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Secretaria de Educação
de Ubatuba divulga a
Classificação Final do

Concurso Público 02/2013
A Prefeitura de Ubatuba, 
por meio da Comissão 
Organizadora, torna pú-
blica a lista de Classifica-
ção Final dos candidatos 
habilitados no Concur-
so Público 002/2013. A 
Secretaria Municipal de 
Educação promoveu um 
concurso no último mês de 
novembro para preencher 
262 vagas. São 25 vagas 
de Agente Administrativo 
de Escola, 120 de Agente 
Educacional, 55 para Mo-

nitores de Alunos, 40 para 
professores de Educação 
Básica I, 15 para Secre-
tário de Escola e 8 para 
Professores de Educação 
Básica II nas disciplinas 
de Educação Física (2), 
História (2), Ciências (1) e 
Matemática (1). Para Mar-
celo Ângelo, Secretário de 
Educação, o concurso é 
importante em vários sen-
tidos. Ele destaca o fato 
dos cargos passarem a ser 
ocupados por munícipes 

devidamente aprovados 
para aquela função e não 
mais por indicação. “Ou-
tro ponto importante está 
na economia que vamos 
fazer. Com esse concurso, 
não haverá necessidade de 
renovar o contrato com a 
empresa que presta servi-
ços nas creches munici-
pais”, comenta Marcelo. A 
Lista de Classificação Fi-
nal pode ser acessada atra-
vés do site da prefeitura 
(www.ubatuba.sp.gov.br).

Fundac de Ubatuba 
inaugura Espaço João 
Alegre para crianças, 
jovens e adolescentes

Com a finalidade de rein-
tegrar e manter no conví-
vio social e para fomentar 
a geração de renda a pa-
cientes da saúde mental, a 
Fundac, em parceria com a 
Secretaria de Saúde, inau-
gurou o Espaço Comuni-
tário João Alegre, na sex-
ta-feira, 13 de dezembro.
O termo de gestão com-
partilhada entre a Fundac e 
a Secretaria de Saúde visa 
a implantação do Centro 
de Convivência e Cultura 
com o objetivo de desen-
volver e dar continuidade 
a programas de prevenção 
do uso de álcool e drogas 
ao público infanto-juvenil.
A cerimônia de inaugura-
ção contou com a presença 
do vice-prefeito Caribé, 
secretários, representan-

tes do Conselho Tutelar, 
do Conselho da Criança e 
do Adolescente, do Con-
selho Curador da Fun-
dart, do Conselho Fiscal, 
da Guarda Mirim, além 
da equipe técnica e de al-
gumas pessoas atendidas 
pelo Centro de Assistên-
cia Psicossocial (CAPS).
O momento de descon-
tração ficou por conta 
do grupo Fandango, que 
abrilhantou o evento, e 
da roda de samba, com a 
participação do grupo de 
capoeira. Uma equipe da 
Fundart se responsabi-
lizou pela decoração do 
Espaço, onde serão reali-
zadas diversas ações vol-
tadas à inclusão e socia-
lização do público alvo.
Os jovens atendidos te-

rão oficinas culturais, de 
terapia ocupacional e ca-
pacitação profissional, 
com geração de renda, 
como música, teatro, pin-
tura, literatura, culinária, 
marcenaria, artesanato, 
entre outros. Eles pode-
rão contar ainda, com 
cursos profissionalizantes 
visando a inserção deles 
no mercado de trabalho.  
As inscrições às oficinas 
iniciais de produção de 
papel reciclado, sabão, ca-
poeira, yoga estarão aber-
tas a partir do próximo dia 
20 de dezembro na Fundac 
à Av. Prof. Thomaz Ga-
lhardo, 890, e na Secre-
taria de Saúde, no CAPS, 
à Rua Cunhambebe.  No-
vas oficinas serão ofere-
cidas no decorrer o ano.

