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Durante a cerimônia que 
marcou o início da demo-
lição de casas no Parque 
do Capivari, o Secretário 
de Transportes, Jurandir 
Fernandes, anunciou que 
o Estado fará a iluminação 
do Teleférico e ocupará o 
topo do Morro do Elefante, 
criando ali um novo recur-
so turístico. A inauguração 
da primeira fase, que con-
siste no término das demo-
lições e paisagismo e a ilu-
minação do teleférico, será 
no dia 14 de dezembro. O 
anúncio foi recebido com 
alegria e entusiasmo pelo 
prefeito Fred Guidoni que 
vem, desde o início do ano, 
fazendo tratativas com o 
Estado para que a integra-
ção do parque com a cida-
de se torne realidade, bem 
como a sua abertura como 
recurso turístico também à 
noite. O secretário, em seu 
discurso, disse que as insta-
lações antes ocupadas pela 
Prefeitura no alto do Mor-
ro do Elefante, farão parte 
do projeto que transforma-
rá toda aquela área. Dentre 
as mudanças anunciadas 
está também a retirada da 
Concha Acústica da Praça 
do Capivari e a sua insta-

lação no Parque. Além do 
prefeito e do secretário, 
participaram da cerimônia 
o deputado estadual Orlan-
do Morando, o ex-prefeito 
Fausi Paulo, o vereador 
Ricardo Castelfranchi, o 
diretor da Estrada de Fer-
ro de Campos do Jordão, 
Ayrton Camargo e Silva, 
secretários municipais e 
autoridades. A primeira 
fase de todo este projeto, 
no entanto, é a demolição-
dos imóveis desocupados 
que irão limpar a paisagem 
e integrar o parque à Pra-
ça. O custo da obra é de R$ 
127 mil e a empresa con-
tratada pelo Estado tem 40 
dias para terminar o traba-
lho. Na sequência virá um 
novo paisagismo do local.  
O Parque do Capivari abri-
ga bens tombados, com 
a Estação Emílio Ribas 
e algumas casas, que se-
rão preservadas. “Desde 
o início do ano, o prefeito 
Fred Guidoni, tem insisti-
do conosco na necessidade 
da integração da ferrovia 
com a cidade. Estamos 
construindo isso, com 
esta obra”, disse o Secre-
tário Jurandir Fernandes.
O prefeito Fred Guidoni 

salientou a importância 
desta parceria. “Estamos 
participando do projeto, 
desde o seu início, para 
que esta união entre a ci-
dade e a ferrovia se for-
taleça, cada vez mais, 
para fazer um projeto que 
atenda às necessidades da 
cidade e dos turistas”, dis-
se. Em julho deste ano, a 
Estrada de Ferro Campos 
do Jordão (EFCJ) obteve 
a melhor marca mensal 
de passageiros transpor-
tados em seus sistemas 
de Teleférico e Bondes 
Urbanos desde 2004.  
 No Teleférico foram 
atendidos 42.410 usuá-
rios ante 24.336, ou seja, 
57% a mais que a marca 
registrada em 2004. No 
passeio turístico de bon-
de entre Emilio Ribas e 
Portal também houve um 
aumento de 30%, ou seja, 
foram transportados 9.272 
usuários contra 2.786 
passageiros em 2004. Se 
levarmos em considera-
ção os 4.226 passageiros 
transportados no Bonde 
Turístico, que opera no 
trecho entre Emílio Ribas 
e Abernéssia, o total sobe 
para 13.498 passageiros.

