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Sabesp realiza 
manutenção nos sistemas 

de abastecimento de
Ubatuba

O trabalho beneficiará os 
bairros de Itamambuca e 
Praia Vermelha do Sul, ga-
rantindo a confiabilidade 
da água distribuída à popu-
lação durante a temporada.
A Sabesp realiza na pró-
xima semana duas impor-
tantes intervenções em 
bairros de Ubatuba, com 
o objetivo de garantir a 
qualidade da água distri-
buída à população duran-
te temporada de verão, 
quando a região recebe o 
triplo de sua população. 
Serão realizados serviços 
de desassoreamento nas 
barragens dos sistemas de 
captação, bem como me-
lhoria e limpeza de filtros 
responsáveis pela distri-
buição de água que che-
gam às residências. Para 
a execução dos serviços, 

será necessário interrom-
per o abastecimento das 6h 
às 17h, nesta quarta-feira 
(18/12), na Praia Verme-
lha do Sul, e no dia 19/12, 
no bairro Itamambuca. 
A Sabesp recomenda o uso 
racional da água armaze-
nada nas caixas d’água 
das residências e destaca 
que o abastecimento será 
restabelecido gradativa-
mente, a partir das 17h. 
Em casos de emergência, 
a Companhia de Abas-
tecimento do Estado de 
São Paulo colocará ca-
minhão-pipa à dispo-
sição da população. As 
notificações devem ser 
registradas na Central de 
Atendimento pelo tele-
fone 0800 055 0195. A 
ligação é gratuita. Dicas 
para economia de água:

- deixe a torneira fecha-
da enquanto escova os 
dentes ou faz a barba;
- tome banhos mais cur-
tos e feche o registro du-
rante o ensaboamento;
- antes de lavar a louça, 
retire e excesso de comida 
com a esponja; deixe a tor-
neira fechada ao ensaboar.
- lave o carro em outra 
data – e evite usar a man-
gueira para isso, prefi-
ra um balde com água;
- dê preferência para lavar 
a roupa e a louça em ou-
tro dia ou use a lava-rou-
pa e a lava-louças apenas 
quando elas estiverem 
na capacidade máxima;
- deixe para lavar a calçada 
ou o quintal em outro dia 
– e lembre-se de usar uma 
vassoura e um balde com 
água, não a mangueira.

Trabalhadores retomam
emprego na fábrica de papel 

de Pindamonhangaba

A Cocepelco (Coope-
rativa de Trabalho em 
Celulose e Papel Coru-
putuba) assume a dire-
ção da falida Nobrecel.
A Cocepelco vai recolocar 
no mercado cerca de 250 
pessoas com trabalho dire-
to e outras 900 com mão-
de-obra indireta, benefi-
ciando aproximadamente 
1.150 pessoas de Pinda-
monhangaba e região.
O presidente da coopera-

tiva, Paulo Toledo, disse 
que é uma vitória da classe 
trabalhadora. “Depois de 
mais de quatro meses pa-
ralisada – desde a falência 
da Nobrecel – a indústria 
voltará a funcionar”.De 
acordo com ele, inicial-
mente serão chamados 
dos cooperados do setor 
de manutenção e parte da 
área administrativa. “Va-
mos convocar as pessoas 
conforme a verificação e 

ajuste de todo o maqui-
nário. O restabelecimen-
to dos postos de trabalho 
será gradativo”.Para ele, 
a entrada no parque fabril 
é um marco para a cida-
de. “Já havíamos obtido o 
decreto de arrendamento, 
mas agora terrenos a honra 
de voltar ao nosso trabalho 
– uma verdadeira conquis-
ta para Pindamonhangaba 
e um presente de Natal 
para todos nós”, finalizou.