NovaDutra realiza
operação especial no 
período de Festas de 

Fim de Ano
A CCR NovaDutra re-
aliza a partir desta sex-
ta-feira, operação es-
pecial de orientação e 
atendimento aos motoris-
tas e passageiros que utili-
zarão a Via Dutra durante 
os feriados de Fim de Ano.
A Concessionária prevê 
que, no trecho paulista da 
rodovia, o tráfego deve-
rá ficar intenso entre 16h 
e 20h de sexta-feira (20) 
e entre 08h às 12h do sá-
bado (21) na saída para o 
feriado de Natal e no retor-
no para a capital paulista, 
na quarta-feira (25), das 
16h às 20h. No trecho flu-
minense, a previsão é de 
tráfego intenso entre 16h 
e 20h de sexta-feira (20) e 
entre 07h e 13h do sábado 
(21) e no retorno para o 
Rio de Janeiro, na quarta-
feira (25), das 16h às 20h.
Programe seu retorno
A empresa alerta aos moto-

ristas que, para maior con-
forto, evitem trafegar no 
retorno dos feriados (dias 
25/12 e 01/01), entre 16h e 
20h, horário de maior vo-
lume de tráfego de veícu-
los na rodovia. A CCR No-
vaDutra está alertando os 
usuários também por meio 
de faixas afixadas ao lon-
go da rodovia. Os usuários 
podem obter informações 
sobre condições de tráfe-
go no retorno do feriado 
pelo Disque CCR Nova-
Dutra através do telefone 
0800-0173536 (ligações 
gratuitas) e sintonizando 
a CCR FM 107,5, servi-
ço disponível ao longo 
dos 402 km da Via Dutra.
Na saída para o feriado, 
no km 117 da pista sentido 
Rio de Janeiro, em Tauba-
té (SP), a CCR NovaDutra 
implantará um posto espe-
cial de atendimento (com 
água, área para descanso e 

banheiros químicos).Cam-
pos do Jordão - No trecho 
paulista da rodovia, a Con-
cessionária instalou faixas 
alertando os motoristas so-
bre a saída do km 118, da 
pista sentido Rio/SP, que 
dá acesso à Rodovia Flo-
riano Rodrigues Pinheiro 
que leva à cidade de Cam-
pos do Jordão. Ubatuba - 
Com o objetivo de orien-
tar os motoristas sobre um 
acesso alternativo à Rodo-
via Oswaldo Cruz, que liga 
a Dutra a Ubatuba, a CCR 
NovaDutra informará os 
motoristas sobre a possibi-
lidade de utilizar o acesso 
do km 112,5 da Via Dutra, 
na pista sentido RJ, que 
também dá acesso à Ro-
dovia Oswaldo Cruz, além 
da saída do km 111. Faixas 
foram afixadas na Via Du-
tra e nas vias municipais. 
A ação conta com o apoio 
da prefeitura de Taubaté.

Prefeitura de Taubaté 
irá revitalizar Distritos 

Industriais

A partir de março de 2014, 
a Prefeitura de Taubaté 
deverá dar início às obras 
de revitalização total dos 
Distritos Industriais do 
Piracangaguá I e do Una 
I e II. Estes serão aten-
didos primeiro, por en-
contrarem-se em situação 
de maior necessidade.
Os Distritos deverão re-

ceber obras de infraestru-
tura, como novo asfalto 
e iluminação pública em 
todas as ruas, guias, sar-
jetas, sistema de acolhi-
mento das águas pluviais 
e uma Substação de Ener-
gia. A verba para isso já 
foi liberada e a Prefeitura 
encontra-se em fase de li-
citação para que seja esco-

lhida a empresa responsá-
vel por todos os trabalhos.
Segundo a Secretaria de 
Desenvolvimento e Ino-
vação da Prefeitura Mu-
nicipal, os demais Distri-
tos Industriais de Taubaté 
também serão atendidos 
posteriormente, no decor-
rer de cada ano, até ao fi-
nal desta administração.

