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Evento foi realizado nes-
ta segunda-feira, dia 16 
e reuniu autoridades, 
educadores e popula-
ção em torno das ações 
sociais da educação
Em sessão solene, Câ-
mara de Pindamonhan-
gaba enaltece Mobiliza-
ção Social pela Educação
Vereadores e homena-
geados durante a sessão 
solene da 4ª Semana de 
Mobilização Social pela 
Educação/2013 Vereado-
res, autoridades civis e 
militares, professores, es-
tudantes e a população de 
Pindamonhangaba partici-
param nesta segunda-fei-
ra, dia 16 de setembro, no 
plenário da Câmara de Ve-
readores, da sessão solene 
em comemoração a “4ª 
Semana de Mobilização 
Social pela Educação”. O 
evento foi realizado por 
força do Requerimento nº 
2.246/2013, de 02 de se-
tembro, de autoria do ve-
reador Osvaldo Macedo 
Negrão – Professor Os-
valdo (PMDB), que tam-
bém presidiu a solenidade. 
Além do Professor Osval-

do, estiveram presentes 
à sessão os vereadores 
Carlos Eduardo de Moura 
– Magrão (PPS), Profes-
sor Eric (PR), José Car-
los Gomes – Cal (PTB) e 
Roderley Miotto (PSDB). 
Também participaram da 
solenidade a Secretária 
de Educação e Cultura de 
Pindamonhangaba, Elisa-
beth Cursino; o Bispo da 
Diocese de Taubaté, Dom 
Carmo João Rhoden; o 
Presidente da FUNVIC/
UNESCO, Luís Otávio 
Palhari; a Presidente do 
Comitê de Mobilização 
pela Educação de Pin-
damonhangaba, Simone 
Braça, o Comandante da 
PM de Pindamonhangaba, 
Capitão Paulo Henrique 
Cavalheiro e a represen-
tante da Diretoria Regio-
nal de Ensino, Professora 
Daniela Saar. Na saudação 
oficial, o vereador Profes-
sor Osvaldo reconheceu 
o importante trabalho de-
senvolvido por pessoas e 
entidades em benefício da 
educação. “Hoje comemo-
ramos o reconhecimento 
daqueles que se colocam 

a disposição de maneira 
incondicional para ajudar 
o próximo”, enfatizou o 
parlamentar. Durante a 
sessão solene foram ho-
menageadas com Diplo-
mas de “Honra ao Mérito” 
as seguintes entidades: 
REMEFI “Professor Jo-
aquim Pereira da Silva”, 
Igreja Católica e Apostó-
lica Romana – Decanato 
Cristo Rei, Igreja Evangé-
lica Assembleia de Deus 
– Ministério Belém, ONG 
“Parceiros do Amanhã” e 
Escola Estadual “Ryoiti 
Yassuda”. O Presidente da 
Mesa Diretora, vereador 
Professor Osvaldo res-
saltou a importância das 
entidades e dos profissio-
nais envolvidos. “À vocês, 
mobilizadores da educa-
ção, que são sinônimo de 
força, garra, dedicação e 
persistência, os meus pa-
rabéns. O reconhecimen-
to hoje aqui manifestado 
deve ser estendido por to-
dos os dias, uma vez que 
suas virtudes se expressam 
na batalha que cada um 
de vocês trava no dia-a-
dia”, finalizou o vereador.

Em sessão solene,  
Câmara de  

Pindamonhangaba 
enaltece Mobilização 
Social pela Educação

Cartinhas foram escri-
tas de próprio punho por 
alunos de escolas públi-
cas que participam do 
Programa Estrada para 
a Cidadania, promovido 
pelo grupo CCR. A CCR 
NovaDutra iniciou no dia 
(18/09), a distribuição em 
praças de pedágio de car-
tas escritas por alunos de 
escolas públicas de cida-
des servidas pela Dutra. A 
ação se remete à Semana 
Nacional de Trânsito, que 
acontece entre 18 e 25 de 
setembro, e visa sensibi-
lizar os motoristas para a 
importância da Direção 
Segura. O evento integra 
as atividades do Programa 
Estrada para a Cidadania, 
realizado em 34 municí-
pios servidos pela rodovia. 
Cerca de 30 mil mensa-
gens escritas de próprio 
punho pelos alunos serão 
entregues até a quarta-fei-
ra (25/09), último dia da 
Semana Nacional do Trân-
sito. A logística de distri-
buição prevê alternância 