Alckmin entrega
ônibus escolares

para 36 cidades do
Vale do Paraíba

Secretaria da Educação 
do Estado investe R$ 7,3 
milhões na aquisição de 
45 veículos que serão dis-
tribuídos a 36 municípios.
O governador Geraldo Al-
ckmin e o secretário-ad-
junto da Educação, Fer-
nando Padula, entregaram 
45 ônibus escolares para 
as prefeituras de 36 mu-
nicípios da região do Vale 
do Paraíba. No total, os 
veículos têm capacidade 
para atender 1.139 alunos.
Para a aquisição dos ôni-
bus, o investimento do 
Estado foi de R$ 7,3 mi-
lhões. Ao todo, são três 
modelos diferentes para 
atender às necessidades de 
cada município no trans-
porte de alunos. Todos os 
veículos são adaptados es-
pecialmente para oferecer 
conforto e segurança aos 
estudantes, incluindo os 
alunos com deficiência ou 
mobilidade reduzida. As 
cidades receberão até três 
ônibus, todos com eleva-
dor para cadeirantes. Isso 
dá segurança para os pais, 
saber que seu filho vai sair 
e voltar da escola em segu-
rança, afirmou Alckmin.
Somente em 2013, o Go-
verno investiu R$ 544 mi-
lhões para atender a mais 
de 460 mil estudantes com 
o transporte escolar em 
todo o Estado de São Paulo.   
Os convênios são ofe-
recidos aos 645 mu-
nicípios paulistas.
A entrega dos veículos aos 
municípios é mais uma 
das ações da Secretaria 
que reforçam o compro-
misso do Estado de atuar 
em parceria com os mu-
nicípios. Além do trans-
porte, o governo paulista 
também investe na cons-
trução de unidades de en-

sino infantil, por meio do 
Programa Creche Escola, 
para auxiliar as prefeituras 
a ampliar a qualidade do 
ensino do interior paulis-
ta”, afirma o secretário-ad-
junto, Fernando Padula.
Apenas no Vale do Para-
íba, o investimento total 
na construção de creches 
é de R$ 26,1 milhões para 
atendimento a mais de 4 
mil crianças. O objetivo 
do Programa Creche Es-
cola é ampliar o atendi-
mento de crianças na edu-
cação infantil, residentes 
prioritariamente em loca-
lidades com maior vulne-
rabilidade social. Além da 
Secretaria da Educação 
do Estado, que realiza os 
repasses financeiros, tam-
bém participa da parceria 
com os municípios a Se-
cretaria de Desenvolvi-
mento Social. As prefei-
turas ficam responsáveis 
por apresentar as docu-
mentações, os terrenos e 
pela condução das obras.
Ensino na região
Atualmente, a Secretaria 
da Educação também in-
veste R$ 134 milhões na 
construção de 15 novas es-
colas estaduais para aten-
der a 11 mil alunos, além 
da reforma e adaptação de 
outras 205 unidades loca-
lizadas no Vale do Paraíba.
Entre as escolas que pas-
sam por reformas estão 
as 12 unidades que a par-
tir de 2014 oferecerão 
o novo modelo de es-
cola de tempo integral. 
Na modalidade, a jorna-
da média é de oito horas 
e meia no Ensino Funda-
mental e nove horas e meia 
no Ensino Médio, incluin-
do três refeições diárias.
Hoje, são 11 prédios es-
colares com a modalidade 

e, com a ampliação, a Se-
cretaria dobra o número 
de unidades chegando a 
23 escolas e 3,6 mil es-
tudantes contemplados. 
Levantamento feito pela 
Secretaria mostra que o 
rendimento dos alunos 
apresentou crescimento 
de 81% em leitura e 71% 
em matemática. A es-
trutura tem laboratórios 
e salas de informática e 
leitura. Além das disci-
plinas obrigatórias, os es-
tudantes contam também 
com disciplinas eletivas, 
definidas em cada escola.
Segue abaixo lista de 
municípios que rece-
bem os 45 ônibus es-
colares neste sábado:
Diretoria de Ensino de Ca-
raguatatuba: Caraguatatu-
ba, Ilhabela e São Sebastião
Diretoria de Ensi-
no de Guaratinguetá: 
Aparecida, Arapeí, Areias, 
Bananal, Cachoeira Pau-
lista, Cruzeiro, Cunha, 
Guaratinguetá, Lavri-
nhas, Lorena, Apae Lore-
na, Piquete, Potim, Que-
luz, Roseira, São José 
do Barreiro e Silveiras.
Diretoria de Ensino de Ja-
careí: Guararema, Igaratá, 
Santa Branca e Santa Isabel.
Diretoria de Ensino 
de Pindamonhangaba: 
Campos do Jordão, Pin-
damonhangaba, San-
to Antônio do Pinhal e 
São Bento do Sapucaí.
Diretoria de Ensino 
de São José dos Cam-
pos: São José dos Cam-
pos e Monteiro Lobato
Diretoria de Ensino 
de Taubaté: Caçapa-
va, Jambeiro, Lagoi-
nha, Natividade da Ser-
ra, Redenção da Serra, 
São Luís do Pa-
raitinga e Taubaté.

