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A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé vem prestar contas 
à população tremembeen-
se sobre a Festa do Senhor 
Bom Jesus de Tremembé 
2013. - Gasto em 2012 – 
R$ 301.741,00 - Gasto 
em 2013 – R$ 122.820,62 
(146 % a menos) - Públi-
co em 2012 – aproxima-
damente 250.000 pessoas 

- Público em 2013 – apro-
ximadamente 400.000 
pessoas (60% a mais). Em 
2013, Tremembé e Região 
puderam presenciar uma 
festa muito mais organi-
zada com barracas padro-
nizadas, shows musicais 
para todas as idades e com 
uma qualidade diferencia-
da nos doze dias de evento.  
O público foi outro fa-

tor diferenciado, muitos 
visitantes de outras ci-
dades e principalmen-
te famílias prestigia-
ram essa grande festa.  
“Seriedade com o dinhei-
ro público é nosso lema, 
eventos com mais qua-
lidade e transparência e 
com mais respeito à popu-
lação de Tremembé” – fi-
naliza o prefeito Vaqueli

Festa De Agosto 2013 
Gastou  

Aproximadamente 
146% A Menos E Teve 

Um Público 60% A Mais 
Que 2012

Um desafio. É assim que 
dois alunos da ETEP Fa-
culdades encaram a cria-
ção de um software espe-
cial. Cursando Engenharia 
da Computação, os estu-
dantes, Eduardo Galvão e 
Rômulo Vasconcellos, fo-
ram os responsáveis pelo 
desenvolvimento do Portal 
de Eventos da instituição, 
cuja estreia acontece na 5ª 
Etapa do Circuito de Cor-
rida de Rua de Taubaté, 
realizada neste domingo 
(22). Já em execução, o 
software traz ferramentas 
como acompanhamento 
e análises individuais dos 
resultados dos competido-
res, montagem de equipes 
e recebimento de informa-
ções por email. As inscri-
ções do evento, que já se 
encerraram, também fo-
ram realizadas pelo portal 
criado pelos estudantes, 
que funciona no domínio 
www.meuportaleventos.
com.br. Empenhados no 
projeto, Eduardo e Rô-
mulo, afirmam que ainda 
querem aprimorar a ferra-
menta. “Este serviço ser-
viu como um piloto, mas, 
através destes cadastros, 
tendo o controle dos par-
ticipantes que geralmente 
participam de outros even-
tos esportivos, poderemos 

agregar valores e pratici-
dades à ferramenta que só 
tende a crescer. Gráficos, 
estatísticas, quem sabe até 
uma pequena rede de rela-
cionamento entre as pes-
soas que sempre se encon-
tram nestes eventos. Para 
nós, alunos, foi um desafio 
que reflete bastante o que 
encontramos no mercado 
de trabalho”, diz Eduardo. 
“Foi uma grande oportu-
nidade de aplicar o conhe-
cimento do curso numa 
atividade para a ETEP. 
É um programa feito por 
alunos para ser vantajo-
so para quem participar 
dos eventos da ETEP”, 
acrescenta Rômulo.  
O gerente de unidade da 
ETEP Faculdades, Roque 
Antônio Moura, reforça 
que unir conhecimento 
e esporte é uma prática 
muito eficaz na educação. 
Para ele, o envolvimento 
dos alunos nos projetos 
da instituição demonstra 
o empenho em adquirir 
aprendizado. “Procuramos 
oferecer aos nossos alunos 
o conhecimento na prática, 
no dia-a-dia. A qualidade 
da ferramenta criada pelos 
alunos Eduardo e Rômu-
lo, que estreia na corrida, 
é uma demonstração de 
como talento e conheci-

