
A Gazeta dos Municípios A Gazeta dos Municípios19 de fevereiro de 2013 19  de Fevereiro de 2013pagina 3pagina 4

A Unitau está com inscrições
abertas para o Programa de
Iniciação à Docência (PID),
iniciativa que permite a alunos
e ex-alunos atuarem como
monitores na
Instituição.Podem participar
do PID estudantes de
graduação, de pós-
graduação e graduados (ex-
alunos de graduação). O
objetivo do programa é
permitir que os alunos tenham
a experiência da
docência.Como monitores,
eles auxiliarão em atividades
como, por exemplo, preparo
de aulas e atividades,
orientação aos alunos e
participação nas aulas.As
inscrições podem ser
realizadas até o dia 25 de
fevereiro, de segunda a sexta-
feira, das 9h às 19h, no Setor
de Protocolo da
Coordenadoria de Controle

Acadêmico (na Pró-reitoria
de Graduação), localizado na
Avenida Nove de Julho, nº
245, no Centro.É necessário
apresentar alguns
documentos, como histórico
escolar e identidade.Os
selecionados deverão
começar as atividades em 1º
de março.Para participar do
PID é necessário estar
regularmente matriculado ou
ser egresso de cursos de
graduação ou de pós-
graduação da Unitau –
também são aceitos
estudantes de outras
instituições, no caso de alunos
de pós-graduação strictu
sensu –, ser indicado por
professor de carreira da
Unitau ou da Escola de
Aplicação Dr. Alfredo José
Balbi, que aceite atuar como
Professor Mentor do
estudante, estar apto a

atender o calendário do
programa e cumprir a jornada
estipulada.Há três
modalidades de monitoria no
PID: Monitor Júnior (alunos
de graduação da Unitau),
Monitor Pleno (graduados da
Unitau e alunos de cursos de
especialização) ou Monitor
Sênior (alunos de programas
de pós-graduação stricto
sensu da Unitau e de outras
i n s t i t u i ç õ e s ) . M a i s
informações sobre o PID
podem ser obtidas no edital
do programa ou na
deliberação que trata do
assunto – ambos estão
disponíveis no site da Unitau
(www.unitau.br). Também é
possível informar-se na Pró-
reitoria de
Graduação (PRG), cujos
telefones são (12) 3625-
4 2 1 9
e (12) 3625-4231.

Taubaté:
Alunos da Unitau podem

atuar como monitores
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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 Galvao 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 Senhora 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
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  -  3632-18-08
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:
Av Iperoigue e no Itaguá
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do
Vale do Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos
Federais, Estaduais e Municipais.
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As ginastas de
Pindamonhangaba são
privilegiadas e podem usufruir
dos melhores equipamentos
para a prática da
modalidade. A Prefeitura de
Pindamonhangaba possui um
ginásio amplo e os atletas têm
a oportunidade de treinar
com excelentes professores.
Para o setor feminino,
existem paralelas
assimétricas, trave de
equilíbrio, entre outros. Para
o masculino, há cavalo com
alças, argolas, paralelas
simétricas e barra fixa. A
Prefeitura também adquiriu a

pista de tumble track,
utilizada para exercícios de
maior complexidade, mesa
de salto, colchões e tablado.
Esses produtos de ponta
ficam no Centro de
Treinamento Luiz Caloi. A
ginástica artística é um
esporte que exige bastante
disciplina e dedicação do
atleta, por este motivo, há
treinadores que afirmam ser
um esporte ‘precoce’,
porque com seis anos já é
possível pratica-la.No Luiz
Caloi, os ginastas das
categorias pré-infantil, infantil,
juvenil e adulto (a partir dos

13 anos) fazem seus
treinamentos e representam a
cidade em competições
como: Jogos Regionais,
Abertos, da Juventude, entre
outros. De acordo com
especialistas da modalidade,
os equipamentos que existem
em Pindamonhangaba são
excelentes e contribuem com
o melhor rendimento das
atletas, além de facilitar o
desenvolvimento de alguns
elementos, dando aos atletas
mais segurança e diminuindo
os riscos de contusões, pois
são específicos para a prática
da ginástica artística. 

Pindamonhangaba:
Ginastas treinam em

equipamentos de ponta

A instalação de mais dois
semáforos está colaborando
para garantir mais segurança
a milhares de pessoas. Na
última semana, a Prefeitura
de Pindamonhangaba utilizou
mais dois equipamentos de
sinalização semafórica na
cidade. Um deles fica no
cruzamento entre as ruas
Fortunato Moreira e Cônego
Tobias – na região central da
cidade, onde o fluxo de
veículos é intenso o dia todo.
O outro fica em um ponto
que era crítico na cidade, o
cruzamento entre as ruas
Cap. Vitório Basso, Gov.

Pedro de Toledo e Sold. José
Pires Barbosa Filho – no
Campo Alegre. As próximas
atividades da Prefeitura em
relação à sinalização, por
meio de semáforo,
acontecerão na avenida São
João Bosco. De acordo com
informações do
departamento de Trânsito,
será instalado um semáforo
na frente da Praça do
Santana. Além da utilização
de cores, o aparelho emitirá
sons – para beneficiar os
deficientes auditivos. Outro
local da São João Bosco que
receberá o equipamento será

em frente ao Corpo de
Bombeiros. No local, a
Prefeitura colocará um
semáforo com sistema
diferente, pois além da São
João Bosco, ele controlará o
fluxo de veículos de duas
outras ruas (São Domingos
Savio e Treze de Maio) e
ainda terá um dispositivo que
poderá ser acionado pelo
Corpo de Bombeiros. A
intenção é que fique em poder
do Corpo de Bombeiros um
sistema integrado – que
poderá ser acionado se
houver emergências na
cidade.