Incêndio na fábrica Plascar
mobiliza Bombeiros

de Pinda
O Corpo de Bombei-
ros de Pindamonhanga-
ba foi acionado na tarde 
de sábado para atender 
a uma ocorrência de in-
cêndio em uma indústria 
de auto peças, localizada 

em Pindamonhangaba. 
Por volta das 15h30, de 
acordo com funcionários 
da Plascar, o fogo teve iní-
cio na unidade de pintura 
da empresa, o que provo-
cou a imediata evacuação 

da fábrica.  A fumaça cau-
sada pelo sinistro chegou 
inclusive a prejudicar a vi-
sibilidade na Avenida Nos-
sa Senhora do Bom Suces-
so, em frente à fábrica. 
Ninguém ficou ferido.
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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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Poupatempo divulga
horários de funcionamento

no fim de ano
Na semana em que se 
comemora o Natal e o 
Ano Novo, os postos 
Poupatempo da capital, 
Grande São Paulo, in-
terior e litoral não fun-
cionarão nas segundas, 
terças e quartas-feiras. 
Já nas quintas, sextas e 
sábados, os atendimentos 

ocorrem normalmente. 
O serviço Disque Pou-
patempo segue o mesmo 
esquema de atendimento 
dos postos. Veja na ta-
bela como fica o funcio-
namento em cada dia.    
Para consultar endereços 
e horários de funciona-
mento dos postos Poupa-

tempo, acesse o site www.
poupatempo.sp.gov.br.  
Quem preferir, pode 
utilizar ainda o Disque 
Poupatempo, que aten-
de pelo 0800 772 36 33 
e funciona de segunda 
a sexta, das 7h às 20h, e 
aos sábados, das 6h30 às 
15h. A ligação é gratuita.

SEMANA DO NATAL
23/12/2013 (segunda-feira) - Fechado
24/12/2013 (terça-feira-feira) - Fechado
25/12/2013 (quarta-feira) - Fechado
26/12/2013 (quinta-feira) - Aberto
27/12/2013 (sexta-feira) - Aberto
28/12/2013 (sábado) - Aberto

SEMANA DO ANO NOVO
30/12/2013 (segunda-feira) - Fechado
31/12/2013 (terça-feira) - Fechado
01/01/2014 (quarta-feira) - Fechado
02/01/2014 (quinta-feira) - Aberto
03/01/2014 (sexta-feira) - Aberto
04/01/2014 (sábado) - Aberto

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.

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.
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Mais de 400 famílias serão 
beneficiadas com o Bolsa 

Família em Pinda
A administração muni-
cipal tem se empenhado 
para desenvolver bons 
trabalhos e atender as fa-
mílias em situação de 
vulnerabilidade social. 
Atendendo exigências do 
Ministério do Desenvolvi-
mento Social o município 
realiza o Cadastro Único 
para Programas Sociais 
(CadÚnico) e também 
possui o Bolsa Família. 
O CadÚnico é uma fer-
ramenta para coleta de 
dados e informações e 
serve para identificar to-
das as famílias de baixa 
renda existentes no país. 
Bolsa Família é uma con-
sequência do CadÚnico 
e tem como finalidade 
a transferência de renda 
para beneficiar famílias 
em situação de pobre-

