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ATENÇÃO - 300 VA-
GAS DE EMPREGO EM 
TREMEMBÉ - 150 di-
retos e 150 indiretos. O 
Rosado Supermercados 
está recebendo currículos 
para sua nova unidade na 
cidade. Os interessados 
devem deixar seu currí-
culo na unidade Rosado 
Supermercados no Jardim 
Santana, Rua José Higi-
no Siqueira, 617. A nova 

unidade tem uma área de 
aproximadamente 3.500 
m² e fica no Centro da ci-
dade em frente ao Largo 
do Parque, onde funcio-
nava o prédio da FUNAP.  
"Acreditamos que agora 
Tremembé vai evoluir, a 
Lei de Incentivo à Indús-
tria ajuda muito e a cidade 
poderá contar com mé-
dias e grandes empresas 
que certamente virão para 

cá" - comenta Fernando 
Cury - sócio da Rede Ro-
sado Supermercados. De 
acordo com o rede, a fi-
lial tremembeense vai co-
mercializar cerca de 100 
mil itens nacionais e im-
portados. A Rede Rosado 
existe desde 1983 e tem 
lojas em Taubaté, Lorena,  
Tremembé, Ubatu-
ba, Campos do Jor-
dão e Resende/RJ.

Oportunidades de
Empregos em Tremembé

Secretaria de Educação de 
Tremembé Promove
“Sábado Cultural da
Família na Escola”

O Sábado Cultural da Fa-
mília na Escola começou 
com grande sucesso, o 
evento aconteceu nos dias 
12 de Outubro nas escolas 
Nair de Mattos Queiroz e 
José Inocêncio Monteiro 
e no dia 19 de Outubro 
nas escolas Maria Dulce 
David de Paiva e Amália 
Garcia Ribeiro Patto . A 
comunidade local com-
pareceu e teve a oportu-
nidade de se divertir com 
o espetáculo teatral La 
Maldición, da Cia. Novos 
Atores, de Pindamonhan-
gaba e puderam também 
apreciar um número de 
dança-sapateado com os 
bailarinos do projeto Pas-
sos: dança nas escolas.
Para os diretores das es-
colas Cátia A. de Jesus 
Silva e Valdir M. dos San-
tos, foi muito importante a 
presença da comunidade 
no evento, pois a grande 
maioria não tem a oportu-
nidade de ver espetáculos 
artísticos de qualidade. O 
acesso a cultura é difícil.
O Sábado Cultural da Fa-

mília na Escola é mais 
uma importante ação 
da Secretaria de Edu-
cação para aproximar a 
família da escola. Esse 
evento é indicado para 
alunos do ensino funda-
mental II e suas famílias.
Cada escola receberá em 
suas dependências 1 espe-
táculo de Teatro e 1 espetá-
culo de Dança-sapateado.
O espetáculo La Mal-
dición, da Cia. Novos 
Atores é uma história, 
cheia de segredos, vi-
lões, mocinhas ingênuas 
e grandes revelações, in-
gredientes tão presentes 
nas novelas, habitualmen-
te, assistidas pelo gran-
de público na televisão,  
por meio da linguagem 
teatral. Além de divertida 
a experiência enriquece 
culturalmente. Por isso a 
preocupação com o que 
é apresentado, por isso 
também, a escolha de um 
texto bem escrito com to-
das as palavras e termos 
e expressões do séc. XIX, 
utilizadas pelos autores, 

um figurino colorido e 
condizente com época, 
uma maquiagem, um ce-
nário e uma sonoplastia 
toda bem pensado para 
tornar ainda mais interes-
sante para o público, que 
muitas vezes ainda não 
viu um espetáculo teatral.
Espetáculo de dan-
ç a - s a p a t e a d o
O evento contará ainda 
com uma bela apresenta-
ção de dança - sapateado 
do projeto. Um núme-
ro encantador e cheio de 
técnicas que apresenta-
rá os artistas responsá-
veis pelo projeto que será 
desenvolvido na Rede.
Segue o cronograma 
de datas por escolas:
Sábado 09 de novembro
8h e 30 min. 
na Escola Comenda-
dor Teixeira Pombo
10h e 30 min. na Escola Emí-
lia de Moura Marcondes
Sábado 16 de novembro
14h na Escola Maria 
Amélia do Patrocínio
16he 30 min. na Escola 
Jerônymo de Souza Filho

