apresentação 
que marca a despedida 
do maestro e diretor ar-
tístico Enaldo Oliveira.
O show terá a participação 
especial da violinista uru-
guaia Maria Vischnia, de 
86 anos, que também faz 
sua despedida definitiva 
dos palcos. Aposentada 
há 10 anos, a musicista 
vem para Taubaté a con-
vite do maestro Oliveira. 
O repertório incluirá clás-

sicos de Bach, Beethoven 
e Brahms, além dos temas 
do filme “A Lista de Schin-
dler” e músicas natalinas.
S e r v i ç o
Distrito do Quiririm re-
cebe atrações do Projeto 
Natal Musical em Taubaté
Dia 14/12 – Sábado
19h – FAMUTA – Des-
file e Apresentação
21h – Banda Sinfôni-
ca Jovem de Taubaté e 
Maracatu Baque do Vale
Dia 15/12 – Domingo
19h - BAMUQ Jazz 
Band “Cantata Natal de 
Luz” e Coral Remidos
20h30 – Orquestra Sinfô-
nica Jovem de Taubaté: 
“Um presente de Natal”
Local: Praça de Eventos 
- Rua Cel. Marcondes de 
Mattos, Distrito Quiririm
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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 Almei-
da Gil, 19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - 
Praça Pedro Alves Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do 
Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa 
Senhora de Natividade e 
Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio 
Carvalho, 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.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade 
(Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade 
(Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça.
Praça Dom Epaminondas  -  
Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá.
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MISCELÂNEA

EXPEDIENTE

Sesc realiza atividades
literárias com

contações e oficinas
O Sesc Taubaté reali-
za uma série de ativi-
dades literárias do pro-
jeto Lendo o Mundo. 
A partir das 14h30, se ini-
ciam as atividades de me-
diação de leitura, contação 
de história e oficina artís-
tica, que visam ampliar as 
possibilidades de acesso a 
literatura e narrativas in-
fanto-juvenil, ajudando no 
desenvolvimento infantil 
e na formação de leitores 
e estimulando a integra-
ção entre pais e filhos.
Às 14h30, 
começa a Mediação de 
leitura, com instruto-
res do Sesc, utilizando 
acervo de livros dis-
ponível ao público.
A contação de história A 

história do Zé Melado, 
com Ciça Oliveira e Edu-
ardo Lourenço, é às 16h. 
A história se passa num 
tempo de cheias do Rio 
Paraíba, em que existia 
um vilarejo chamado Be-
rizal, onde viviam a lin-
da Rosinha e Zé Melado. 
Em um dia de festa em 
comemoração a colheita 
no arrozal, Zé Melado de-
clara seu amor e a partir 
daí uma série de situações 
culminam num final sur-
preendente. Essa ativida-
de integra a programação 
relacionada à exposição 
Na Outra Margem: O Rio 
Paraíba do Sul, instalada 
na unidade. A mostra te-
mática foi concebida pela 
equipe técnica da unidade 

de Taubaté, e teve pesqui-
sas realizadas pelo Ins-
tituto Ecocultura e pela 
Conceito Humanidades. 
Na exposição, o visitan-
te será convidado a fa-
zer uma viagem à outra 
margem do rio de forma 
lúdica e reflexiva, acom-
panhado por mediado-
res que explicam cada 
elemento cenográfico.
 O percurso também con-
ta com uma ferramenta 
inclusiva: audioguia com 
audiodescrição para pesso-
as com deficiência visual.
Após a contação acontece 
a oficina artística de tra-
balhos manuais Origami 
de flor, que dialoga com 
os temas apresentados 
na contação de história.
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Quatro milhões de
torpedos incentivam

doação de sangue em SP
Campanha da Secretaria 
de Estado da Saúde de São 
Paulo visa garantir esto-
ques durante festas de final 
de ano e período de férias
A Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo vai 
usar quatro milhões de 
mensagens de SMS para 
incentivar a população a 
doar sangue e, assim, ga-
rantir os estoques de bolsas 
nos hospitais públicos du-
rante as festas de final de 
ano e período de férias. A 
campanha começou terça-
feira, dia 10, em parceria 
com a operadora de telefo-
nia móvel Claro. Até 20 de 
dezembro serão enviadas, 
diariamente, cerca de 400 
mil torpedos aos usuários 
da operadora em todo o 
Estado para conscientizá
-los sobre a importância da 
doação de sangue e convo-
cá-los a colaborarem com 
o aumento dos estoques 
nesta época do ano, quan-
do costuma haver redução 
média de 30% no número 
de doações. Além disso, 