za e extrema pobreza.
No início deste ano hou-
ve reestruturação do se-
tor do CadÚnico e do 
programa Bolsa Família. 
Foi designado um ges-
tor técnico, ocorreu o 
aumento de servidores 
públicos capacitados e a 
descentralização do aten-
dimento para o CRAS de 
Moreira César, com isto, 
formou-se uma gestão 
mais ágil e eficaz no aten-
dimento aos beneficiários.
A equipe fez uma revisão 
cadastral maciça, além 
de se detectar algumas ir-
regularidades, que estão 
sendo sanadas. Com o tra-
balho realizado mais de 
400 famílias foram inse-
ridas e serão beneficiadas 
com o repasse ainda neste 
mês. Com isto, o número 

de famílias contempla-
das passou a ser 6553.
Os profissionais analisa-
ram as famílias e muitas 
foram excluídas, por não 
mais atenderem o perfil 
do programa, fato este re-
lacionado ao aumento de 
renda, por conta das opor-
tunidades oferecidas com 
a geração de empregos 
no município neste ano. 
A gerência do CadÚnico 
e Bolsa da Família de Pin-
damonhangaba fica na rua 
Euclides de Figueiredo, 92, 
Alto Cardoso.
Para obter mais infor-
mações sobre datas de 
pagamento, recadastra-
mento, valores do bene-
fício, entre outras, os in-
teressados podem ligar 
para o número 0800 707 
2003 ou 0800 726 0101.

PAT de Ilhabela divulga
vagas de emprego

O Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador de 
Ilhabela divulgou 
diversas vagas de emprego 
em diferentes segmentos. 
A decisão das contrata-
ções é responsabilidade 
dos empregadores. 
O preenchimento das 
vagas depende dos re-
quisitos exigidos e os 
encaminhamentos são re-
alizados de acordo com 
os perfis e níveis de esco-
laridade dos candidatos. 
As vagas podem ser pre-
enchidas, canceladas ou 
alteradas diariamente. 
Ajudante de carga e des-
carga de mercadoria, Aju-
dante de cozinha, Aten-
dente de balcão, Atendente 

de balcão , vaga para de-
ficientes), Atendente de 
balcão de café, Auxiliar 
administrativo de pesso-
al, Auxiliar de escritório, 
Auxiliar de escritório vaga 
para deficientes), Auxiliar 
de manutenção predial, 
Auxiliar de técnico de ele-
trônica, Babá, Barman, Ca-
mareira de hotel, Chapista 
de lanchonete, Colhedor 
de coco, Confeiteiro, Cos-
tureira em geral, Cozinhei-
ro de geral, Cozinheiro de 
restaurante, Cuidador de 
idosos domiciliar, Dese-
nhista industrial gráfico 
(designer gráfico), Empre-
gado doméstico arruma-
dor, Faxineiro, Garçom, 
Gerente, Guia de turismo, 

Manicure, Manteador na 
conservação de alimentos, 
Motorista de caminhão, 
Motorista de furgão ou ve-
ículo similar, Motorista de 
ônibus urbano, Operador 
de caixa, Operador de cai-
xa (vaga para deficientes),
Operador de retro-es-
cavadeira, Recep-
cionista bilíngue, 
Recepcionista de hotel,   Super-
visor de vendas comercial, 
Tapeceiro de móveis, Ven-
dedor - no comércio de 
mercadorias, Vendedor 
pracista, Vidraceiro. Os 
interessados devem com-
parecer à sede do PAT, na 
Rua Prefeito Mariano 
Procópio de Araújo Car-
valho, nº 128, Perequê.

Em Ubatuba o FundArt
convida grupos e

blocos carnavalescos 
para o cadastramento de 

dados e informações
Carnaval 2014 – A Fun-
dArt convida grupos e 
blocos carnavalescos 
para o cadastramento 
de dados e informações
Os representantes e inte-
grantes de blocos tradi-
cionais e novos interessa-
dos em contribuir com a 
realização da festa popu-
lar no município deverão 
preencher o Formulário 
Carnaval 2014 disponí-
vel na sede da FundArt – 
Praça Nóbrega, nº54 – 
Centro , das 8h às 12h 
e das 14h às 18h e em 
versão digital, pelo site 
www. fundar t . com.br.