mento é uma combinação 
que funciona”, ressalta. 
CORRIDA – A 5ª etapa 
do Circuito de Corrida de 
Rua de Taubaté deve reu-
nir mais de mil pessoas, 
que já efetuaram as ins-
crições pelo site. Dentre 
elas, o presidente da OAB 
(Ordem dos Advogados 
do Brasil) de Taubaté, 
Guilherme Santana, que 
tem participado de todas 
as etapas. “Tenho acom-
panhado outras corridas 
e percebo que o evento 
organizado pela ETEP 
é muito bem feito, tanto 
os materiais distribuídos, 
como o controle de tempo.  
Tomara que o circui-
to seja renovado a 
cada ano”, comenta.  
A prova acontece neste 
domingo (22), às 8h, com 
largada no SESC (Avenida 
Engenheiro Milton de Al-
varenga Peixoto, nº. 1264, 
Esplanada Santa Terezi-
nha). Já a entrega dos kits 
pré-prova será feita sexta 
feira (20), das 16h às 21h, 
e sábado (21), das 11h as 
15h, na sede da ETEP Fa-
culdades em Taubaté, que 
fica na Av. José Olegário 
de Barros, nº 1350, na 
Vila das Graças. Mais in-
formações pelo site www.
meuportaleventos.com.br.

Corrida de Taubaté terá 
nova tecnologia para 
análise de resultados

Portal desenvolvido por estudantes da ETEP Taubaté estreia no Circuito 
de Corrida de Rua de Taubaté, que acontece neste domingo(22/9)

Pindamonhangaba
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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.

São Luiz do Paraitinga  

Estudantes de ensino su-
perior em busca de está-
gio podem se candidatar 
gratuitamente ao processo 
seletivo para 300 oportu-
nidades oferecidas pela 
Prefeitura de Taubaté em 
parceria com o CIEE, pelo 
site www.ciee.org.br. As 
inscrições ficarão abertas 
das 10h de 20/09 até às 16h 
de 25/09. As avaliações, 
que integram o processo 
seletivo, serão realizadas 
no dia 29, na unidade II da 
universidade Anhanguera, 
à Avenida Charles Sch-
neider, nº 585 – Senhor 
do Bonfim – Taubaté, com 
inicio às 9h. Os participan-
tes deverão chegar ao local 
com 30 minutos de antece-
dência, munidos da última 
mensalidade escolar paga, 
R.G., CPF ou carteira de 
trabalho e canetas esfero-
gráficas azul e preta. Po-
dem participar estudantes 
com idade a partir de 16 

anos, matriculados no pri-
meiro ano dos cursos de 
administração, agronomia, 
arquitetura, biologia, ci-
ências contábeis, direito, 
educação física, farmá-
cia, fisioterapia, geogra-
fia, história, informática, 
jornalismo, publicidade e 
propaganda, relações pú-
blicas, marketing, letras, 
matemática, pedagogia, 
tecnologia em gestão de 
RH e serviço social. Tam-
bém há vagas para alunos 
do terceiro ano de enge-
nharias (civil e elétrica). 
Os candidatos com mais 
de 18 anos devem estar 
em dia com  as obrigações 
militares. Os aprovados 
contarão com bolsa-auxí-
lio de R$ 460 para jorna-
da de 30 horas semanais. 
Para jornada de 20 horas 
por semana, a bolsa-au-
xílio é de R$ 300. O au-
xílio-transporte é de R$ 
70. Sobre o CIEE. Além 

de administrar programas 
de estágio e aprendiza-
gem, para jovens de todo 
o País, o CIEE desenvolve 
uma série de ações de as-
sistência social, com total 
gratuidade aos beneficia-
dos, destinados, em espe-
cial, a jovens em situação 
de vulnerabilidade social, 
como os Programas do 
CIEE: Educação à Distân-
cia, inclusão no mundo do 
trabalho de Pessoas com 
Deficiência, Alfabetização 
e Suplência para Adul-
tos, Desenvolvimento 
Estudantil e Profissional, 
Orientação e Informação 
Profissional (OIP), Proje-
to de Orientação Jurídica 
Gratuita à População Ca-
rente (Projur), Cursos Gra-
tuitos de Informática, além 
de Ciclos de Palestras, 
Concursos Literários – 
que estimulam a escrita e a 
leitura, Feira do Estudante 
- Expo CIEE, entre outros.