no dia 13 de dezembro, 
será lançada na Santa Casa 
de Misericórdia de São 
Paulo a campanha “Nós 
não podemos contar com o 
Papai Noel. Seja presente 
neste Natal. Doe Sangue” 
que segue até o dia 15 de 
janeiro em todo o Estado.
Os folders da campanha, 
que conta ainda com o 
apoio da ABHH (Asso-
ciação Brasileira de He-
matologia, Hemoterapia e 
Terapia Celular) e da Se-
cretaria dos Transportes 
Metropolitanos do Estado 
de São Paulo, serão afi-
xados em cerca de 5 mil 
ônibus, espalhados pelo 
Estado, e em diferentes 
estações de metrô da capi-
tal. O vídeo da campanha 
também será veiculado 
durante a programação das 
TVs dos ônibus e metrôs.
“A doação de sangue neste 
período do ano é funda-
mental para evitar a queda 
nos estoques justamente 
no período em que há uma 
diminuição no número de 

doações, mas aumenta o 
número de acidentes e de 
pessoas que precisam de 
transfusão em cirurgias 
emergenciais, diz Dante 
Langhi, coordenador da 
Hemorrede da Secretaria.
Para doar sangue basta es-
tar em boas condições de 
saúde, estar alimentado 
(porém evitar a ingestão 
de comida gordurosa nas 
4 horas que antecedam a 
doação e bebidas alcoóli-
cas 12 horas antes da cole-
ta), ter entre 16 e 67 anos, 
pesar no mínimo 50 kg e 
trazer documento de iden-
tidade original com foto.
A lista dos postos de do-
ação de sangue em todo 
o Estado está dispo-
nível para acesso pelo 
site http://www.saude.
sp .gov.b r /doesangue .
Em Taubaté a doação é 
feita no Hemonúcleo, que 
fica na Rua. Joaquim Tá-
vora, s/n – Centro - (12) 
3625-7517 www.hemo-
centro.unicamp.br, de 
2ª a 6ª das 7:30/15:00h

Unitau realiza encontro de 
encerramento do Pibid

A Unitau promove sába-
do, dia 14, às 8h, no audi-
tório do Departamento de 
Ciências Jurídicas, o VIII 
Encontro do Programa 
Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência (Pi-
bid), para encerrar as ativi-
dades realizadas neste ano.
De acordo com a Profa. 
Dra. Neusa Banhara, co-
ordenadora do Pibid, são 
esperadas mais de 300 
pessoas para a confrater-
nização. Entre elas, cer-
ca de 270 bolsistas, 45 
professores e diretores 
de escolas públicas, entre 

outros convidados. “Fa-
zemos este encontro se-
mestralmente”, disse ela.
Com o tema “Partilha de 
experiências e a contribui-
ção do Pibid para a for-
mação docente”, alunos 
de licenciatura e docentes 
da Instituição poderão tro-
car experiências, refletir 
sobre a contribuição do 
Programa para a formação 
do professor e apresentar 
projetos que foram desen-
volvidos em sala de aula.
O Pibid, um programa da 
Coordenadoria de Aperfei-
çoamento de Pessoa de En-

sino Superior (Capes), tem 
como objetivos incentivar 
a carreira docente e melho-
rar a qualidade de ensino 
nas escolas públicas. Atu-
almente, 28 escolas públi-
cas da cidade de Taubaté 
participam do programa. 
“É uma política pública 
que tem um papel impor-
tante na vida dos alunos”, 
analisa a Profa. Neusa.
Mais informações po-
dem ser obtidas no site 
( h t t p : / / w w w . p i b i -
d u n i t a u . c o m . b r ) . 
O evento é gratuito e 
aberto à comunidade.