Copa Guga termina 
neste final de semana
em Pindamonhangaba

As equipes da Vila São 
José e Real Esperan-
ça irão disputar o títu-
lo da Copa Guga no dia 
22. A decisão vai ser no 
campo do Centro Espor-
tivo José Ely Miranda, 
“Zito”, às 10 horas. Os 
atletas da categoria Sub 
9 farão jogos prelimi-
nares. Às 8h15 o time 
da Ferroviária enfrenta 
o PSG e na sequência o 
Tipes pega o São Paulo.
O Real garantiu a vaga 

na final ao bater o Cí-
cero Prado por 3 a 1 no 
campo do Azeredo, no 
dia 8, já o Vila recebeu o 
Santa Cruz em casa 
e venceu por 2 a 0.
O treinador do Vila, Vicen-
te de Oliveira, vai contar 
com o elenco que utilizou 
na semifinal e garante que 
foi interessante participar 
deste campeonato, por-
que teve muita disciplina. 
“Ainda não vi o nosso ad-
versário jogar, nós vamos 

manter o nosso estilo. 
Converso com eles e ex-
plico que não podemos su-
bestimar o adversário, por-
que senão só leva chumbo, 
tem que jogar com von-
tade do início ao fim”.
Já o treinador do Real, 
Leonardo, não contará 
com o zagueiro Binho e 
com o meia Rodrigo, ex-
pulsos na semifinal. No 
entanto garante que a 
equipe está bem equili-
brada e é um grupo unido. 
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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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Categorias de base do 
E.C. Taubaté disputam 

segunda fase do
Estadual

Os meninos da base do 
E. C. Taubaté/ CFA Vale 
estão fazendo bonito na 
segunda fase do Campe-
onato Estadual, realizado 
pela Secretaria de Esporte, 
Lazer e Juventude de 
São Paulo. Após serem 
campeões regionais, o 
Sub15 e Sub13 come-
çaram com o pé direito 
a nova etapa do torneio.
Na cidade de Boituva, o 
Sub13 está a uma vitória 
da semifinal na competi-
ção. No sábado, dia 14, os 
garotos venceram o Bo-
tafogo de Ribeirão Preto 
por 4 x 0. No dia seguinte, 
foram surpreendidos pela 
equipe de Presidente Pru-
dente e perderam de 1 x 0, 
mas mesmo assim avança-
ram. Já nessa terça-feira, 
dia 17, o Burrinho derro-
tou os donos da casa pelo 
placar de 1 x 0. O atacante 
Juninho decretou a vitória 
ainda no primeiro tempo.
“Perdemos muitos gols 

na última partida. Fica-
mos quatro vezes cara a 
cara com o goleiro e des-
perdiçamos. Apesar dos 
erros, dominamos o jogo 
e foi merecido esse re-
sultado”, disse o treina-
dor Sandrinho, do Sub13. 
O Taubaté volta a atuar 
na quinta-feira, dia 19, 
contra o Atibaia no está-
dio municipal Gamitão.
O Sub15 também está bem 
próximo da fase decisiva 
do estadual. No domingo, 
dia 15, os meninos empata-
ram em 0 x 0 com o Olím-
pia. Na segunda-feira, dia 
16, venceram a equipe 
de Anhembi por 3 x 1 e 
nessa terça-feira, dia 17, 
derrotaram Poá por 1 x 0.
“Foi um duelo bem dis-
putado como já era de 
se esperar nesta fase da 
competição. Contra Poá, 
o gol só saiu no final do 
segundo tempo com o za-
gueiro Gabriel Fernandes, 
que completou o rebote 

no escanteio”, ressaltou 
o técnico Fred Júnior, do 
Sub15. Os taubateanos 
voltam a campo no dia 19 
contra Pirituba no está-
dio Manoel Dias da Silva.
Nesta fase, para avan-
çar à semifinal, o Taubaté 
precisa terminar em pri-
meiro lugar do grupo de 
cada categoria. Como o 
Sub13 e Sub15 já vence-
ram os primeiro duelos, 
eles precisam de ape-
nas mais uma vitória.
45ª Copa São Pau-
lo de Futebol Júnior
Já pela Copinha, a estreia 
do Sub19 será no dia 4 de 
janeiro, contra o Itabaiana 
(SE) no estádio Joaquin-
zão. Na sequência, o Bur-
rinho receberá o São José 
(AP) e o Cruzeiro (MG).
E. C. Taubaté/ CFA 
Vale tem o apoio da Top 
10 Assessoria em Co-
municação Esportiva 
e Secretaria de Espor-
tes e Lazer de Taubaté.