Secretário dos  
Transportes anuncia 

iluminação do teleférico 
de Campos

Centros de Referência de 
Assistência Social (Cras) 
criaram perfis em redes 
como o Facebook para di-
vulgar serviços e progra-
mas ofertados. Além da 
maior aproximação com o 
público usuário, as redes 
também rendem parce-
rias e atraem voluntários. 
Brasília, 17 – Mais do que 
ferramentas de entreteni-
mento, as redes sociais, no 
Brasil, têm se transforma-
do em uma importante fer-
ramenta de serviço. Com 
o crescente acesso da po-
pulação à internet – espe-
cialmente nos segmentos 
de menor renda –, alguns 
Centros de Referência de 
Assistência Social (Cras) 
decidiram apostar na cria-
ção de perfis nas redes 
sociais para divulgar seus 
programas e serviços e 
têm se surpreendido com o 
resultado. Os profissionais 
que atuam nos Cras estão 
criando contas no Face-
book para se comunicar 
com a população, usuários 
e outras unidades do Siste-
ma Único de Assistência 
Social (Suas). Eles pos-
tam fotos de atividades, 
informações sobre capa-
citações, oficinas e servi-
ços e também respondem 
dúvidas da população. Os 
perfis, criados para divul-
gar as ações, acabaram 
se transformando em um 
canal de interação com o 
público que utiliza os ser-
viços e atraem parceiros 
e voluntários, além de es-
treitar as relações com ou-
tros Cras, fortalecendo a 
articulação da rede socioa-
ssistencial. Em maio deste 
ano, o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) divulgou dados de 
um suplemento especial 
da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios 
(Pnad), indicando que, 
em 2011, 77,7 milhões 
de pessoas com 10 anos 
ou mais de idade haviam 
acessado a internet nos 

três meses anteriores à co-
leta de dados da pesquisa. 
O levantamento mostrou 
ainda que, no grupo sem 
rendimento e com até um 
quarto de salário mínimo, 
o percentual de pessoas 
que acessaram a internet 
aumentou de 3,8% em 
2005 para 21,4% em 2011; 
no grupo entre um quarto 
até metade do salário mí-
nimo, ele foi de 7,8% para 
30%, e no grupo de meio a 
um salário mínimo, o au-
mento foi de 15,8% para 
39,5% no mesmo período. 
Divulgação e Interação 
– No município de An-
tônio João (MS), o perfil 
do Cras no Facebook foi 
criado em março deste ano 
pela assistente adminis-
trativa Liliane Marcondes 
Viana Silva. Ele é usado 
para divulgar os cursos e 
ações com mais agilida-
de. “Fiz o perfil do Cras 
Antônio João no facebook 
para divulgar o nosso tra-
balho, as reuniões e to-
das as nossas ações. Todo 
mundo fica sabendo o que 
estamos fazendo”, explica. 
Na linha do tempo do per-
fil do Cras Antônio João, 
é possível ver registros de 
ações como a entrega de 
ovos de páscoa às crianças 
do município, que envol-
veu três dias com a equi-
pe do Sistema Único de 
Assistência Social (Suas) 
e as mulheres que fizeram 
curso de geração de renda 
pela prefeitura.  No estado 
vizinho, em Santo Antônio 
de Leverger (MT), o psi-
cólogo Weder Lauro Ron-
don Corrêa transformou, 
há dois meses, o perfil do 
Cras em uma fanpage no 
Facebook para adminis-
trar melhor a interação. 
“Tem um monte de gente 
que não sabe como fun-
ciona um Cras e pede para 
conhecer e visitar a nossa 
unidade. Na nossa página 
há profissionais e usuários 
do município e de todo o 
Brasil. Agora queremos 