Ciee Recruta  
Estudantes Para  

Estagiar Na Prefeitura 
De Taubaté
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A Escola Municipal de 
Ciências Aeronáuticas 
(EMCA) dá início nes-
ta segunda-feira, 23, ao 
processo seletivo anual, 
com a oferta de 70 va-
gas. Para concorrer a uma 
vaga o candidato deve 
ter no mínimo 17 anos 
e ensino médio comple-
to, não possuir diploma 
de curso superior e pagar 
uma taxa de R$ 32,00.
O EMCA é uma escola de 
aviação civil que forma 
técnicos em manutenção 
de aeronaves, que divide 
seu curso, que tem dura-
ção de 2 anos (1440h), 
em dois módulos: básico 

e especializado. No mó-
dulo básico, as disciplinas 
estudadas formam a base 
para o desenvolvimento 
do módulo especializado, 
incluindo inglês técnico, 
português e informática. 
Já o módulo especializa-
do oferece: habilitação em 
aviônicos (parte elétrica, 
eletrônica e instrumentos 
da aeronave), habilita-
ção em célula (estrutura e 
sistema hidráulico, siste-
mas de pressurização, de 
oxigênio, de degelo, de 
ar condicionado e contra 
fogo no motor) e habili-
tação em grupo motopro-
pulsor (motores conven-

cionais, hélices e reações).
De 2004 a 2012 a Esco-
la Municipal de Ciên-
cias Aeronáuticas for-
mou 337 alunos, destes, 
157 prestaram a prova 
da ANAC e 135 foram 
aprovados, ou seja, 85% 
dos ex-alunos. Serviço:
E M C A
Rua Tomé Portes Del Rei, 
nº 507 - Vila São José
Telefone: (12) 3608-7579
Documentos necessários 
para inscrição: RG, título 
de eleitor (comprovante 
da última eleição), com-
provante de residência, 
pagamento da taxa (to-
dos originais e cópia).

EMCA Abre inscrições 
para processo seletivo

No evento, que teve a pre-
sença do presidente da 
Fiesp nesta quinta-feira 
(19/09), o superintendente 
do Sesi-SP, Walter Vicioni 
Gonçalves, recebeu a me-
dalha de mérito educativo.
O presidente da Federação 
das Indústrias do Estado 
de São Paulo (Fiesp), do 
Serviço Social da Indús-
tria de São Paulo (Se-
si-SP) e do Serviço Na-
cional de Aprendizagem 
Industrial de São Paulo 
(Senai-SP), Paulo Skaf, 
participou, no dia (19/09), 
da cerimônia de abertura 
do XVII Congresso e Fei-
ra de Educação, realizado 
no Centro de Exposições 
Imigrantes, em São Paulo.
Em seu pronunciamento, 
Skaf destacou que a edu-
cação é fundamental para 
que o país seja mais justo 
e democrático. “O maior 
patrimônio de uma pes-
soa é o seu conhecimen-
to. Quem tem conheci-
mento é rico em qualquer 
lugar, porque é algo que 
ninguém pode roubar”, 
disse. “Quem pensa que 
se tem desenvolvimento 
sustentável em um país 

sem educação de quali-
dade, não entende nada.”
O evento é promovido 
pelo Sindicato de Esta-
belecimentos de Ensino 
do Estado de São Pau-
lo (Sieeesp) e tem como 
tema, na edição deste 
ano, “Aprender e Ensinar 
com felicidade: o saber 
em busca do bem estar”.
O presidente do Sieeesp, 
Benjamin Ribeiro da Sil-
va, mencionou a respon-
sabilidade dos educado-
res na construção de um 
novo Brasil. “Uma das 
demandas que surgiram 
no período de manifesta-
ções no país foi a melho-
ria da qualidade da edu-
cação. E nós, educadores, 
temos um papel funda-
mental nesse processo, 
contribuindo com o apri-
moramento do ensino.”
Também participou da ce-
rimônia o secretário muni-
cipal de educação, César 
Callegari, que elogiou a 
atuação do Sesi-SP e do 
Senai-SP na área. “Fico 
impressionado em ver 
como a Fiesp, que tem 
como responsabilidade 
principal defender o de-