O Formulário deverá ser 
preenchido, entregue e pro-
tocolado até dia 16 de de-
zembro, próxima segunda-
feira na sede da FundArt.
Reuniões de avaliação 
do último evento acon-
teceram nos dias 30 de 
novembro e 4 dezembro, 
no Sobradão do Porto. 
Os presentes tiveram a 
oportunidade de apresen-
tar um panorama histórico 
de seus blocos e apontar 
problemas, soluções e no-
vas ideias para a realização 
do Carnaval em Ubatuba.
Uma nova reunião está 
marcada para o dia 18 de 

dezembro de 2014 às 19h 
no Sobradão do Porto. Já 
com o levantamento das 
informações e um banco 
de dados completo dos 
interessados será possível 
à apresentação do diag-
nóstico e a formação de 
uma Comissão Organiza-
dora do Carnaval 2014.
A fim de repetir o suces-
so do evento em 2013, a 
Prefeitura Municipal, de-
mais secretarias e órgãos 
envolvidos na realização 
do Carnaval 2014 buscam 
oferecer entretenimen-
to para toda a família de 
norte a sul do município.

Primeira Dama e Prefeito 
de Redenção da Serra

assinam Convênios
Prefeito de Redenção da 
Serra assina convênio no 
valor de R$60 mil para 
aquisição de instrumentos 
musicais para a Banda Ma-
estro Manoel Rocha Filho.
Já a Primeira Dama Lour-
des Morais, e o Prefeito de 
Redenção da Serra, assi-
naram mais um convênio. 
Dessa vez foi o programa 
Escola da Moda – projeto 
de qualificação profissio-
nal e capacitação de pes-
soas visando proporcio-

nar condições para gerar 
renda à população em si-
tuação de vulnerabilidade 
social, além de estimular 
a socialização e inserção 
no mercado de trabalho.
Em Redenção da Serra a 
Escola da Moda funciona-
rá no prédio do Fundo So-
cial de Solidariedade – tra-
vessa 28 de Agosto (atrás 
do Posto de Saúde), onde 
já existe uma sala prepa-
rada para receber os equi-
pamentos e alunos. O pró-

ximo passo será dado em 
Janeiro de 2014 – entrega 
dos equipamentos. “Es-
tamos otimistas com esse 
novo programa de qualifi-
cação profissional, porque 
juntos fazemos a diferen-
ça” disse a primeira dama. 
Informações, solicita-
ções ou sugestões po-
dem ser enviadas para 
o e-mail fundosocial@
redencaodaserra.sp.gov.
br , ou através do telefone 
(12) 3676-1449.

Jambeiro regulamenta 
a Lei Geral das Micro

e Pequenas Empresas
Quando for implemen-
tada, lei trará facilidades 
para abertura de empre-
sas, incentivos tributários 
e prioridade para as MPEs 
em compras públicas. 
A Prefeitura de Jambei-
ro regulamentou a Lei 
Geral das MPEs (Micro 
e Pequenas Empresas). 
A lei, que ainda precisa ser 
implementada, trará bene-
fícios como a diminuição 
da burocracia para a aber-
tura e baixa de empresas; 
incentivo à formalização 
de empreendimentos; me-
lhor acesso ao crédito; 
geração de empregos; re-
gulamentação da figura 
do microempreendedor 
individual e estímulo à 
inovação, ao associativis-
mo e ao desenvolvimento 
local, com tratamento pri-
vilegiado para as pequenas 
empresas nas compras pú-
blicas. Para o gerente re-
gional do Sebrae-SP, José 

Fabio Tau Junior, a regu-
lamentação da lei é o pri-
meiro passo para melhorar 
o ambiente para os peque-
nos negócios da cidade.
“A regulamentação da Lei 
Geral é importante para 
Jambeiro, pois promove  o 
desenvolvimento local, o 
poder público possa for-
mular e implementar polí-
ticas públicas de apoio aos 
pequenos empreendimen-
tos locais, como incentivos 
à participação em compras 
governamentais, redução 
da burocracia, educação 
empreendedora e incenti-
vos fiscais destinados ao 
Microempreendedor In-
dividual, por exemplo”, 
a f i r m o u .
Lei Geral na região
Jambeiro é a 13ª cida-
de da área de atuação 
do Escritório do Sebra-
e-SP em São José dos 
Campos a regulamentar 
a Lei Geral das MPEs. 