das entregas entre sentidos 
e praças de pedágio, de 
maneira a evitar que um 
mesmo motorista receba 
mais de uma cartinha. Se-
gundo Carla Fornasaro, 
responsável pela área de 
Relações Institucionais da 
CCR NovaDutra, a ação 
tem por objetivo permitir 
que as crianças exercitem 
na prática os conhecimen-
tos adquiridos, sensibili-
zando os motoristas com 
mensagens educativas. 
“Para a criança é muito 
importante esse exercício, 
pois dá a dimensão exa-
ta do significado do seu 
aprendizado de questões 
relativas a Direção Segu-
ra, Cidadania e Meio Am-
biente”, diz Carla Forna-
saro. A CCR NovaDutra 
está estimulando os mo-
toristas que receberem as 
cartinhas a responderem 
ao alunos, para reforçar 
ainda mais a importância 
das mensagens escritas 
por elas. “Esse diálogo por 
meios de mensagens  vai 

contribuir não só para es-
timular o aprendizado em 
sala de aula, mas também 
para um desempenho mais 
responsável desses alu-
nos como motoristas no 
futuro”, salientou Carla. 
Os motoristas que recebe-
rem as cartas e desejarem 
responder às mensagens 
poderão fazê-lo através 
de e-mail (estrada.cida-
dania@grupoccr.com.br). 
Todas as respostas serão 
entregues pela CCR No-
vaDutra às escolas e che-
garão aos seus autores. Es-
trada para a Cidadania - O 
Programa Estrada para a 
Cidadania é o maior pro-
jeto privado de educação 
de trânsito do País. Seu 
objetivo é disseminar os 
conceitos de educação de 
trânsito e cidadania para 
os alunos do 4º ano e de 
meio ambiente para os 
alunos do 5º ano das esco-
las públicas municipais de 
cidades servidas por rodo-
vias mantidas pelo grupo 
CCR. Realizado por todas 
as concessionárias do Gru-
po, o Programa já levou 
conhecimentos de trânsito, 
cidadania e meio ambien-
te a mais de 1,5 milhão de 
crianças com o apoio de 
cerca de 70 mil educado-
res nos Estados do Rio de 
Janeiro, São Paulo e Para-
ná. No eixo da Via Dutra, 
o programa atende hoje a 
128 mil alunos, orientados 
por 5.000 educadores de 
950 escolas de 34 municí-
pios lindeiros a Via Dutra.

CCR NovaDutra  
distribui a motoristas 

mensagens de crianças 
pedindo paz no trânsito

Sebrae-SP e Sincomércio 
promovem atividade gra-
tuita no dia 24 de setem-
bro na sede do sindicato.  
O Sebrae-SP e o Sinco-
mércio promovem no 
dia 24 de setembro, às 
19h, o workshop “Como 
Vender pela Internet”, 
na sede do Sincomércio 
de São José dos Cam-
pos. A atividade é gratui-
ta, com vagas limitadas.  
O objetivo do evento é 
oferecer aos empreende-
dores uma visão da im-
portância da internet e in-
formar como as empresas 
podem participar do mun-
do virtual para fazer novos 

negócios. A programação 
começa com uma pales-
tra e em seguida três re-
presentantes de empresas 
apresentarão suas soluções 
de mercado relacionadas 
ao tema. Participam as 
empresas Tectríade Brasil 
Soluções em Mídia, DB9 
Tecnologia de Dados e 
Desenvolvimento de We-
bsites e TI Educacional,  
empresa especializada em 
e-commerce e criadora do 
software de gestão web 
ERPFLEX. Workshop 
“Como Vender pela In-
ternet”; Data: 24 de se-
tembro; Horário: 19h às 
22h. Programação: 19h 