senvolvimento econômi-
co, colocou a educação 
como sua pauta principal e 
transformou o Sesi-SP e o 
Senai-SP em prioridades.”
Mérito educativo
Na mesma cerimônia, o 
Sieeesp entregou a meda-
lha de mérito educativo 
a pessoas que se desta-
caram na área. Entre os 
agraciados com o prê-
mio, o superintendente do 
Sesi-SP, Walter Vicioni 
Gonçalves, que trabalha 
no Senai-SP desde 1970.
“Desde cedo, desen-
volvi uma grande pai-
xão pela educação 
e pelos educadores. 
 Eles me ensinaram a 
compartilhar e respei-
tar as pessoas”, disse 
Vicioni. “Comecei a tra-
balhar com educação 
com 15 anos, como al-
fabetizador em escolas 
rurais e de emergência.  
E hoje, me sinto realizado 
por estar no Sesi-SP, que na 
gestão de Paulo Skaf tem o 
lema ‘crescem as pessoas, 
cresce o país”, afirmou. 
“Renasci com a esperan-
ça de fazer um Brasil bom 
para todos os brasileiros.”

Educação de qualidade é  
essencial para desenvolvimento 
sustentável, diz Skaf na abertura 

do Congresso da Educação

Vejas as vagas oferecidas 
pelo PAT (Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador) de 
Taubaté, que estavam dis-
poníveis para consulta no 
site da prefeitura dia 16 de 
setembro. O profissional 
interessado em candidatar-

se a uma das vagas ofere-
cidas pelo Balcão deverá 
comparecer ao local muni-
dos de RG, carteira profis-
sionale CPF. O Balcão fica 
no prédio da CTI, na pra-
ça Felix Guisard, Térreo. 
Os interessados em uma 

das vagas dispobibiliza-
das no PAT também deve 
ir com os documentos ao 
posto, que fica na Praça.  
Dr. Barbosa de Olivei-
ra, s/n (Piso superior 
da Rodoviária Velha), 
no centro de Taubaté.

VAGAS DO PAT DE TAUBATÉ

Arte finalista
Assistente de vendas
Atendente de balcão

Auxiliar de eletricista
Auxiliar de eletricista

Auxiliar de enfermagem
Auxiliar de escritório

Auxiliar de linha de produção
Auxiliar de marceneiro

Auxiliar eletrônico
Banhista de animais domésticos

Coordenador de restaurante
Cuidador de idosos

Gerente de lanchonete
Instalador de sistema de segurança

Lavador de automóveis
Limpador de vidros
Motorista carreteiro

Motorista de automóveis
Motorista de caminhão

Operador de telemarketing
Professor de educação física

Representante comercial
Servente de pedreiro

Vendedor interno

VAGAS DO BALCÃO DE EM-
PREGOS DE TAUBATÉ*

1/2 oficial serralheiro
Açougueiro

Ajudante de açougueiro
Ajudante de caldeiraria

Ajudante de cozinha
Ajudante de eletricista-com nr10

Ajudante de motorista
Ajudante de padeiro
Ajudante de pedreiro
Ajudante de pizzaiolo

Ajudante geral
Alinhador
Atendente

Auxiliar administrativo-para p.n.e. 
Urgente

Auxiliar de almoxarifado
Auxiliar de enfermagem

Auxiliar de limpeza
Auxiliar de produção

Braçal
Caldeireiro
Camareira

Churrasqueiro
Comim

Comprador- área alimentícia
Confeiteiro

Contato publicitário
Controlador de acesso

Cortadeira
Eletricista de autos

Eletricista de manutenção
Empregada doméstica
Encanador industrial

Encarregado de manutenção
Engenheiro civil (urgente)