Novo sistema do governo 
de SP realiza mais de 120 
mil perícias médicas em 8 

meses
Pesquisa indica que 90% 
dos servidores aprovam 
novo modelo. O novo 
sistema implantado pelo 
governo do Estado de 
São Paulo para agilizar e 
facilitar a realização de 
perícias médicas, acele-
rando processos para ad-
missões, aposentadorias e 
concessão de licenças, já 
realizou, em oito meses, 
mais de 120 mil vistorias. 
O modelo foi implantado 
em 1º de abril de 2013 na 
cidade de Bauru e, depois, 
expandido para outros 60 
municípios. O programa é 
uma parceria do Instituto 
de Assistência Médica ao 
Servidor Público Estadual 
(Iamspe) com o Departa-
mento de Perícias Médicas 
do Estado (DPME), ambos 
vinculados à Secretaria de 
Estado da Gestão Pública. 
O sistema já conta com 
81 clínicas parceiras no 
Estado, cerca de 200 pro-
fissionais médicos e uma 
estrutura de mais de 300 
colaboradores nas equi-
pes. Pesquisa realizada 
pelo Iamspe mostra que 
90% dos servidores apro-
vam o novo sistema de 
perícias. O levantamento 
ouviu 1.904 servidores 
entre setembro e outubro.  
“O tempo médio entre o 
agendamento e a publica-
ção no ‘Diário Oficial’ do 
Estado caiu para 15 dias. 
Com o novo sistema, te-
mos condições de atender 
a todos os servidores do 
Estado”, afirma o superin-
tendente do Iamspe, Latif 
Abrão Junior.  Pelo novo 

sistema, é possível emitir 
o laudo da perícia em até 
15 dias a partir da solici-
tação dos departamentos 
de Recursos Humanos 
das diversas Secretarias, 
autarquias e outros ór-
gãos ligados ao governo. 
Antes, esses resultados 
levavam mais tempo e, 
em muitos casos, os servi-
dores precisavam se des-
locar por grandes distân-
cias para fazer a perícia.
A partir da solicitação do 
servidor, o setor de RH ao 
qual ele está ligado aciona 
uma central informatiza-
da, com atendentes alta-
mente capacitados. Em até 
três dias, a central entra 
em contato com o servi-
dor informando data, hora 
e local da perícia, que é 
agendada em um prazo de 
até sete dias após o pedido 
do setor de RH na clínica 
conveniada mais próxi-
ma. O resultado da ava-
liação sai publicado em 
até duas semanas no “Di-
ário Oficial” do Estado.
Além da capital, fa-
zem parte do novo sis-
tema clínicas conve-
niadas pelo Iamspe nas 
cidades de Andradina, Ara-
çatuba, Araraquara, Avaré, 
Adamantina, Assis, Ma-
rília, Mauá, Ourinhos, 
Bauru, Jaú, Bebedou-
ro, Botucatu, Piracica-
ba, Campinas, Rio Cla-
ro, Dracena, Santos, São 
Carlos, Franca, Itapeva, 
Sorocaba, Taubaté, Tupã, 
Limeira, Barretos, Bra-
gança Paulista, Caraguata-
tuba, Carapicuíba, Catan-

duva, Cruzeiro, Diadema, 
Fernandópolis, Franco 
da Rocha, Guaratinguetá, 
Guarulhos, Itapetininga, 
Itaquaquecetuba, Jacareí, 
Jales, Jundiaí, Lins, Mogi 
das Cruzes, Osasco, Poá, 
Praia Grande, Presidente 
Prudente, Presidente Ven-
ceslau, Registro, Ribeirão 
Preto, Santo André, São 
Bernardo do Campo, São 
Joaquim da Barra, São 
João da Boa Vista, São 
José dos Campos, São 
Vicente, Suzano, Taboão 
da Serra, Votuporanga e 
São José do Rio Preto. 
O novo sistema atende 
a todos os servidores do 
Estado de São Paulo. No 
entanto, no caso dos fun-
cionários da Educação, 
após o 15º dia de atestado 
médico, as perícias pas-
sam a ser realizadas pela 
Secretaria de Educação.
I a m s p e
O Iamspe tem hoje uma das 
maiores redes de atendi-
mento em saúde para fun-
cionários públicos do país.
Além do Hospital do Ser-
vidor Público Estadual, 
na capital paulista, possui 
17 postos de atendimen-
to próprios no interior, 
os Centros de Assistên-
cia Médico-Ambulatorial 
(Ceamas), e disponibi-
liza assistência em mais 
de 100 hospitais e 130 
laboratórios de análises 
clínicas e de imagem cre-
denciados pela instituição, 
além de 3.000 médicos em 
200 cidades paulistas, be-
neficiando 1,3 milhão de 
pessoas em todo o Estado.