criar perfis no Twitter e 
no Instagram”, planeja. 
A iniciativa do psicólogo 
tem o apoio da secretária 
municipal de Assistência 
e Promoção Social, Di-
vina Maria da Silva, que 
acompanha as publicações 
a partir do seu perfil pes-
soal. “O facebook não é 
só particular, hoje em dia 
é um meio de propaganda 
e comércio. Gostei da ini-
ciativa dele, está bem pro-
fissional”, afirma a secre-
tária, que curte as fotos do 
grupo de idosos “Recordar 
é Viver” e do Projovem 
Adolescente na página do 
Cras. Em Teresópolis (RJ), 
é a própria coordenadora 
do Cras São Pedro, Olda-
lea Mello, quem abastece a 
linha do tempo no perfil da 
unidade no Facebook. O 
centro tem quase duas mil 
famílias referenciadas que 
são beneficiárias do Bolsa 
Família e as redes sociais 
estão ajudando a atrair 
voluntários para auxiliar 
no atendimento. “Conse-
guimos uma nutricionis-
ta pelo Facebook que se 
dispôs a atender os idosos 
no Cras. Ela vai dar uma 
palestra. Também apare-
ceram uma arte-terapeuta 
e uma professora de arte 
da rede municipal, que se 
ofereceram como voluntá-
rias”, comemora Oldalea.
No dia 12 de setembro, o 
Cras São Pedro completou 
aniversário de um ano e 
postou uma homenagem 
com uma foto da equipe 
de referência. Os usuários 
curtiram, mandaram car-
tões, mensagens e fizeram 
visitas pessoalmente para 
parabenizar a equipe, pois 
ficaram sabendo do ani-
versário pela rede social. 
“Nós ganhamos também 
uma biblioteca comunitá-
ria da Secretaria Munici-
pal dos Direitos da Mulher 
e fizemos o agradecimen-
to pelo Facebook para 
que todos soubessem”, 
conta a coordenadora. 

Redes sociais  
aproximam população 

dos serviços  
socioassistenciais

Estão abertas até o sá-
bado (21), as inscrições 
para o Sarau da Bibliote-
ca do Bosque: Poemas de 
Primavera. O evento será 
realizado no dia 26 de se-
tembro, às 19h30, marcan-
do também o lançamento 
do livro “Voo inaugural: 
Poesia a oito mãos”, de 
Altair Fernandes, Mei-

re Carvalho, Juraci Faria 
e Maurício Cavalheiro. 
 O evento é aberto ao pú-
blico em geral e quem 
quiser participar pode en-
viar uma poesia com o 
tema “Primavera”, para o 
e-mail biblioteca@pinda-
monhangaba.sp.gov.br até 
a data limite de inscrições.  
O Sarau é uma parce-

ria da Coordenação de 
Bibliotecas Municipais, 
através da Secretaria 
de Educação e Cultura, 
 e a APL - 
 Academia Pindamonhan-
gabense de Letras. Mais 
informações poderão ser 
obtidas pelo telefone 3643-
2399, de segunda a sexta-
feira, das 8 às 17 horas.

Pindamonhangaba 
Biblioteca abre inscrições 

para Sarau
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da 
Av. Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - 
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Gal-
vao de França ( Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida 
Gil, 19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro 
Alves Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - 
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Se-
nhora de Natividade e Panificadora Pão Zico - 
Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - 
Banca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de 
Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção 
Av. 7 de setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça.
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08TRE-
MEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá.

Curiosidades 
Antigamente, no Brasil, para se ter melado, os escravos colocavam o caldo de cana de açúcar em um tacho e o levavam ao fogo. 
Não podiam parar de mexer até que uma consistência cremosa surgisse. Porém, um dia, cansados de tanto mexer e com serviços 
ainda por terminar, os escravos simplesmente pararam e o melado desandou. O que fazer agora? A saída que encontraram foi 
guardar o melado longe das vistas do feitor. No dia seguinte, encontraram o melado azedo e fermentado. Não pensaram duas 
vezes e misturaram o tal melado azedo com o no e levaram os dois ao fogo. Resultado: o “azedo” do melado antigo era álcool, 
que aos poucos foi evaporando e formou no teto do engenho umas gotas que pingavam constantemente. Era a cachaça já formada, 
que pingava. Daí o nome “pinga”. Quando a pinga batia nas suas costas marcadas com as chibatadas ardia muito, por isso deram 
o nome de “água ardente”. Caindo em seus rostos escorrendo até a boca, os escravos perceberem que, com a tal goteira, ficavam 

alegres e com vontade de dançar. E sempre que queriam ficar alegres repetiam o processo.