Curiosidades

Ainda hoje, muitos confundem a utilidade dos produtos diet e light. Os nutricionistas ex-
plicam que ambos devem possuir quantidades menores de alguns componentes do alimen-
to. Os classificados como light as aqueles adequados para pessoas que procuram consumir 
menos calorias e manter a forma física, já que eles devem ter no mínimo 25% a menos calo-
rias de alguns de seus ingredientes. Na sua maioria, a gordura e o açúcar são eliminados da 
tabela de valor nutricional, mas vale lembrar que seu consumo deve ser moderado, já que o 
fato de terem menos calorias não justifica o excesso e ingestão. Já a linha diet foi elaborada 
para diabéticos, que precisam controlar o metabolismo cortando o açúcar da dieta alimentar.

Elas não têm uma cor interessante, textura atraente, nem sabor agradável, mas há quem não re-
sista mordiscá-la e roê-la, santas unhas. Apesar de habito ser prazeroso para varias pessoas, os 
seus efeitos no organismo não são nada positivos. Afinal, muitos micro-organismos são ingeridos 
e também há risco para a saúde dos dentes. O ato pode estar relacionado a crise de autoestima 
e ansiedade. Por isso, estratégias devem ser tomadas para dar um fim a essa mania, progressi-
vamente. Confira algumas: Mantenha-as sempre curtas e lixadas para evitar que apareça algum 
pedaço lascado e você fique tentando arrancá-lo. Busque fazer as unhas semanalmente. A boa 
aparência diminui a tentação de roê-las. No entanto é importante ficar uma semana por mês sem 
esmalte e amenizar o uso de acetona, pois ele facilita a descamação da unha. Alivie as crises 
mascando um chiclete. Esse ato de substitui o movimento repetitivo e inconsciente de mordiscar 
as unhas. Como esse hábito é, geralmente, reflexo de ansiedade, vale a pena investir em ativida-
des em que ela possa ser extravasada como praticar exercícios físicos, ler um livro ou escrever.

Todo mundo sabe que os sujeitos mais comuns nas piadas contadas por todo Brasil são os portu-
gueses, mas poucos sabem o porque! As origens estão na nossa historia e na psicologia humana. Os 
portugueses são estereotipados como completos idiotas. Os portugueses colonizaram o Brasil por 
mais de 300 anos. Eles chegaram ao Brasil, levaram todas as nossas riquezas e ignoraram os nos-
sos interesses. Que imagem nos poderíamos criar deles? O que podemos falar deles hoje em dia? 
Será que poderíamos dizer: Oh! Eles descobriram o Brasil! Eles são nossos heróis! Claro que não! 
Depois de tudo o que eles fizeram, só podem ser heróis nas nossas piadas. Não resta chama-los de 
todos e estúpidos. Mas de idiotas eles não têm nada. Por um grande período da historia, o império 
português, foi tão forte quanto fora o Império Romano e quanto é atualmente o Império Americano.

Sobre a Antártida, você sabia que dizer Antártida ou Antártica está correto? Na Antártida não 
há bactéria em razão disso, alimentos podem ser consumidos após anos sem uso, não existem 
também o mofo, nem latas enferrujadas e nem os alimentos apodrecem. Os blocos de gelo flu-
tuantes (iceberg) são formados por água doce. E em razão disso os mesmos flutuam pois a água 
doce é mais leve que a água salgada do mar. A parte visível do iceberg sobre as aguar represen-
tam uma média de 10% do seu total.os 90% estão sob as águas. Lá só existem duas estações do 
ano: verão com 6 meses de sol (não existem noites) e o inverno com 6 meses de escuridão (não 
existem dias). A temperatura media no verão é de zero graus centigrados e no inverno menos 
de 20 graus centigrados, chegando à máxima de menos 70 graus centigrados. As reservas de 
carvão ali existentes podem supri todas as necessidades do nosso planeta por alguns séculos.