Exame preventivo deve 
ser feito regularmente

Todas as mulheres devem 
ficar atentas e fazer o exa-
me preventivo, pois é o 
único meio capaz de de-
tectar o câncer do colo do 
útero, uma das doenças que 
mais aflige a população fe-
minina. Além das unida-
des de saúde, as pindenses 
também podem procurar o 
laboratório de análises clí-
nicas, localizado em frente 
ao Centro de Especialida-
des Médicas, para fazer a 
coleta.Durante a campa-

nha “Em outubro Pense 
Rosa” foram realizadas 
várias ações preventivas e 
uma delas foi a coleta. No 
referido mês, de acordo 
com as informações da as-
sessoria técnica em saúde, 
foram feitas 1.548 coletas.
As interessadas em fazer 
o exame, podem se diri-
gir ao local de segunda a 
sexta-feira, das 12 às 16 
horas, com o RG e cartão 
SUS. A orientação para 
a coleta é não manter re-

lações sexuais nos dois 
dias anteriores ao exame, 
pois prejudica o resultado.
O Instituto Nacional do 
Câncer (Inca) afirma que 
o preventivo é indolor, 
simples e rápido. Além 
de não deve ter relações 
sexuais, mesmo com ca-
misinha, é preciso evitar 
o uso de duchas e poma-
das no órgão genital. As 
grávidas também podem 
fazer o exame, isto não 
prejudica a saúde do bebê. 

Estudantes da ETEP 
conquistam medalha 

em Olimpíada Brasileira 
de Robótica

Alunos do último ano do 
ensino médio e curso téc-
nico de mecatrônica da 
ETEP ficaram entre os me-
lhores do país no nível 5 
da Olimpíada Brasileira de 
Robótica (OBR) e conquis-
taram a medalha de prata
Os estudantes Alexandre 
Alvim Machado Filho 
e Nícholas de Souza Si-
queira, ambos do curso 
técnico de mecatrônica da 
Escola Técnica Professor 
Everardo Passos - ETEP, 
conquistaram a medalha 
de prata na Olimpíada 
Brasileira de Robótica.
“Eu quase não acreditei 
quando recebi a notícia 
do resultado. Estou muito 
feliz, pois essa conquista 
pode ajudar a abrir portas 
no mercado de trabalho”, 
afirma Nicholas. Para o 
professor Ronaldo Vaque-
li de Paula, responsável 
pela orientação dos alu-
nos na OBR, o resultado 
conquistado pelos estu-
dantes se deve ao empe-
nho deles, bem como a 
participação no GERA 
(Grupo de Estudos de 
Robótica Avançada) e no 
ETEP Team #1382, equipe 
criada pela escola em 2004 
para que os alunos pudes-
sem participar da maior 
competição de robótica 
do mundo, a FIRST (For 
Inspiration and Recogni-
tion of Science and Tech-
nology).   Para Alexandre, 
que já havia participado da 
OBR em 2011, o conteúdo 
das aulas e a participação 
no GERA foram funda-
mentais para o resultado. 
“Entre a inscrição e o 
dia da realização da pro-
va tive pouco tempo de 