Farmacêutico
Faxineira
Frentista
Garçom

Gerente de restaurante
Impressor- ploters de impressão e re-

corte
Jardineiro

Mecânico de autos
Mecânico de empilhadeira

Mecânico de manutenção industrial
Mecânico de refrigeração

Montador de pneus
Motoboy

Motorista de ambulância
Nutricionista (exp. Em restaurante)

Overloquista
Passadeira
Pedreiro

Pintor predial
Pizzaiolo
Porteiro

Prensista (urgente)
Professor (a) de maquiagem

Professor de canto
Professor de ed. Física-com especia-

lização em pne
Professor de espanhol
Professor de francês

Professor de geografia
Professor de história
Professor de inglês

Recepcionista (com informática)
Saladeira

Serralheiro de alumínio
Serralheiro industrial

Serviços gerais
Soldador tig
Tapeceiro

Técnico eletrônico
Técnico em enfermagem

Torneiro mecânico
Vendedor externo
Vendedor interno

Vigia
Web designer

Zelador

Confira as vagas do 
PAT e do Balcão de 

Empregos de Taubaté
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A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé iniciou no dia (18) 
os trabalhos de instalação 
dos postes que farão par-
te da iluminação pública 
da Avenida Luiz Gonza-
ga das Neves (Ligação 
Taubaté / Tremembé). Os 
postes terão dois braços 
cada um e, luminárias 
com vapor de sódio (eco-
nomia de 30% e aumento 
do rendimento luminotéc-
nico do município) e serão 
instalados entre a ponte 
que liga os municípios e a 
entrada dos Condomínios 
Vale do Sol e Eldorado.  
Nesta primeira etapa as 
obras de iluminação vão 
atender as seguintes loca-
lidades: - Avenida Maria 
do Carmo Ribeiro - Rua 

Manoel Apolinário (Liga-
ção da Escola Adventista) 
- Avenida Vitória Régia e 
Perimetral dos Ipês (Flor 
do Vale) entre a Ponte 
da amizade e entrada do 
Condomínio Campos do 
Conde. - Substituição de 
luminárias a vapor de mer-
cúrio por vapor de sódio 
na Avenida Luiz Gonza-
ga das Neves trecho do 
Benvirá, Bica da Glória, 
subida do Ciretran e rua 
Souza Ribeiro até a Pra-
ça Geraldo Costa. - Rua 
frontal a Escola José Ino-
cêncio (Centro Esportivo) 
no bairro Alberto Ronco-
ni - Avenida Perimetral 
das Bromélias (Entrada 
do Bairro Vale das Flo-
res) - Ruas laterais a Praça 
do Jardim Santana (Es-

cola Amália G. R. Pato).  
A previsão de entrega da 
obra segundo a empresa 
responsável é de 30 dias. 
Essas obras só estão sen-
do possíveis devido ao 
acordo firmado entre o 
prefeito Marcelo Vaque-
li e a EDP Bandeirantes. 
 A dívida deixada equi-
vale a quase 10 milhões 
de reais. “Demos um 
passo muito grande em 
relação à iluminação pú-
blica em Tremembé,  
depois dessa primeira eta-
pa, vamos levar luz para 
os bairros mais necessi-
tados e afastados. E tudo 
isso, com um custo den-
tro da realidade do mu-
nicípio e bem abaixo dos 
valores de anos anterio-
res” – finalizou Vaqueli. 