Caniço suíço 

Sabendo que o exército do seu país importava canivetes alemães, Karl Elsener abriu uma fábrica em 1884. Os seus primeiros 
canivetes Victorinos foram entregues aos soldados suíços em outubro de 1891. Colocou o brasão do país para diferenciá-los dos 
alemães e os batizou homenageando seus pais. Victor e Victória. Para ampliar o negócio e atrair utilizadores mais refinados, El-
sener aperfeiçoou os canivetes e assim, surgiram os modelos com ferramentas abre latas, chave de fendas, punção e saca rolhas, 
serrote, alicate, abre garrafas, palito de dentes, pinça, gancho de pesca, lente de aumento e até uma pequena bússola. O primeiro 
popularizou-se depois da Segunda Grande Guerra Mundial, com as unidades militares americanas. Atualmente, a linha para 
oficiais tem 100 diferentes combinações. Diferente do que se imagina, o mau humor crônico não é um traço de personalidade e 
sim uma variação moderada de depressão, conhecida como distimia que poder ser desencadeada tanto na infância como na vida 
adulta por fatores genéticos ou adventos traumáticos. Apesar de não ter cura, o distúrbio pode ser controlado quando tratado 
com antidepressivos. Comemora-se a 23 de novembro o Dia do Livro. Durante muito tempo os tipos (letras) e as ilustrações dos 
livros eram talhadas em madeira. Esta era molhada em tinta e comprimida contra uma folha de papel. Um livro de 100 páginas 
necessitaria de 100 tábuas talhadas manualmente. Mas em 1454, o alemão Johannes Gutenberg revolucionou esse processo, 
criando os tipos móveis. Com eles era possível escrever uma página palavra após palavra, através de rodízio das letras. Com isso, 
foi possível popularizar o livro e difundir conhecimentos como nunca antes se havia feito. Em 1814, outro alemão, Frederich 
Koening inventou a imprensa movida a vapor que conseguia rodar mais de mil cópias por hora. Em 1846, o americano Richard 
Roe inventou a primeira máquina rotativa que aumentou a velocidade da imprensa para cinco mil cópias por hora porque permitia 
a reposição mecânica do papel. Em 1884, com a invenção do linotipo, que multiplicava por seis a velocidade da imprensa, por 
compor os caracteres mecanicamente, chegou ao fim a era dos tipos móveis alimentados manualmente. No século passado, foi 
inventado a fotocomposição, em que os textos e as fotos são produzidos na redação e montados manualmente em papel especial 
e depois fotografados para a reprodução do fotolito. Atualmente as redações da maioria dos jornais e revistas usam a editoração 
eletrônica em textos e fotos compostos em uma página do computador.

Humor 
O bêbado inveterado vai ai médico, acompanhado de sua esposa e o médico pergunta:
- Qual é o problema?
- É que eu sinto náuseas, dores no corpo, estou sempre cansado...
- O senhor fuma?
- Três maços por dia!
- Aí está o problema, meu amigo! Pare de fumar imediatamente e logo voltará a ter uma saúde de ferro.
Feliz com o diagnóstico despediu-se do medido e assim que saíram, a esposa perguntou-lhe:
- Que história é essa de fumar três maços por dia? Você nunca colocou um cigarro na boca!
- Eu sei, meu bem! Mas se eu dissesse que não fumava ele iria perguntar se eu bebia... aí me tocava parar de beber!

Três amigos estão no velório de um companheiro de trabalho e um deles, olhando para o defunto, diz:
- Eu queria que quando eu morresse, todos me olhassem e dissessem algo grande que fiz de bom na vida.
- É verdade, diz o outro. Eu também queria que olhassem e dissessem, foi um grande homem e o melhor amigo.
O terceiro escutava atentamente seus amigos , sem fazer comentários e os outros perguntaram:
- E você o que gostaria que dissessem?
- Eu gostaria que todos me olhassem e dissessem: Olha, olha? Parece que está se mexendo?