Humor
Conselhos inteligentes
Beba moderadamente (mesmo que seja em grande quantidade).
Se não funcionar na primeira vez (então desista de pular de paraqvuedas).
Se você acha horrível pela manha (levantar somente depois do meio-dia).
Evite a vida sedentária (beba muita água).
Evite acidentes (faça-os de propósito).
Não brinque com fogo (ele é chato e não sabe brincar).
Se não puder vencer o inimigo (então corra).
Não furte e nem roube (os políticos detestam a concorrência).
Nunca bata em uma pessoa caída (a não ser que você tenha a certeza de que ela não pode se 
levantar).

A loira no zoológico
Ao chegar perto da jaula do leão, ela viu uma placa: “Cuidado com o leão”. Mais tarde, outra jau-
la, outra placa: “Cuidado com o tigre”. Mais adiante: “Cuidado com o urso”. Depois chega a uma 
jaula que está vazia e lê: “Cuidado: Tinta fresca”. Desesperada, a loira sai correndo, aos gritos:
- O tinta fresca fugiu! O tinta fresca fugiu!

Uma loira entra numa loja de cortinas e diz ao vendedor:
- Por favor, quero uma cortina para o monitor do meu computador.
E o empregado, espantado, diz:
- Mas, minha senhora, os monitores não necessitam de cortinas.
E a loira, com ar de espertalhona, responde:
- Helooooooooooooooo!!! Eu tenho o Windows!!!

Após atender o telefonema da mulher, o funcionário diz ao chefe:
- Chefe, pode me dispensar do serviço hoje à tarde? É que minha mulher vai ter um filho, sabe...
- Se o motivo é esse, então está dispensado, Nogueira.
No dia seguinte, o chefe pergunta:
- E aí Nogueira? Como é que foi? É menino ou menina?
- Foi tudo ótimo. Agora pra saber se é menino ou menina, só daqui a nove meses, chefe...

A loira passeava no Shopping quando encontrou uma velha conhecida:
- Nossa! Como você emagreceu?
- Pois é amiga, perdi quinze quilos. Tive que extrair um rim.
- Credo! Eu não sabia que um rim pesava tanto assim...

Uma solteirona descobre que uma amiga ficou grávida com apenas uma oração que fez na Igreja 
de uma cidade próxima. Dias depois, a solteirona foi a essa Igreja e disse ao padre:
- Bom dia, padre.
- Bom dia, minha filha. Em que posso ajudá-la?
- Sabe padre, eu soube que uma amiga minha venho aqui há uma semana e ficou grávida só com 
uma Ave Maria. É verdade, padre?
- Não minha filha, não foi com uma Ave Maria, foi com um padre nosso, mas ele já foi transfe-
rido!

O psiquiatra pergunta à loira:
- Você costuma escutar vozes sem saber quem que está falando ou de onde vem?
- Sim, costumo.
- E quando é que isso acontece?
- Só quando eu atendo o telefone!

Mensagens
Aprendi que, por pior que seja um problema ou uma situação sempre existe uma saída.
Aprendi que, é bobagem fugir das dificuldades, mais cedo ou mais tarde, será preciso tirar as 
pedras do caminho, para se conseguir avançar. Aprendi que, perdemos muito tempo nos pre-
ocupando com fatos que muitas vezes só existem em nossa mente. Aprendi que, é necessário 
um dia de chuva para darmos valor ao Sol, mas se ficarmos expostos muito tempo, o Sol no 
queimará. Aprendi que, não importa em quantos pedaços meu coração está partido, o mundo 
não para para que o concertem. Aprendi que, ao invés de ficar esperando alguém trazer flores é 
melhor plantar um jardim. Aprendi que, amar não significa transferir aos outros a responsabili-
dade de me fazerem feliz, cabe a mim a tarefa de apostar nos meus talentos e realizar os meus 
sonhos. Aprendi que, o que faz a diferença não é o que eu tenho na vida, mas o que tenho e que, 
alem de uma família, tenho amigos, que eu escolhi. Aprendi que, as pessoas queridas podem às 
vezes me ferir e muito e talvez não me amem tanto quanto eu gostaria, o que não significa que 
não me amem muito, talvez seja o Maximo que conseguem e isso é o mais importante. Aprendi 
que, toda mudança inicia um ciclo de construção, se você não se esquecer de deixar uma porta 
aberta. Aprendi que, o tempo é muito precioso e não volta mais, por isso, não vale a pena res-
gatar o passado, o que vale é construir o futuro e o meu futuro ainda está por vir. Foi então que 
aprendi que, devemos descruzar os braços e vencer o medo de partir em busca dos nossos sonhos.