– Palestra “Como Ven-
der pela Internet”; 20h 
– Apresentação da em-
presa TecTríade Brasil So-
luções em Mídias Sociais; 
 20h30 – Apresentação 
da empresa DB9 Tecno-
logia de Dados e Desen-
volvimento de Websites; 
21h – Apresentação da 
empresa TI Educacio-
nal; Local: Sincomércio 
de São José dos Campos 
(Avenida Nove de Ju-
lho, 211, Vila Adyana).  
Evento gratuito, com va-
gas limitadas; Inscrições 
para a palestra e mais 
informações pelos te-
lefones 0800 570 0800

Workshop em São José dos  
Campos traz dicas para vendas 

pela internet

Foi pensando no bem-estar 
e na qualidade de vida da 
população tremembeense, 
que a Secretaria de Saú-
de de Tremembé, promo-
ve 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 abdominal, 
aferição da pressão arte-
rial e distribuição de um 
material informativo. As 

atividades visam constatar 
os possíveis problemas de 
saúde da população para 
encaminhá-los aos trata-
mentos 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
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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.

Programa é voltado a pe-
quenas empresas da in-
dústria e serviços, que 
recebem consultoria gra-
tuita até o final de 2014.O 
programa ALI (Agentes 
Locais de Inovação) encer-
ra neste mês as inscrições 
para pequenas empresas 
da indústria e serviços do 
Vale do Paraíba. Iniciado 
em outubro de 2012, o pro-
grama conta com 20 ALIs, 
que acompanham in loco 
cerca de 700 empresas 
em 10 cidades da região.
Os empresários que têm 

interesse em investir em 
inovação podem procurar 
o Escritório Regional do 
Sebrae-SP em São José 
dos Campos ou os Postos 
de Atendimento ao Em-
preendedor de Taubaté e 
Jacareí para obter infor-
mações sobre o programa.  
A adesão é gratuita.
Atualmente, os ALIs 
fazem atendimentos 
em São José dos Cam-
pos, Taubaté, Jacareí,  
Caçapava e região.  
A meta do programa é 
atingir 1.050 empresas de 

pequeno porte das 18 ci-
dades do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte atendidas 
pelo Escritório Regio-
nal do Sebrae-SP. Elas 
terão acompanhamento 
contínuo e customizado, 
 de acordo com as ne-
cessidades e particula-
ridades de cada empre-
sa, até outubro de 2014.  
 Mais informações so-
bre o ALI podem ser ob-
tidas no Escritório Re-
gional do Sebrae-SP em 
São José dos Campos. 
Tel. (12) 3922-2977

Agentes Locais de  
Inovação encerra inscrições 

 neste mês no Vale do Paraíba
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PEDREIRO, AUXILIAR 
DE OBRA, ARMADOR, 
CARPINTEIRO, ELE-
TRICISTA, ENCAR-
REGADO DE CAMPO, 
AUXILIAR DE ESCRI-
TÓRIO, OPERADOR DE 
MÁQUINA, VIGIA. A 
Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano 
– EMDURB e a Comissão 
Organizadora Responsá-
vel pelo Processo Seleti-
vo, nomeada pela Porta-
ria nº. 001/2013, de 01 de 
Agosto de 2013, convo-
cam todos os candidatos 
inscritos para a realização 
da Prova do Processo Se-
letivo, conforme segue:
DIA: 22/09/2013
HORÁRIO DE APRE-
SENTAÇÃO: 07:30 horas
INÍCIO DAS PROVAS/ 
FECHAMENTO DOS 

PORTÕES: 08:00 horas
LOCAL: E.M. Tancre-
do de Almeida Neves
ENDEREÇO: Av. 
Rio Grande do Sul, 
600 – Centro – Ubatu-
ba. OBSERVAÇÕES:
O candidato deverá com-
parecer no local designa-
do para a prova com an-
tecedência mínima de 30 
(trinta) minutos, portanto: 
comprovante de paga-
mento da taxa de inscri-
ção, documento original 
de identificação (Cédula 
de Identidade ou Carteira 
de Trabalho e Previdên-
cia Social ou Certificado 
Militar ou Carteira de ha-
bilitação com foto ou do-
cumento oficial de identi-
dade que possua fotografia 
– originais todos eles den-
tro do prazo de validade).