A tia vira-se para a sobrinha e pergunta:
- Mariazinha, o que você vai fazer quando for grandona assim como a titia?
A menina pensou um pouquinho e respondeu:
- Regime titia!

O policial faz sinal para a mulher parar, aproxima-se do carro e diz:
- A senhora estava a 130 quilômetros por hora. Vou ter que multá-la!
E a motorista, loiríssima, diz:
- Quebra o galho, Seo guarda... É a primeira vez que dirijo e eu ainda não tenho a carteira de habilitação!

Na escola Manuelzinho escuta esta piada:
- Quantos pastéis comes em jejum?
- Como dois.
- Burro! Só comes um. Quando comes o segundo já não é mais jejum.
- É verdade. Faz sentido.
Manuelzinho quando chega em casa conta a piada ao pai:
- Pai, quantos pastéis comes em jejum?
- Como três.
- Que pena! Se comesses dois eu teria uma piada ótima pra te contar.

Um amigo chega para o outro e diz:
- Acabou meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacional de memorização. Não esqueço mais nada.
- Ah é? E como é o nome do curso? Pergunta o amigo.
O outro colocou o dedo indicador dobrado sobre os lábios como quem está pensando e falou:
- Como é o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Respondeu o amigo.
Aí o cara virou para a esposa, que estava próxima, e falou:

- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou fazendo?

 
Mensagens

Vigiar não é desconfiar. É acender a própria luz, ajudando os que se encontram nas sombras. Defender não é gritar. É prestar 
mais intenso serviço às causas e às pessoas. Ajudar não é impor. É amparar, substancialmente, sem pruridos de personalismo, 
para que o beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar não é ferir. É orientar o próximo, amorosamente, 
para o reino da compreensão e da paz. Renovar não é destruir. É respeitar os fundamentos, restaurando as obras para o bem geral. 
Esclarecer não é discutir. É auxiliar, através do espírito de serviço e da boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Atuar 
não é desejar. É compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do 
verdadeiro amor resplandeça. Não converta seus ouvidos num paiol de boatos. A intriga é uma víbora que se aninhará em sua 
alma. Não transforme seus olhos em óculos da maledicência. As imagens que você corromper viverão corruptas na tela de sua 
mente. Não faça de suas mãos lanças para lutar sem proveito. Use-as na semeadura do bem. Não menospreze suas faculdades 
criadoras, centralizando-as nos prazeres fáceis. Você responderá pelo que fizer delas. Não condene sua imaginação às excitações 
permanentes. Suas criações inferiores atormentarão seu mundo íntimo. Não conduza seus sentimentos à volúpia do sofrer. Ensi-
ne-os a gozar o prazer de servir. Não procure o caminho do paraíso, indicando aos outros a estrada para o inferno. A senda para 
o Céu será construída dentro de você mesmo. Falará você na bondade a todo instante, mas, se não for bom, isso será inútil para 
a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas, atendendo a inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza 
delas em seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não 
aplicar o que você leu, será tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras, em matéria de fé, entretanto, se 
essas convicções não servirem à sua renovação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas religiosas. Sua 
capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidade, contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará 
com o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. Você conhecerá perfeitamente as lições para o cami-
nho e passará, entre os olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, mas, se não praticar os bons ensinamentos que 
conhece, perante as Leis Divinas recomeçará sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus, Mestre e 
Senhor, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras soarão sem qualquer sentido. A paciência não é um vitral 
gracioso para as suas horas de lazer. É amparo destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias dourados. É 
suprimento de paz para as decepções do seu caminho. A calma não é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis. É 
valor substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem. 
É porta valiosa para que você demonstre boa vontade, ante os companheiros menos envolvidos. A boa cooperação não é processo 
fácil de receber concurso alheio. É o meio de você ajudar ao companheiro que necessita. A confiança não é um néctar para as 
suas noites de prata. É refúgio certo para as ocasiões de tormenta. O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus 
crepúsculos de anil. É manancial de forças para os seus dias de luta. A resistência não é adorno verbalista. É sustento de sua fé. 
A esperança não é genuflexório de simples contemplação. É energia para as realizações elevadas que competem ao seu espírito. 
Virtude não é flor ornamental. É fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno.