Mais mobilidade nas 
estradas de terra de
Redenção da Serra

Quem se lembra de que 
no início do ano de 2013 
o Governo do Estado de 
São Paulo, concedeu a Re-
denção da Serra 12km de 
melhorias de estrada rurais 
de terra. Esse convênio 
já está sendo executado 
pela equipe da CODASP 
(Companhia de Desenvol-
vimento Agrícola de São 
Paulo), trabalhando na me-
lhoria da estrada que liga 
os bairros do Carapeba ao 

Pinheirinho – 8km, os ou-
tros 4km foram destina-
dos ao Bairro dos Bentos.
Porém além destes 12km 
que já estão em anda-
mento, o prefeito em par-
ceria com a Secretaria de 
Agronegócio e Meio Am-
biente conquistou mais 
12km! Agora, são 24km 
de recuperação de estra-
das rurais! As novas es-
tradas que receberam o 
programa melhor cami-

nho serão as do Bairro 
de Cima com 4km e 8km 
para o bairro da Lagoa.
Para esta nova etapa já 
foi realizada a avaliação 
preliminar (levantamen-
to de dados) – o técnico 
foi até o local da futura 
obra e realizou o levanta-
mento cadastral georrefe-
renciado dos trechos que 
serão recuperados, regis-
trando os pontos críticos, 
inclusive da vegetação.

Secretaria de Saúde
de Taubaté realiza
Semana Municipal

de Saúde Bucal

Em comemoração ao Dia 
Nacional do Cirurgião 
Dentista, a Prefeitura de 
Taubaté realiza a Semana 
Municipal de Saúde Bu-
cal, como forma de valori-
zar os profissionais da área 
e realizar atendimento aos 
munícipes para divulgar 
noções de prevenção bucal.
O evento acontece do dia 
21 a 25 de outubro e se-
rão realizadas ações por 
meio de visitas domici-
liares, procurando priori-
zar famílias em situação 
de maior vulnerabilidade. 
Além disso, as equipes 

vão percorrer algumas es-
colas e creches municipais 
para envolver as crianças 
no projeto e para reali-
zar escovações dentais 
supervisionadas, teatros 
educativos e concursos 
artísticos sobre o tema.
Outro local selecionado 
para que os profissionais 
atuem nessa semana de 
programação especial são 
as salas de espera das uni-
dades de saúde tais como 
Pronto Socorro, Policlíni-
ca e Casa da Mãe Tauba-
teana, com distribuição de 
escovas de dente e orien-

tações para os pacientes.
Para ampliar o aten-
dimento, ainda serão 
realizadas ações pre-
ventivas educativas na 
Praça Dom Epaminondas 
e na Rodoviária Velha.
Essa ação visa ainda, por 
meio dos atendimentos, 
identificar pontos que po-
dem ser melhorados no 
atendimento odontológi-
co na rede pública e tem 
parceria de profissionais 
da área de saúde bucal 
que atuam na iniciati-
va privada e instituições 
ligadas a odontologia.
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Professores e Gestores
participam de capacitação do 

“Escolas Sustentáveis”
em Pindamonhangaba

Professores e gestores da 
Rede Municipal de Ensi-
no participam, hoje (24), 
do 4º módulo do projeto 
“Escolas Sustentáveis”, 
na antiga sede da Secre-
taria de Educação. No 
total, 40 profissionais de 
20 unidades escolares 
participarão da iniciativa,  
que será das 7h30 às 11h30 
e das 13h30 às 17h30.
Realizado em parce-
ria entre a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de 
Educação, e a Novelis,  
os objetivos do projeto 
são promover a mudan-

ça de comportamento e 
a promoção de atitudes e 
práticas sustentáveis en-
tre professores, alunos 
e comunidade escolar,  
além da melhora dos indi-
cadores de sustentabilida-
de da escola, como água, 
energia, resíduos sólidos, 
ambiente e  biodiversidade.
As abordagens se dão por 
meio da formação para a 
ação, na qual professores 
passam por uma jornada 
que articula o sentir, o re-
fletir e o agir, e também por 
meio da realização de ofi-
cinas de desenvolvimento 
pessoal, nas quais os pro-

fissionais desenvolvem 
suas habilidades para a re-
alização do projeto escolar.
Os eixos temáticos do 
projeto são Meio Am-
biente (água, energia, re-
síduos e biodiversidade),  
Cidadania e Qualidade de 
Vida (consumo consciente, 
alimentação saudável, ati-
vidades físicas e higiene).
Esse é mais um projeto de 
grande importância reali-
zado para a formação dos 
professores e gestores da 
Rede Municipal, visando 
oferecer um ensino cada 
vez melhor para as crian-
ças de Pindamonhangaba.