Não serão aceitos proto-
colo ou cópias dos docu-
mentos discriminados no 
item anterior, ainda que 
autenticados, ou quais-
quer outros documentos 
diferentes dos anterior-
mente definidos, inclusive 
carteira funcional de or-
dem pública ou privada.
Não será admitido na sala 
de prova o candidato que 
se apresentar após o horá-
rio estabelecido para seu 
início, mesmo que o ca-
derno de questões ainda 
não tenha sido distribuído.
O gabarito será publica-
do no site: www.ubatuba.
sp.gov.br afixado no paço 
Municipal da Prefeitu-
ra Municipal de Ubatu-
ba e EMDURB, a partir 
das 10:00 horas do dia 
23 de Setembro de 2013.

Edital De Convocação  
Para A Prova  

Escrita - Emdurb  
Processo Seletivo  

 Nº 001/2013

Analistas atenderão produ-
tores rurais e empreende-
dores de sexta a domingo 
O Sebrae-SP participa da 
Feagres (Feira Agrope-
cuária de Redenção da 
Serra) com o Sebrae Mó-
vel, que trará atendimen-
to gratuito a empresários 
e interessados em abrir 
uma empresa entre os 
dias 20 e 22 de setembro.

A unidade móvel esta-
rá aberta das 13h às 21h 
durante os dias 20 e 21 
de setembro e das 10h 
às 14h no dia 22 de se-
tembro. Funcionários  
do Sebrae-SP farão 
atendimentos indivi-
duais sobre temas liga-
dos à gestão de negó-
cios, finanças, jurídico,  
marketing, qualida-

de e recursos humanos, 
além de tirar dúvidas so-
bre o MEI (Microem-
preendedor Individual).
Os empreendedores 
também vão obter in-
formações sobre os pro-
dutos e serviços e a pro-
gramação de palestras, 
workshops e consulto-
rias gratuitas oferecidas 
pelo Sebrae-SP na região.

Sebrae Móvel estará na 
Feira Agropecuária

de Redenção da Serra

Pindamonhangaba recebe 
o projeto “Teatro a Bordo”, 
nesta quinta-feira (19), das 
14h às 20 horas, no Largo 
do Quartel. O evento é gra-
tuito e terá apresentações 
de teatro, oficinas e cine-
ma para toda a população. 
O “Teatro a Bordo” é um 
caminhão-palco que viaja 
pelo Brasil, carregado de 
histórias, personagens e 
lendas. Neste ano, esteve 
em diversas outras cidades 
no estado de São Paulo, 
como Pirassununga, Cor-
deirópolis, Itapeva, São Jo-
aquim da Barra, Valinhos, 
Limeira e Duartina, entre 
outras. Realizado pela Ber-
thi Produção e Arte e Gru-

po Teatro Aberto, o projeto 
tem o patrocínio da CCR 
Nova Dutra, por meio da 
lei Rouanet de Incentivo à 
Cultura, do Ministério da 
Cultura, parceria com a J 
Leiva Cultura & Esporte 
e apoio local da Secreta-
ria de Educação e Cultura 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. Programação; 
14h – Recicla Mundo: 
Criança de Bonecos; O 
que é: oficina de criação 
de bonecos reutilizando 
papelão e outros materiais. 
15h – Teatro: Embornal 
de Histórias, com o Gru-
po Teatro Aberto; O que 
é: Dois contadores de his-
tórias se encontram e divi-

dem suas experiências de 
viagens pelo mundo. 16h – 
Artistas da cidade; 18h30 
– Cinema – curtas metra-
gens nacionais; O que é: 
seleção de filmes de ani-
mação brasileiros; 19h30 – 
Intervenção teatral: Como 
surgiu a noite; O que é: o 
surgimento da noite se-
gundo a lenda indígena, 
contada com bonecos e 
efeitos audiovisuais; 20h 
– Teatro: Cinderela Brasi-
leira com o Grupo Casa 3; 
O que é: um contador de 
causos nos revela a histó-
ria de Cinderela Brasileira 
– a clássica história agora 
ambientada farsescamen-
te no sertão nordestino.