Pensamentos
Todo progresso da ciência é resultado de audácia  

e imaginação.
Não rezo pelos políticos, apenas observo-os e rezo pelo meu 

país.
Briga o mar com a praia e quem sofre é o caramujo.

Quem tem telhado de vidro não atira pedra no vizinho.
Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.

Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem 

verter.
A amizade é um amor que nunca morre.

O caminho do progresso não é rápido e nem fácil.
Queres que falem bem de ti? Então morra.

A recompensa de uma coisa bem feita é tela feito.
Todos os amores são eternos, o que muda são as pessoas.

O curso do verdadeiro amor jamais flui suavemente.
É chato ser bonito, mas o mais chato é ser feio.

Nasci pelado, careca e sem dentes, por isso o que vier é lucro.
A natureza não criou a indecência, o homem é quem a 

inventou.
Criatividade é tornar simples o que é complicado.

As reuniões são indispensáveis quando não se quer decidir 
nada.

A decisão é freqüentemente a arte de ser cruel a tempo.
Se não fosse pelo último minuto, muita coisa ficaria  

sem fazer-se.
A decisão é uma forma de reagir.

Se não houvesse esperança, não estaríamos lutando.
Quando Deus fecha uma porta, Ele pode estar abrindo uma 

janela.
Sou uma das poucas pessoas honestas que encontrei pela vida.

O casamento começa no motel e termina na pensão.
Se não pode ser o que és, seja com sinceridade o que podes ser.

A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento.
Quando o ar te faltar, respire mais devagar.

Um bom começo já é a metade.
Não se nasce mulher, torna-se mulher.

Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável.
Querer a verdade é confessar-se incapaz de criá-la.

Aquele que sabe mandar sempre encontra quem deve obedecer.
Diga a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la.

Humor não é um estado de espírito, mas é uma visão do 
mundo.

Se não sabes escutar, não deves falar.

Cargos são em todos os 
níveis de escolaridade.
Os salários variam de R$ 
818,59 a R$ 2.680,43. A 
Prefeitura e a Companhia 
Municipal de Turismo de 
Ubatuba, no litoral de São 
Paulo, divulgou dois edi-
tais de processo seletivo 
para 156 em cargos de ní-
vel fundamental, médio e 
superior. Os salários vão de 
R$ 818,59 a R$ 2.680,43.
No site da Instituto Bra-
sileiro de Administração 
Municipal, é possível ver 
os editais (acesse os edi-
tais: http://www.ibams-
p-concursos.org.br/site/).
No edital nº1 são 7 vagas 
em cargos de nível médio 

e superior na prefeitu-
ra. Os salários são de R$ 
1.083,91 e R$ 2.680,43, 
r e s p e c t i v a m e n t e .
Os cargos de nível supe-
rior são para assistente so-
cial e psicólogo. As vagas 
de nível médio são para 
assistente administrativo.
No edital nº 2 são 149 
vagas em cargos de ní-
vel fundamental e mé-
dio para a Cia. Municipal 
de Turismo. Os salários 
são de R$ 818,59 e R4 
890,76, respectivamente.
As vagas de nível mé-
dio são para fiscal de ati-
vidades turísticas e su-
pervisor de Zona Azul.
Os postos de nível funda-

mental são para agente de 
Zona Azul - praias e au-
xiliar de serviços gerais. 
As inscrições podem ser 
feitas entre os dias 16 e 
27 de setembro pelo site 
www.ibamsp-concursos.
org. A taxa é de R$ 45 
para nível médio e R$ 
75 para nível superior.  
A prova objetiva será 
aplicada na data prová-
vel de 13 de outubro. 
 O processo seletivo nº1 
terá validade de 1 ano e 
poderá ser prorrogado 
pelo mesmo período. Já 
o processo seletivo nº2 
terá validade de 2 anos, 
podendo ser prorroga-
do por igual período.