Entre elas, apenas São 
José dos Campos, Paraibu-
na, Jacareí e Taubaté têm 
status de implementação. 
A lei foi regulamentada 
em Caçapava, São Luiz 
do Paraitinga, Nativida-
de da Serra, Ubatuba (as 
quatro neste ano, Ilhabe-
la, Monteiro Lobato, São 
Sebastião e Tremembé.
Em toda a Região Me-
tropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte, 
são seis cidades com lei 
implementada (Cruzei-
ro e São Bento do Sa-
pucaí, atendidas pelo 
Escritório Regional do 
Sebrae-SP em Guaratin-
guetá, também implemen-
taram a lei). Aparecida, 
Campos do Jordão e Pin-
damonhangaba são as 
outras cidades da área de 
atuação do escritório de 
Guaratinguetá que estão 
com a lei regulamentada, 
faltando a implementação.

Museu se aproxima do público 
e tem novidades para 2014

O Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina, admi-
nistrado por meio do De-
partamento de Patrimônio 
Histórico, da Secretaria de 
Educação, Cultura e Tu-
rismo da Prefeitura, está 
cada vez mais próximo 
da população. Durante o 
ano, diversas visitas mo-
nitoradas foram realiza-
das dentro dos programas 
do Estado e do município, 
como o City Tour Histó-
rico Cultural, do Depar-
tamento de Turismo, e 
para o público em geral.
Atualmente, a equipe de 
monitores é composta por 
sete pessoas. As exposi-
ções do momento são: a 
seção de etnologia, o ma-
quinário antigo do jornal 
Tribuna do Norte, as se-
ções de fotografia, pintura, 
mobiliário, a exposição 
da Escola de Pharmacia, 
a mostra sobre General 
Júlio Salgado e a Revolu-
ção de 32, a exposição so-

bre Emílio Ribas, além de 
exposições de instituições 
particulares, como a co-
memorativa da Escola Ma-
gistra. Também existe uma 
sala adequada para a exibi-
ção das 45 opções de entre-
vistas em vídeo do projeto 
“Memória Viva”.
O museu recebe, ainda, 
eventos como o ‘Clássi-
cos em Cena’ – apresen-
tações mensais de músi-
ca, comentadas por um 
maestro que terá, no dia 
14 de dezembro, sua últi-
ma apresentação de 2013.
Projetos para 2014
Para o próximo ano, a ad-
ministração do museu está 
revendo todas as seções, 
para tornar as exposições 
ainda mais atrativas. Den-
tre os projetos para 2014, 
estão a realização de ofi-
cinas monitoradas durante 
as férias escolares, a rea-
dequação da biblioteca do 
acervo em parceria com 
a biblioteca municipal, a 
catalogação e digitaliza-

ção de fotos antigas (em 
parceria com a Tenaris 
Confab e o Governo do 
Estado), além de duas ex-
posições já confirmadas.
A primeira será em feve-
reiro e mostra a história 
do Carnaval de Pinda e 
do Brasil. Para compor 
essa exposição, o Mu-
seu está utilizando mate-
rial do seu acervo e conta 
com doações da popula-
ção que quiser colaborar.
Outra exposição será de 
fotografias, oferecida pelo 
Centro de Cultura, Memó-
ria e Estudos da Diversi-
dade Sexual-SP, do Gover-
no do Estado, com o tema 
“Diversidade Sexual”, 
sendo uma chamada “Ho-
mofobia fora de moda”, 
que mostra estampas de 
camisetas contra a homo-
fobia, e “O T da Ques-
tão”,com fotos de traves-
tis. A intenção do museu 
é diversificar as mostras 
e divulgar outras formas 
de manifestação artística.
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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