preparação, então o que 
realmente me ajudou fo-
ram as matérias do ensino 
técnico médio como mi-
crocontroladores e física, 
além do GERA”, disse.
A competição, que é reali-
zada com o apoio do CNPq, 
é uma das olimpíadas 
científicas brasileiras que 
visa estimular os jovens às 
carreiras científico-tecno-
lógicas, identificar talen-
tos e promover debates e 
atualizações no processo 
de ensino-aprendizagem 
brasileiro. Nesta edição 
ela contou com a partici-
pação de aproximadamen-
te 30 mil alunos, sendo 39 
da ETEP. Alunos da ETEP 
já estão se preparando 
para os desafios e compe-
tições de robótica de 2014
A ETEP já está preparan-
do a equipe ETEP Team 
#1382 para receber as re-
gras da edição de 2014 
da maior competição 
de robótica do mundo, 
a FIRST (For Inspira-
tion and Recognition of 
Science and Technology).  
No próximo sábado 
ocorrerá a seletiva inter-
na para os alunos que de-
sejam compor do time da 
ETEP no próximo ano.
Para os que foram sele-
cionados por meio desta 
prova, as atividades come-
çarão no dia 04 de janeiro, 
quando os estudantes esta-
rão reunidos na ETEP para 
assistir a uma transmis-
são feita pela TV NASA, 
na qual será feita ao vivo 
e simultaneamente para 
todo mundo, o desafio 
2014 deste torneio in-
ternacional de robótica 
que reúne 3.000 equipes 

de alunos de ensino mé-
dio de diferentes países.
“Tanto sigilo é para que 
nenhuma equipe obtenha 
alguma informação e seja 
beneficiada, pois desafio 
revelado e em posse do 
kit básico de eletrônica 
vindo da sede do FIRST 
nos EUA, cada time tem 
apenas 6 semanas para 
projetar e construir seu 
robô competidor”, expli-
ca a coordenadora dos 
cursos técnicos da ETEP, 
professora Tânia Campos
Esta será 11ª edição do 
torneio que a ETEP dis-
puta, tendo conquista-
do 17 prêmios, inclusive 
o mais cobiçado que é 
o Charman’s Award em 
dois anos (2007 no Brasil 
e 2012 em Nova Iorque) , 
enfrentando equipes 
como NASA, GM e J&J 
americana, entre outras.
Sobre o ETEP Team #1382 
- criada em 2004 é uma das 
poucas equipes brasileiras 
que participam do FIRST. 
A cada ano, cerca de 15 
alunos entram no time, 
juntando-se a membros 
que já estavam na equi-
pe. Aqueles que já se 
formaram, atuam como 
mentores, auxiliando os 
estudantes no desenho e 
construção do robô e na 
definição da estratégia.
Os novos membros da 
equipe são formados e 
selecionados pelo GERA 
(Grupo de Estudos de Ro-
bótica Avançada) criado 
em 2004 com o intuito 
de formar na escola uma 
comunidade de estudos 
sobre robótica, compos-
ta por alunos dos cur-
sos técnicos da ETEP.
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Vôlei masculino de
Pindamonhangaba é

campeão do 
Pré-Olímpico

A equipe de voleibol 
masculino de Pindamo-
nhangaba, categoria in-
fantil, enfrentou o time de 
Guarulhos pela final do 
Pré-Olímpico e sa-
grou-se campeã. 
A partida ocorreu na noi-
te de sexta-feira no giná-
sio Juca Moreira, os pin-
denses também puderam 
mostrar aos torcedores o 

trabalho de treinamento 
que realizam, para con-
quistar bons resultados.
Os ponteiros de Pindamo-
nhangaba e as táticas dos 
defensores da casa coloca-
ram os jogadores adversá-
rios em dificuldades, eles 
bem que tentaram resistir 
até o final, mas os “donos” 
da quadra Juca Morei-
ra fecharam os sets das 

seguintes formas: 25 
x 23, 25 x 21 e 25 x 16.
Além deste resultado o 
voleibol de Pinda tam-
bém conquistou outras 
boas colocações nas 
competições promovi-
das pela Associação Pré
-Olímpica de Voleibol. 
Os times das catego-
rias infanto e pré-mi-
rim ficaram em 3º lugar.