Prefeitura e Cia de  
Turismo de Ubatuba 

(SP) abrem 156 vagas
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São Bento do Sapucaí é 
palco do “3º Encontro 
Ponte Cultura”, com ar-
tistas plásticos brasileiros 
e alemães, que acontece 
de 15 a 21 de setembro. A 
iniciativa, realizada atra-
vés da Amanti-Kir, traz 
à Estância Climática vá-
rias atividades ligadas à 
área cultural, envolvendo 

uma programação gratuita 
aberta ao público recheada 
de palestras, mostras de fil-
mes, oficinas, entre outros. 
Dentre as atividades está 
o revestimento com mo-
saicos de uma capelinha 
que fica próxima ao Paço 
Municipal (Av. Sebastião 
de Mello Mendes – Bairro 
Jardim Santa Terezinha). A 

ação teve início na segun-
da semana de setembro e 
a inauguração está previs-
ta para o sábado, 21/09 – 
último dia de atividades.  
Cada artista brasileiro e ale-
mão envolvido no encontro 
desenvolverá uma obra de 
mosaicos para preenchê-la,  
promovendo assim mais um 
atrativo para o município.

São Bento do Sapucaí 
recebe encontro  

Brasil – Alemanha

Confira a programação e participe!

A Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo 
lançou nesta segunda-feira, 
16, um novo projeto para 
alunos do Ensino Médio 
da rede estadual. É o Alu-
no Empreendedor, que vai 
oferecer bolsas para 2.280 
jovens atuarem aos finais 
de semana nas 2.300 uni-
dades participantes do Pro-
grama Escola da Família. 
O anúncio foi feito pelo 
governador Geraldo Alck-
min e pelo secretário da 
Educação do Estado, pro-
fessor Herman Voorwald, 
em evento realizado no 
Palácio dos Bandeirantes. 
“É um grande estimulo aos 
alunos do Ensino Médio no 
sentido de melhorar a auto-
estima e de valorizá-los”, 
ressaltou Alckmin. “São 
Paulo acredita na educação 
como transformadora para 
que a pessoa, por meio do 
seu ensino e da sua profis-
são, possa se realizar ser-
vindo a seu semelhante”, 
completou o governador. 
Esses alunos vão criar e 
comandar ações gratui-

tas sociais, culturais e 
esportivas, entre outras 
atividades, aos sábados e 
domingos. Para isso re-
cebem benefícios men-
sais no valor de R$ 340, 
mais auxílio-transporte 
de R$ 52. A carga horá-
ria será de 12 horas, sen-
do seis horas no sábado e 
outras seis no domingo. 
Já neste semestre serão ofe-
recidas 1.400 vagas para 
alunos que já se disponibi-
lizaram a participar de ou-
tros programas de estágio 
oferecidos pela Secretaria 
e estão cadastrados nos 
bancos de dados oficiais. 
Os estudantes seleciona-
dos serão consultados e, 
caso tenham interesse em 
atuar aos finais de semana, 
será assinado um termo de 
adesão com cada jovem. A 
convocação dos primeiros 
selecionados será feita no 
final de setembro para que 
os empreendedores come-
cem a atuar em outubro. As 
880 oportunidades restan-
tes abrem no primeiro se-
mestre de 2014, seguindo o 

mesmo modelo de seleção. 
“O Escola da Família é 
parte do compromisso 
desta gestão em aproximar 
a comunidade escolar das 
unidades de ensino e de 
seus gestores, um meca-
nismo que fortalece o ensi-
no. Com o novo programa, 
a Secretaria oferta aos alu-
nos mais uma oportunidade 
de serem protagonistas nas 
escolas, com o benefício 
de receberem uma bolsa e 
ganharem experiência com 
o público”, afirma o secre-
tário da educação, pro-
fessor Herman Voorwald. 
A bolsa tem duração de um 
ano. Após a convocação, 
os alunos empreendedo-
res serão encaminhados às 
unidades do Programa de 
seus municípios de origem. 
Será dada a preferência 
para que os jovens atuem 
nas unidades em que estu-
dam. Em 2013, o Progra-
ma Escola da Família com-
pleta 10 anos com a marca 
de 724 milhões de aten-
dimentos gratuitos ofere-
cidos a toda comunidade.