Pinda recebe  
“Teatro a Bordo”  
nesta quinta-feira

A 36ª edição do Feste – 
Festival Nacional de Tea-
tro – será realizada entre 
os dias 3 e 17 de novembro 
em Pindamonhangaba. As 
inscrições para grupos de 
todo o país já estão aber-
tas e seguem até o dia 30 
de setembro. Considerado 
um dos maiores e mais an-
tigos festivais de teatro do 
Estado, o Feste terá sete 
espetáculos adultos, seis 
infantis, seis de rua, sendo 
três de Pindamonhangaba, 
classificados automatica-
mente. Esses espetáculos 
de Pinda são aqueles que 
estrearam neste ano e par-
ticiparam do Mapa Cultu-

ral Paulista – fase munici-
pal. Além de todos esses 
participantes do evento, 
haverá ainda dois espetá-
culos convidados, sendo 
“Para meninos e gaivotas”, 
da Cia Sylvia que te ama 
tanto, de São Paulo, para a 
abertura, e outro espetácu-
lo ainda a ser confirmado, 
para o encerramento. De 
acordo com informações 
do Departamento de Cul-
tura da Prefeitura, realiza-
dor do Feste, as apresenta-
ções convidadas, adultas 
e infantis serão realizadas 
no Espaço Cultural Tea-
tro Galpão, que está sendo 
reformado. As obras es-

tão em fase final, faltan-
do apenas a Bandeirante 
Energia levantar um fio de 
alta tensão que passa pelo 
local para que seja finali-
zada a fachada do teatro. A 
intenção do Departamento 
de Cultura é reinaugurar 
o teatro galpão antes do 
início do Feste, com um 
grande espetáculo que 
está sendo montado por 
artistas de Pinda, unindo 
diversas formas de arte. 
A ficha de inscrição e o 
regulamento do 36º Fes-
te já estão no site oficial 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, o www.pin-
damonhangaba.sp.gov.br

Pinda: XXXVI Feste está com  
inscrições abertas



19 de Setembro de 2013 página 6A GAzetA dos Municípios

O projeto cultural Pinda 
em Cena está de volta nes-
te final de semana, com 
novos dias e horários. Será 
na sexta-feira (20), a par-
tir das 18 horas, no centro 
comunitário do Morumbi, 
e no sábado (21), também 
às 18 horas, no centro edu-
cacional e esportivo Pai 
João, na Vila São Bene-
dito. O evento é gratuito 
e reúne um pouco da pro-
dução artística de música, 
dança e teatro, feita por 
artistas de Pindamonhan-
gaba para a população.  
A iniciativa é da Prefei-
tura, por meio do Depar-
tamento de Cultura. As 

atrações de sexta-feira 
serão: apresentações mu-
sicais com o Grupo Só 
pra Recordar (chorinho), 
Grupo Nota Samba e 
Trio Muzaki, dança com 
projeto Saindo das Ruas,  
Núcleo de Pesquisa Edu-
cadança, Grupo de Ma-
culelê Capoeira Vida e 
Capoeira Gingando para 
o Futuro, e apresentação 
teatral com o Giselle: Nú-
cleo Cênico de Teatro. No 
sábado, se apresentam, 
além desses artistas, a Cia 
Cênica de Dança Môni-
ca Alvarenga e o teatro 
com a Cia Novos Atores 
e a peça La Maldición.

Pinda em Cena 
será no  

Morumbi e Vila 
São Benedito

Moreira César receberá 
mais um empreendimen-
to, que além de colaborar 
com o desenvolvimento 
do município, trará gera-
ção de renda e emprego 
para a região do distrito. O 
estabelecimento que será 
instalado na Vila São Be-

nedito atenderá, por sema-
na, cerca de 300 pessoas.  
A área, de 150 m², 
 terá 30 mesas e a empre-
sa contratará 25 funcio-
nários, em sua maioria 
jovens que buscam o pri-
meiro emprego. O novo 
estabelecimento deve co-

meçar a funcionar no fi-
nal do mês de outubro.   
Currículos podem ser en-
caminhados para a Avenida 
Coronel Fernando Prestes,  
188 – centro. Outras 
informações podem 
ser obtidas pelo tele-
fone: (12) 3648-4799.

Empreendimento trará 
geração de renda e  

emprego para o distrito