Começa Instalação De 
Postes Para Iluminação 
Pública De Qualidade 

Em Tremembé

São Bento do Sapucai:
Semana do Idoso

A Prefeitura Municipal 
de Ubatuba, por meio da 
Secretaria Municipal da 
Fazenda e Planejamento, 
tem o prazer de convidá-lo 
a participar da Audiência 

Publica para apresenta-
ção da Prestação de Con-
tas, referente ao Segundo 
Quadrimestre de 2013 e 
apresentação do Orça-
mento para o exercício 

de 2014, que acontecerá 
no dia 27 de Setembro as 
19h00min, no auditório 
da EM Tancredo Neves, 
em Atendimento a Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

Audiencia Ubatuba

Evento do Sebrae-SP e 
da ACE terá palestra gra-
tuita no dia 25 de setem-
bro na sede da associação 
O Sebrae-SP promove no 
dia 25 de setembro na As-
sociação Comercial e Em-
presarial de Caçapava um 
Café Empresarial com a pa-
lestra “Como Criar e Man-

ter uma Equipe Motivada”
A atividade, que será co-
mandada pela consultora 
do Sebrae-SP Maria Lucia 
Baltazar Candido começa 
às 9h e tem entrada gratui-
ta. As vagas são limitadas 
e as inscrições podem ser 
feitas por telefone. Café 
Empresarial em Caçapava

Data: 25 de setembro
Horário: 9h 
Local: Associação Co-
mercial e Empresarial de 
Caçapava (Rua Major 
Benjamin Raymundo da 
Silva, Vila São João). Va-
gas limitadas. Inscrições 
pelos telefones (12) 3654-
2700/ 0800 570 0800

Caçapava recebe Café  
Empresarial sobre

motivação de equipes 

A Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), vinculada ao 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
em parceria com a Fun-
dação Bahia e Fundação 
Goiás, lançará quatro cul-
tivares de algodão com 
tolerância ao herbicida 
glifosato (Roundup Ready 
Flex - RRFlex) durante o 
9º Congresso Brasileiro 
do Algodão, que aconte-
ce de 3 a 6 de setembro, 
em Brasília. A cultivares 
BRS 368RF, BRS 369RF, 
BRS 370RF e BRS 371RF 
estarão disponíveis para 
os produtores na safra 
2013/2014. A comerciali-
zação será feita por licen-
ciados, sob a coordenação 
da Embrapa Produtos e 
Mercado (Brasília, DF).
As novas cultivares per-
mitirão o uso do herbici-
da glifosato em qualquer 
fase do desenvolvimento 
do algodoeiro sem gerar 
danos às plantas. Segundo 
o pesquisador da Embrapa 
Algodão (Campina Gran-
de, PB) e especialista em 
melhoramento genético do 
algodoeiro, Camilo Mo-
rello, a expectativa é redu-
zir o número de aplicações 
de herbicidas para mane-
jo de ervas invasoras e, 
consequentemente, redu-
zir os custos de controle.
“O manejo de plantas da-
ninhas em lavouras de al-
godoeiro é bastante com-
plexo e oneroso. Com 
o uso dessas cultivares, 
tem-se a possibilidade de 
controle mais eficiente, 
de forma mais simples 
e econômica”, afirma. 
“Com o uso do glifosato 
em duas ou três aplica-
ções em pós-emergência 
do algodoeiro e mais al-
gum outro princípio ativo, 
deve haver uma redução 
de duas a três aplicações 
de herbicidas”, acrescenta.
Morello orienta que o 
produtor não deve uti-
lizar exclusivamente o 
princípio ativo glifosa-
to no controle de plantas 
daninhas, a fim de evitar 
o aparecimento de plan-
tas daninhas resistentes.
Para os cultivos em primei-
ra safra, as produtividades 
médias esperadas são aci-