Novo projeto oferece  
bolsas de R$ 392 para  
estudantes do Ensino  

Médio atuarem ainda este 
ano aos finais de semana 

em escolas do Estado
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O CIP (Centro Integrado 
Profissionalizante) abri-
rá inscrições para novos 
cursos profissionalizantes 
entre os dias 24 e 26 deste 
mês, em sua sede na To-
polândia, região central de 
São Sebastião. As novas 
inscrições serão para os 
cursos de pintor de obras, 
instalador hidráulico, as-
sistente administrativo e 
auxiliar de logística, todos 
com  160 horas. Tais cur-
sos serão desenvolvidos 
em parceria entre a Se-
cretaria da Educação e o 
Senai (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Indus-
trial). Entre as condições 
exigidas para a inscrição 
no processo seletivo estão 
ser brasileiro ou gozar das 

prerrogativas dos decretos 
70.391/72 e 70.436/72 e 
ser residente no municí-
pio. Também é necessário 
ter a idade e a escolaridade 
exigida, como nos de pin-
tor de obras e instalador 
hidráulico ter, no mínimo, 
18 anos e Ensino Funda-
mental 1 (5º ano comple-
to). Já para os de assistente 
administrativo e auxiliar 
de logística é necessário 
ter, no mínimo, 16 anos 
e Ensino Fundamental 
2 (9º ano completo). Os 
candidatos interessados 
devem ainda apresentar 
os seguintes documentos: 
RG, CPF, comprovante 
de residência e compro-
vante de escolaridade. 
Os cursos estão previstos 

para começar a partir do 
próximo dia 7 de outubro. 
 Serão duas turmas para 
o curso de assistente ad-
ministrativo e outras duas 
para o de auxiliar de logís-
tica nos períodos matutino 
e vespertino. Já para os 
cursos de pintor de obras 
e instalador hidráulico será 
formada uma turma para 
cada no período noturno.   
Mais informações pode-
rão ser consultadas no 
edital de abertura no site 
da Prefeitura . As inscri-
ções começam às 9h e 
encerram às 17h, no CIP, 
na Rua Antonio Pereira 
da Silva, 56, Topolândia, 
na região central da cida-
de. Outras informações 
pelo telefone: 3892-5535.

Centro Integrado  
Profissionalizante de São 

Sebastião abrirá  
inscrições para  novos 

cursos

Foi pensando no bem-es-
tar e na qualidade de vida 
da população tremem-
beense, que a Secretaria de 
Saúde de Tremembé, pro-
move de 23 a 27 setembro, 
a Semana da Cardiologia, 
conhecida popularmente 
como Semana do Coração. 
 O objetivo principal é 
orientar a população so-
bre a importância de 

avaliações periódicas 
para a detecção de do-
enças cardiovasculares.  
A Campanha envolve, 
além de testes de glicemia, 
avaliações nutricionais 
(com cálculo do Índice de 
Massa Corporal – IMC), 
circunferência abdomi-
nal, aferição da pressão 
arterial e distribuição de 
um material informativo. 

 As atividades visam cons-
tatar os possíveis proble-
mas de saúde da população 
para encaminhá-los aos tra-
tamentos mais indicados.  
A Campanha ocorre em 
todas as unidades de Es-
tratégia de Saúde da Fa-
mília (ESFs) e no Cen-
tro de Saúde, Dr. Carlos 
Borges Âncora da Luz., 
ao lado da prefeitura.

Secretaria de saúde promove  
semana do coração pensando na  

qualidade de vida dos  
Tremembeenses

Câmara Municípal de Monteiro Lobato