Prefeitura de Redenção
da Serra faz ponte
no bairro Gramado

As fortes chuvas que caí-
ram por todo o município 
de Redenção da Serra, 
deixaram estra-
das interditadas, 
residências destelhadas e 
em alguns pontos as águas 
levaram tubulações e par-
tes de estradas rio a baixo.
No bairro do Gramado um 
pedaço da estrada foi leva-
do pela enxurrada. Porém, 
por alguns dias a popula-

ção que mora próxima à 
área afetada, teve que utili-
zar um caminho mais lon-
go para chegar à cidade. 
Foi construída uma 
ponte para pedestre fa-
cilitando a passagem. 
Logo que a prefeitura foi 
notificada do ocorrido, 
a administração já co-
meçou a trabalhar para 
solucionar o problema e 
em poucos dias depois 

foi construída uma ponte 
que já está sendo utiliza-
da pela população reden-
cense desde terça-feira. 
I n f o r m a ç õ e s , 
solicitações ou suges-
tões podem ser enviadas 
para o e-mail contato@
redencaodaserra.sp.gov.
br ou pelo telefone (12) 
3676-1282 / 3676-1346. 
Visite nosso site www.re-
dencaodaserra.sp.gov.br .
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Formatura da 1ª turma
de Auxiliar de Mecânico
de Motor de barcos em 

Ubatuba

A Secretaria Municipal 
de Educação em parece-
ria com a Secretária de 
Agricultura e Pesca, FUN-
DESPA, PETROBRÁS E 
SENAI, realizou no dia 10 
de dezembro 2013, na vila 
da Pincinguaba, a primeira 
formatura do curso de AU-
XLIAR DE MECÂNICO 
DE MOTOR DE POPA 2 
TEMPOS E 4 TEMPOS 
E AUXILIAR DE ME-
CÂNICO DE MOTOR A 
DIESEL MARINIZADO. 
O evento contou com a 
presença do Diretor do 
SENAI Carlos Ortunho 
Serra, com a coordenadora 
dos cursos do SENAI em 
Ubatuba, Ana Lúcia A. S. 
Cursino, com os represen-
tantes das Secretarias de 
Educação, com o Secretá-
rio de Agricultura e Pesca 
de Ubatuba Maurici, com 
o professor da turma Anto-
nio Eduardo Rosendo  dos 
Santos,  representantes da 
FUNDESPA Raul O. C. 

Dias e os representantes da 
PETROBRÁS Vinícius e 
Ana Lúcia. O diretor Car-
los Ortunho Serra, entre-
gou os certificados a cada 
aluno e falou um pouco da 
importância desta forma-
ção técnica para cada for-
mando. O curso apresentou 
um rendimento excelente 
somando um total de 23 
alunos, entre eles desta-
camos a aluna Fábia que 
concluiu o curso mostran-
do a participação da mu-
lher em todos os setores.
Cada aluno foi presente-
ado com um kit de ferra-
mentas da FUNDESPA 
doado pela PETROBRÁS. 
Novos cursos em anda-
mento. A Secretaria Mu-
nicipal de Educação, em 
pareceria com o SENAI e 
com a Secretaria de Agri-
cultura, Pesca e Abasteci-
mento, iniciou no começo 
do mês mais dois cursos 
de formação, de Auxiliar 
de Mecânica de Motor de 