Médicos Cubanos
chegam em Ubatuba 

para atender pelo SUS
Dra. Rosa Losada e Dr. 
Eduardo Varela foram 
recebidos na Secreta-
ria de Saúde e come-
çam a atuar em janeiro
Dois médicos cubanos 
chegaram em Ubatuba 
nesta sexta-feira, dia 13 
de dezembro, para tra-
balharem na cidade pelo 
Programa Mais Médi-
cos do Governo Federal.
A Dra. Rosa Losada, 
51 anos, e o Dr. Edu-
ardo Varela, 40 anos, 
foram recebidos na Se-
cretaria de Saúde do 
Município pelo se-
cretário de Governo e 
pela equipe da pasta.
A partir do mês que vem, 
eles estarão à disposição 

da população em postos 
de saúde a serem defini-
dos nos próximos dias. O 
salário dos profissionais 
será pago pela União. 
O município fica res-
ponsável pelos custos de 
estadia e alimentação.
No Brasil desde o come-
ço do último mês de no-
vembro, os profissionais 
passaram por um curso 
de adequação ministra-
do na capital paulista e 
encontram-se aptos para 
atender os munícipes.
E x p e r i e n t e s , 
Dra. Rosa e Dr. Eduardo 
contam que já estiveram 
em outros países da Amé-
rica Latina (Venezuela e 
Guatemala) e afirmam que 

o internacionalismo é um 
princípio nas universida-
des de medicina de seu país.
“Viemos contribuir humil-
demente, ajudar a popu-
lação mais necessitada e 
apoiar o Sistema Único de 
Saúde (SUS)”, diz Varela. 
“Além disso, viemos 
para trocar experiên-
cia e conhecimento 
com os colegas brasilei-
ros”, completa Losada.
“A chegada desses profis-
sionais é importantíssima 
para ajudar na construção 
do Sistema Único de Saú-
de ubatubense. Estamos 
muito felizes e esperanço-
sos”, comemora Hebe So-
ares, coordenadora de ges-
tão da Secretaria de Saúde.

Árvore de Natal de garrafas 
PET é montada na Praça

Padre Pedro em São Bento 
do Sapucaí

A Árvore de Natal feita a 
partir de garrafas PET, ini-
ciada em oficina comunitá-
ria - realizada pela Secre-

taria de Promoção Social e 
com o apoio da população 
sambentista, está sendo 
montada na Praça Padre 

Pedro. A árvore deseja 
aos munícipes e visitantes 
“Boas Festas”, juntamente 
com o Presépio Natalino.

Inscrições de grafiteiros 
para o Projeto Cidade

Galeria em Taubaté estão 
prorrogadas

Estão prorrogadas as ins-
crições de grafiteiros para 
o Projeto Cidade Galeria 
da Prefeitura de Taubaté. 
Os interessados tem até o 
dia 18 de dezembro, quar-
ta-feira, para preencher 
um formulário disponí-
vel no site da Prefeitura 
www.taubate.sp.gov.br e 
anexar de 03 a 06 fotos 
de trabalhos realizados.
O material vai ser analisa-
do pela equipe organizado-
ra do Projeto, nos quesitos 
estilo, técnica e criativida-
de. Serão selecionados 15 
grafiteiros que receberão 
um kit contendo latas de 
spray, látex e pigmentos. 
A lista de aprovados estará 
disponível na quinta-feira, 
dia 19 de dezembro no site 
da Prefeitura e no Face-
book facebook.com/pre-

feituramunicipaltaubate.
A data da 2ª intervenção 
do Projeto Cidade Gale-
ria também foi transferida 
para os dias 21 e 22 de de-
zembro, sábado e domin-
go, na parte de baixo do 
viaduto que liga a Avenida 
Itália à Rua São Francisco 
das Chagas. A Academia 
Sunfitness apoiadora do 
projeto forneceu as tin-
tas e iluminação da área.
O Projeto Cidade Galeria 
é desenvolvido pela Secre-
taria de Segurança Pública 
Municipal por meio do 
Departamento de Defesa 
do Cidadão e pela Secre-
taria de Turismo e Cultura 
da Prefeitura de Taubaté. 
O objetivo do projeto é 
promover o diálogo entre 
a classe artística e a comu-
nidade por meio do grafite.