ma de 4.500 kg/ha de algo-
dão com caroço, com per-
centual de pluma em torno 
de 40 %. Para o cultivo 
em segunda safra, as pro-
dutividades médias espe-
radas são acima de 3.300 
kg/ha de algodão com ca-
roço, com percentual de 
pluma em torno de 38 %.
As cultivares produzem 
fibras de padrão de com-
primento médio, entre 29 
a 31 mm; com resistência 
em torno de 30 gf/tex e 
micronaire entre 3,8 a 4,3. 
“Esses valores, bem como 
os valores para outras ca-
racterísticas como unifor-
midade de comprimento, 
elongação, reflectância, 
grau de amarelo, índice de 
fiabilidade, avaliadas em 
HVI (High Volume Ins-
trument), são indicativos 
de fibras nos padrões de 
exigência das indústrias”, 
afirma o pesquisador.
Além de reduzir o número 
de aplicações de herbici-
das, outra indicação para 
as novas cultivares são 
as áreas de refúgio. “Em 
função da necessidade 
por parte do produtor no 
cultivo de algodoeiro ge-
neticamente modificado 
com resistência a insetos, 
principalmente após os 
danos causados pela He-
licoverpa na última safra, 
as cultivares geneticamen-
te modificadas tolerantes 
a herbicidas são opções 
interessantes para as áre-
as de refúgio, que de-
vem ser em torno de 20% 
da área total”, pontua.
Em lavouras com cultiva-
res transgênicas resistentes 
a insetos (cultivares Bt), 
são necessárias as áreas 
de refúgio, que consistem 
num percentual da lavou-
ra com cultivares conven-
cionais (não Bt), com o 
objetivo de possibilitar o 
acasalamento entre even-
tuais indivíduos (maripo-
sas) resistentes ao evento 
com indivíduos (maripo-
sas) susceptíveis ao even-
to (cultivar geneticamente 
modificada), permitindo 
uma maior longevidade da 
tecnologia de resistência a 
insetos. As quatro novas 
cultivares geneticamente 
modificadas são tolerantes 
ao herbicida glifosato, po-

rém convencionais quan-
to a resistência a insetos. 
E a  cultivar BRS 371RF 
tem, ainda, a vantagem 
de ser resistente à prin-
cipal doença da cultura, 
a mancha de ramulária.
Biotecnologia adapta-
da ao ambiente tropical
As novas cultivares da 
Embrapa, juntamente com 
lançamentos de outras 
empresas, são as primei-
ras com a tecnologia RR-
Flex (segunda geração de 
eventos com tolerância 
ao herbicida glifosato). A 
Monsanto já havia lança-
do cultivares portadoras 
da tecnologia RR (Roun-
dup Ready), que perten-
ce a primeira geração de 
eventos de tolerância a 
esse herbicida, porém só 
permitia aplicações em 
fases iniciais do desen-
volvimento do algodoeiro.
O desenvolvimento das 
cultivares BRS 368RF, 
BRS 369RF, BRS 370RF 
e BRS 371RF teve início 
com o licenciamento da 
tecnologia Roundup Re-
ady Flex, pertencente a 
Monsanto. A partir des-
se licenciamento, a Em-
brapa incorporou o gene 
que confere a tolerância 
ao herbicida glifosato 
no seu germoplasma de 
algodoeiro, culminan-
do no desenvolvimen-
to das quatro cultivares.
“Com essas cultivares, a 
Embrapa está dando uma 
importante contribuição 
para a cotonicultura, pois 
está unindo a genética que 
confere adaptação ao am-
biente tropical, em termos 
de produtividade, resistên-
cia a doenças e qualidade 
de fibra com a biotecno-
logia que confere a tole-
rância a um herbicida de 
amplo espectro, resultan-
do em maior praticidade 
e economia no controle de 
plantas daninhas. O resul-
tado final é a disponibili-
zação de uma tecnologia 
que contribui para melho-
rar a competitividade na 
produção de algodão no 
Brasil”, avalia o pesquisa-
dor da Embrapa Algodão.
Para saber onde encontrar 
sementes das novas cultiva-
res, acesse a página www.
embrapa.br/cultivares.

Embrapa lança quatro cultivares 
de algodão com tolerância a  

herbicida