Popa 4 Tempos e 2 Tem-
pos, e de Auxiliar de Me-
cânica de Motor Diesel 
Marinizado. Os cursos 
acontecerão entre o dia 
09/12, e 20/12/2013,de se-
gunda-feira à sexta-feira, 
das 13 horas às 17 horas, 
na Escola EE Dr. Esteves 
Da Silva. Como a procu-
ra pelos cursos foi grande 
e ultrapassou o número 
de vagas, foi solicitado 
ao SENAI mais um mó-
dulo de forma a contem-
plar todos os interessados. 
Este módulo acontecerá 
em janeiro em data a ser 
definida, na EM. Prefei-
to Silvino Teixeira Leite 
em dois períodos, das 13h 
às 17h e das 18h às 20h. 
Ainda há algumas vagas 
disponíveis. Maiores in-
formações basta entrar 
em contato com a equipe 
da Supervisão de Ensino 
da Secretaria Municipal 
de Educação, através do 
telefone (12) 3834-4450.

Obras de duplicação da 
Rodovia dos Tamoios 

serão suspensas

As obras de duplicação 
da Rodovia dos Tamoios 
(SP-55), principal via de 
acesso ao litoral norte, se-
rão suspensas a partir do 
dia 20/12. A suspensão de-

verá ocorrer até o dia 05/01. 
Durante o período, a 
região deverá receber 
2,5 milhões de turistas. 
Segundo o prefei-
to de Ilhabela e pre-

sidente da Aprecesp, 
Antônio Luiz Colucci, 
a suspensão foi acerta-
da durante reunião com 
o presidente da Dersa, 
Lawrence Casagrande.

Balcão de Emprego  de Taubaté
oferta vagas que não exigem

experiência
O Balcão de Emprego da 
Prefeitura de Taubaté está 
disponibilizando oportuni-
dades de emprego a serem 
preenchidas com urgência.
As vagas oferecidas por 
um supermercado são 
para açougueiro e padei-
ro, e não é necessário ter 
experiência. Também há 

procura para cozinhei-
ra escolar para trabalhar 
no preparo da meren-
da, com vagas limitadas.
Quem estiver interessa-
do em uma dessas fun-
ções deverá procurar o 
Balcão de Emprego, que 
fica na Praça Coronel Vi-
toriano, 1, e fazer o seu 

cadastro. É necessário 
apresentar comprovante 
de endereço, documen-
tos pessoais e currículo.
S e r v i ç o
Balcão de Emprego
Endereço: Praça Coro-
nel Vitoriano, 1 - Centro
Telefone: 3621- 6043
Horário: das 8h às 17h

Mudas de árvores são 
replantadas na Rua 13 

de maio em Pinda

O departamento de meio 
ambiente da prefeitu-
ra de Pindamonhanga-
ba, realizou o replantio 
de mudas de árvores na 
Rua 13 de maio, no bair-

ro Crispim.  As antigas 
espécies foram retiradas 
a pedido da população,
 pois apresentavam podri-
dão e corriam o risco de 
queda, além de impedir a 

circulação de pedestres.
As novas espécies ar-
bóreas replantadas são 
ideais para serem afi-
xadas em calçadas; 
a Resedá e Cabeça Branca .

Trânsito instala semáforo
na Nossa Senhora do
Bonsucesso em Pinda

Com a duplicação de par-
te da Avenida Nossa Se-
nhora do Bonsucesso, a 
prefeitura de Pindamo-
nhangaba por meio do 
Departamento de Trânsi-
to, instalou um semáforo 

no cruzamento da aveni-
da com a Rua Taubaté.
A medida foi tomada a 
fim de controlar o flu-
xo de veículos no local, 
pois se tornou um pon-
to de conflito de tráfego 

perigoso, além disso, foi 
necessária também a al-
terar o sentido da Rua 
Taubaté tornando-a sen-
tido único de circulação.
A medida já está 
em operação na via. 