Novos semáforos
garantem segurança em

importantes vias

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de
Esportes, convida judocas
e interessados no esporte
para participar de palestra
com o judoca medalhista
olímpico, Leandro
Guilheiro. O evento será
realizado na quarta-feira
(20), às 15 horas, no
ginásio do Centro
Esportivo João Carlos de
Oliveira “João do Pulo”.
A entrada é gratuita.

Leandro Guilheiro é um
dos principais nomes da
modalidade, atualmente.
Ele conquistou duas
medalhas de bronze
olímpicas, sendo em
Atenas, 2004, e Pequim,
2008. Guilheiro fará uma
clínica esportiva, a partir
de exercícios e
fundamentos do judô, e
uma explanação sobre sua
carreira. A Secretaria de
Esportes destaca que este
será um bom momento

para que todos os que se
interessam pelo judô,
tanto os atletas, como os
pais de judocas, possam
prestigiar o evento,
porque compartilhar
conhecimento é um
diferencial na vida de
t o d o s .
Para obter mais
informações basta entrar
em contato com a
Secretaria de Esportes
pelo telefone (12) 3648-
2248. 

Pindamonhangaba:
Prefeitura convida

judocas para palestra
Nesta terça-feira, 19, a
Sabesp vai realizar serviços
de limpeza de reservatórios
de água do município de
Taubaté. Em decorrência
dessa manutenção, o
fornecimento será

interrompido entre 8h e 13h
nos seguintes locais: Jardim
América, Alto São Pedro,
Imaculada e Fonte
Imaculada. Em casos de
emergência, a população
pode entrar em contato pelo

telefone 0800-055-0195,
com prioridade para creches,
hospitais, asilos, entre outras
entidades. O objetivo da
limpeza é assegurar a
qualidade dos serviços de
abastecimento à população.

Sabesp faz limpeza de
reservatório hoje em

Taubaté

Com o objetivo de
estimular o plantio e o
aumento da arborização
no município, a Secretaria
de Meio Ambiente de
Taubaté está realizando
uma campanha de doação
de mudas de árvores
nativas, fator que contribui
significativamente para a
melhoria das condições
ambientais e da qualidade

de vida na região.A ideia
da campanha, intitulada
“Taubaté + Verde”, é
aproveitar esta época de
calor e de maior
incidência de chuvas para
estimular agricultores,
moradores, associações
de bairros, ambientalistas
e indústrias a plantarem
árvores em suas
p r o p r i e d a d e s ,

preferencialmente em
locais como margens de
córregos e outras áreas de
p r e s e r v a ç ã o . O s
interessados devem entrar
em contato com a SEMA
(Secretaria de Meio
Ambiente) até o dia 21 de
março. Outras
informações podem ser
obtidas pelo telefone
(12) 3624-4195.

Taubaté + Verde:
Campanha de doação de

mudas acontece até
março

Em meio à programação
especial, o Sesc Taubaté
recebe, dia 20, às 21h, o
espetáculo musical
“Martinho da Vila, O
Melhor do
Carnaval”.Especialmente
concebido para o Sesc, o
show “Martinho da Vila, O
Melhor do Carnaval” é o
primeiro show do cantor
totalmente dedicado ao
Carnaval, com uma
seleção dos melhores
sambas enredo, frevos e
marchinhas. O repertório
selecionado pelo próprio
Martinho da Vila irá
resgatar pérolas do
Cancioneiro Brasileiro,
como Pierrot Apaixonado
e Bandeira Branca, e os

sambas enredo que mais
fizeram sucesso nas
últimas décadas e
também, o samba enredo
da Escola Vila Isabel
2013, de autoria do cantor
em parceria com Arlindo
Cruz e Tunico Ferreira.Os
ingressos são limitados.
Ingressos antecipados
com desconto, até o dia
19, às 21h.O show faz
parte do Projeto
Legítimos Brasileiros
que trabalha com dois
ícones da cultura
brasileira que despertam a
curiosidade, o interesse o
estudo e a pesquisa, mas
acima de tudo a paixão: o
samba e o futebol, dois
Legítimos Brasileiros.

Martinho da Vila
se apresenta
em Taubaté

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Esportes,
está fazendo o cadastro de
munícipes que utilizam as
dependências do Centro
Esportivo José Ely Miranda
“Zito” e João Carlos de
Oliveira “João do Pulo”. Para
fazer o cadastro basta retirar
uma ficha na secretaria. É
necessário apresentar cópias
do RG, ou certidão de
nascimento, CPF,
comprovante de endereço e
duas fotos 3x4. A ficha deve

ser entregue na secretaria do
“Zito” e do “João do Pulo”,
de segunda a sexta-feira,
entre as 8 e 20 horas. Este
cadastro é uma maneira da
administração municipal ter o
contato e controle dos
frequentadores e solicitar a
colaboração de todos para
manter as boas condições de
uso do espaço público. Em
breve, o munícipe deverá
apresentar a carteirinha para
utilizar as dependências, tanto
durante a semana como aos
sábados e domingos.

Prefeitura faz
cadastro de

munícipes que
frequentam

Centros
Esportivos