O Cidade Galeria visa re-
vitalizar espaços públi-
cos e criar galerias a céu 
aberto, democratizando 
o acesso à arte. O proje-
to é realizado através de 
ações coletivas nas quais 
o grupo de grafiteiros 
vai transformar espaços 
como túneis e viadutos 
em obras de arte urbana.
Em agosto deste ano o 
primeiro local revitaliza-
do foi o Viaduto Jacques 
Felix (ao lado do Hospital 
Escola), com cerca de 400 
metros de área grafitada.
S e r v i ç o
Inscrições de grafitei-
ro para o Projeto Cida-
de Galeria em Tauba-
té estão prorrogadas
Inscrições: até 18 de 
dezembro pelo site 
www.taubate.sp.gov.br.

Atletas de Taubaté
distribuem presentes durante 

Campanha Natal Azul

As ruas de Taubaté foram 
tomadas por atletas de di-
versas equipes da cidade 
na sexta-feira. Mais de 
cem pessoas participaram 
da Campanha Natal Azul, 
realizada pela Secretaria 
de Esporte e Lazer e pelo 
FUSSTA (Fundo Social 
de Solidariedade). Duran-
te o percurso, as crianças 
que saíram das casas para 
assistir à carreata tam-
bém foram presenteadas.
De acordo com o organi-
zador Clayton de Oliveira, 
um dos objetivos do ato 
solidário foi homenagear 
um funcionário do exe-
cutivo, que passa por tra-

tamento médico. “O pro-
fessor Renato trabalhou 
38 anos na secretaria e 
hoje está na batalha con-
tra um câncer no esôfago. 
É uma forma de homena-
geá-lo e também mostrar 
que estamos dando essa 
força a ele”, explicou.
Esportistas da ADC Ford 
Futsal/ Taubaté, Proje-
to Esporte para Todos, 
Taubaté Basketball e Ins-
tituto Gotas de Cidadania 
também colaboraram e 
fizeram a festa da garota-
da nas instituições Obra 
Social Vila Aparecida, 
Lar Escola Irmã Amália e 
Lar Escola Santa Verôni-

ca. Mais de três mil brin-
quedos foram distribuí-
dos durante a campanha.
“Estamos aproveitan-
do para divulgar os pro-
jetos da Secretaria de 
Esporte e mostrar para 
essas crianças carentes 
que elas podem ter opor-
tunidade, ou seja, mudar 
de vida através do espor-
te”, completou Clayton.
O evento foi realizado 
durante o período da ma-
nhã e passou por diver-
sos bairros de Taubaté. 
Além dos jogadores, fun-
cionários da prefeitura e 
colaboradores também 
prestigiaram a carreata.

Caixa diz que quase
R$ 250 milhões em prêmios

não foram retirados
Aposta mínima é de R$ 
2 e pode ser feita até as 
19h em qualquer uma das 
mais de 12 mil lotéricas 
do Brasil R$ 40 milhões 
para o próximo concur-
so que será na quarta. 
O sorteio ocorreu na noi-
te de sábado em Lon-
drina-PR. As dezenas 
sorteadas foram: 01 - 
04 - 07 - 10 - 11 - 52. 
De acordo com a Caixa 
a quina teve  549 aposta-
dores que ficarão com o 
prêmio de R$ 6.125,83 

cada. A quadra saiu para 
outros  26.705 que leva-
rão R$ 179,90 cada um. 
Dinheiro sem dono: Se-
gundo a Caixa, têm qua-
se R$ 250 milhões que 
não foram retirados. São 
apostas premiadas dos 
concursos Mega-Sena, 
Quina, Dupla Sena, Ins-
tantânea, Lotogol, Ti-
memania, Lotomaria, 
Loteria Federal, Loteca 
e Lotofácil, que até o fim 
de novembro não retira-
ram os prêmios concedi-

dos, que totalizaram o va-
lor de R$ 246.265.536,18
O apostador tem o prazo 
de até 90 dias para retirar 
o prêmio. Após a data do 
sorteio, o dinheiro segue 
para a Secretaria do Te-
souro Nacional e será re-
passado para o Fundo de 
Investimento ao Estudante 
do Ensino Superior (Fies). 
É uma regra previs-
ta na lei 10.260/2001 
e está de acordo com a 
portaria Ministério da 
Fazenda nº 223/2002.