Festa da Framboesa em 
Campos do Jordão

Neste mês de dezembro, 
Campos do Jordão intro-
duz em seu calendário a 
Festa da Framboesa, even-
to realizado pela Prefeitu-
ra Municipal em estreita 
parceria com a Fazenda 
St. Clair, de propriedade 
do publicitário Saint’Clair 
de Vasconcelos.
O evento também integra o 
calendário do Projeto “Na-
tal dos Sonhos” realizado 
em parceria pela Prefeitu-
ra de Campos do Jordão 
e a Fundação Lia Maria 
Aguiar, com o apoio de 
diversas associações e en-
tidades que se uniram para 
trazer para Campos do Jor-
dão uma série de eventos 
natalinos, fomentando o 
turismo, fora da já tradicio-
nal temporada de inverno.
No Brasil, o cultivo da 
framboesa teve início jus-
tamente em Campos do 
Jordão, na década de 50. 
O clima frio da cidade 
paulista se mostrou es-
pecialmente acolhedor 
para esta frutinha deli-
cada, avessa ao sol forte 
e que exige grande cui-
dado em seu manuseio.
Nos anos 80 a produção 
de framboesa perdeu es-
paço e praticamente saiu 
do cenário da cidade. Na 
década seguinte, a Fazen-
da St. Clair iniciou um 
trabalho de resgate do 
cultivo da framboesa, in-

troduzindo também outras 
frutas vermelhas, como 
a amora americana, e o 
mirtilo (blueberry). Hoje 
a produção de frutas ver-
melhas vive um momen-
to de expansão, tanto em 
Campos do Jordão como 
nas cidades vizinhas e na 
região da Serra da Manti-
queira. Este aumento de 
produção acompanha uma 
tendência mundial pelo 
consumo destas frutinhas. 
Este aumento de consu-
mo esta relacionado com 
suas propriedades no com-
bate aos radicais livres, 
retardamento do envelhe-
cimento celular e mui-
tas outras propriedades.
A Prefeitura de Campos 
do Jordão através da Se-
cretaria da Agricultura 
tem incentivado novos 
produtores porque o cul-
tivo de frutas vermelhas 
tem uso intenso de mão 
de obra, seja no culti-
vo, na poda no inverno 
e na colheita das frutas 
agora de dezembro até o 
mês de março de 2014.
Para o prefeito Fred Gui-
doni, a Festa da Frambo-
esa poderá ser um novo 
e importante atrativo tu-
rístico. “Neste ano resga-
tamos a Festa do Pinhão. 
Agora começamos a da 
Framboesa. Isso incentiva 
o turismo, valoriza a nos-
sa história e nos dá iden-

tidade”, disse o prefeito.
A Festa da Framboesa vem 
celebrar este momento de 
crescimento da cultura da 
fruta na região. O evento 
acontece no Mercado Mu-
nicipal, onde estarão mon-
tadas barracas diversas en-
tidades sociais de Campos 
do Jordão. Nessas barra-
cas, o público poderá de-
gustar e comprar as frutas 
em natura, pratos e sobre-
mesas deliciosas, além de 
produtos feitos de fram-
boesa (como geléias e do-
ces). Todas as frutas serão 
doadas pela Fazenda St. 
Clair e pela Fazenda Prana.
Outras atrações da Festa 
são as barracas de arte-
sanato, shows e palestras 
como a do chef francês 
Laurent Suaudeau, que no 
dia 14 de dezembro fala-
rá sobre a importância da 
produção local e da susten-
tabilidade na gastronomia. 
E espalhando-se por toda 
a cidade, a Festa da Fram-
boesa contará ainda com 
a participação dos princi-
pais restaurantes locais.
Festa da Framboesa
Quando: dias 6, 7, 8 e 
13, 14 e 15 de dezembro
Onde: Mercado Mu-
nicipal de Campos do 
Jordão – Avenida Frei 
Orestes Girardi, 1109
Realização: Prefeitu-
ra de Campos do Jor-
dão e Fazenda St. Clair

Secretaria de Administração torna 
público algumas retificações do 

processo seletivo 004/2013
Educação

A Secretaria de Adminis-
tração torna público as se-
guintes RETIFICAÇÕES 
do: PROCESSO SELE-
TIVO SIMPLIFICA-
DO – EDITAL 004/2013
QUADRO I–DA FUN-
Ç Ã O - AT I V I D A D E , 
DO SALÁRIO E ES-
C O L A R I D A D E / R E -
QUISITOS MÍNIMOS.
Cód. 1 – Educa-
ção de Educação Bá-
sica I, Escolaridade

ONDE SE LÊ:  Pedago-
gia (licenciatura plena, 
com habilitação nas dis-
ciplinas pedagógicas) ou 
Curso Normal Superior.
LEIA-SE: Pedagogia (li-
cenciatura plena, com 
habilitação nas disci-
plinas pedagógicas), 
Curso Normal em ní-
vel médio ou superior.
 EDITAL nº 03/2013 – Pro-
cesso Seletivo nº 03/2013
VI – DAS PROVAS 

E DE SUA REALI-
ZAÇÃO ITEM 6.4
ONDE SE LÊ:A prova 
objetiva será realizada 
no dia 04 de janeiro de 
2014, com o fechamento 
do portão impreterivel-
mente,às 09(nove) horas.
LEIA-SE:A prova obje-
tiva será realizada no dia 
04 de janeiro de 2014, 
com o fechamento do 
portão impreterivelmen-
te, às 14(quatorze) horas.

Governo pode adiar 
obrigação de airbag e 
ABS nos automóveis 
fabricados no Brasil

A melhoria na segurança 
dos carros brasileiros deve 
ficar para depois. O mi-
nistro da Fazenda, Guido 
Mantega, informou, dia 
11, que, na semana que 
vem, deverá se reunir com 
a Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea) 
para discutir a posterga-
ção da medida, prevista 

para entrar em vigor em 
2014. O ministro esteve 
reunido com o setor, se-
gunda-feira, em São Pau-
lo. “Estamos discutindo 
as questões de segurança 
que seriam acrescentadas 
a partir de 2014, e esta-
mos preocupados com o 
impacto sobre o preço do 
carro, pois elevaria o preço 
de R$ 1 mil a R$ 1,5 mil”, 

disse. Mantega também 
disse que o assunto ainda 
está em estudo, mas é pos-
sível que o governo adie a 
entrada em vigor das exi-
gências. “Hoje, 60% dos 
veículos já têm os equi-
pamentos e passaria para 
100%. Então, nós vamos 
diferir em um a dois anos. 
Fecharemos [a decisão] na 
semana que vem”, disse.

Polo Regional da
Beleza abre inscrições 

dos cursos de 2014
O FUSSTA (Fundo So-
cial de Solidariedade de 
Taubaté) realiza, na segun-
da-feira, dia 16, às 9h, o 
sorteio para preenchimen-
to de vagas dos cursos do 
Polo Regional da Beleza. 
O projeto é constituído 
por quatro módulos e es-
tão disponíveis dez vagas 
para cada um deles, que 
são: manicure e pedicure, 
depilação e design de so-
brancelhas, maquiagem e 
auxiliar de cabeleireiro. 
Além disso, serão sorte-
ados mais cinco candi-
datos para fila de espe-
ra para cada curso, caso 

haja alguma desistência. 
O sorteio acontece na sede 
do FUSSTA, que fica no 
Centro Cultural à Pra-
ça Coronel Vitoriano, 1. 
Os cursos, que têm a du-
ração de dois meses, 
são gratuitos e ofereci-
dos para pessoas a partir 
de 18 anos e acontecem 
em dois períodos, ma-
nhã e tarde, das 8h30 às 
11h30, e das 14h às 17h. 
O inicio das aulas 
está previsto para dia 
6 de janeiro de 2014.
O Polo Regional da Bele-
za é uma parceria do Fun-
do Social de Solidariedade 

de Taubaté com o Fundo 
Social de Solidariedade 
do Estado de São Paulo. 
O projeto que tem como 
objetivo proporcionar 
qualificação profissional 
às pessoas que estejam 
desempregadas para que 
consigam colocação no 
mercado de trabalho e ge-
ração de renda às famílias. 
Informações: Inscrição 
para cursos do Polo Re-
gional da Beleza. Data: 
16 de dezembro Local: 
FUSSTA – Centro 
Cultural Horário: 9h
Endereço: Praça Co-
ronel Vitoriano, 1