Tenda Atacado inaugura sua 
unidade em Pinda

Fundado em janeiro de 
2001, o grupo Tenda Ata-
cado conta atualmente 
com 20 unidades e na pró-
xima quinta-feira (24), es-
tará inaugurando a unida-
de de Pindamonhangaba, 
em uma área de 5887,75 
m2, incluindo estaciona-
mento, está localizado na 
avenida Professor Manoel 
César Ribeiro, nº 321, na 
rotatória entre os bairros 
Santa Cecília e Carangola. 
Para o prefeito, a nova loja 
vai oferecer comodidade, 
preços competitivos e ain-
da contribuirá para o de-
senvolvimento da cidade. 
“Com certeza a iniciativa 
do grupo em investir em 
Pindamonhangaba reafir-
ma o crescimento da ci-
dade”, salientou. Segundo 
a empresa, a loja da rede 
deverá gerar cerca de 300 
empregos diretos e mais 
de 900 indiretos num in-
vestimento total de R$28 
milhões na cidade de Pin-
damonhangaba. No mes-
mo terreno está prevista 
também a construção de 
lojas para atender às diver-
sas demandas dos clientes, 
oferecendo mais facilidade 
e conveniência aos mora-

dores e frequentadores da 
região. O Tenda mantém 
suas operações de Ataca-
dista Distribuidor com a 
comercialização de mais 
de 12 mil itens, das me-
lhores marcas do mercado. 
São mais de 1 milhão de 
clientes ativos cadastrados 
e cerca de 4.000 colabora-
dores atuando em diversas 
áreas. Lojas - As lojas-ar-
mazém, distribuídas por 
São Paulo, Grande São 
Paulo e interior, represen-
tam atualmente mais de 58 
mil m2 de área de venda. 
Todas são planejadas para 
atender com conforto, agi-
lidade e segurança comer-
ciantes de todos os portes, 
além de consumidores 
finais. O Tenda também 
se destaca na modalidade 
de auto-serviço, atividade 
que corresponde a mais 
de 80% dos negócios do 
grupo. Tudo para o comer-
ciante - O Tenda oferece 
toda a agilidade, varieda-
de de produtos e preços 
baixos para o comerciante 
se manter competitivo no 
mercado, seja qual for o 
seu negócio: pizzarias do-
gueiros, pastelarias, hotéis, 
restaurantes, padarias, lan-

chonetes, cantinas, entre 
outros. PoupaTempo – Em 
maio deste ano, o governo 
do Estado de São Paulo 
anunciou a vinda de uma 
unidade do PoupaTempo 
para Pindamonhangaba, 
com um investimento de 
R$ 2,3 milhões. Após o 
estudo de onde seria o me-
lhor local para instalação 
desta unidade, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba in-
forma que o PoupaTempo 
será instalado na unida-
de do Tenda Atacado. O 
Programa Poupatempo 
disponibiliza diversos ser-
viços à população, entre 
os mais solicitados estão 
emissão de Carteira de 
Identidade, Carteira Na-
cional de Habilitação, Li-
cenciamento de veículos,  
Atestado de Anteceden-
tes Criminais e Carteira 
de Trabalho. Informações 
sobre serviços ofereci-
dos, documentos, condi-
ções, prazos e taxas po-
dem ser obtidas através 
do Disque Poupatempo, 
no telefone 0800 772 36 
33 - ligação gratuita -,  
ou pelo Guia de In-
formações sobre 
Serviços Públicos.
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“Boa Energia nas Escolas” 
conscientiza alunos e

comunidade em
Pindamonhangaba

O projeto “Boa Energia nas 
Escolas” foi encerrado na 
última semana, com saldo 
positivo. Desenvolvido em 
13 escolas municipais pela 
Prefeitura e Bandeirante 
Energia, o projeto levou 
mais conscientização para 
estudantes e comunidade.
As escolas envolvidas de-
senvolveram atividades 
e ações para o uso cons-
ciente da energia elétrica 
com alunos, tendo a par-
ticipação de familiares. 
Também foram usados 
kits e  houve a presença 
da unidade móvel edu-
cativa da Bandeirante.
A escola Prof. Manoel Cé-
sar Ribeiro, no Crispim, 
foi um exemplo. Os alu-
nos do segundo ano reve-
zavam levando um bone-
co “mascote” para casa e, 
neste dia, se lembravam 
de realizar ações de econo-
mia de energia. Cada ação 
foi fotografada e integrou 
um diário contendo ainda 

depoimentos dos pais e 
responsáveis. Em algumas 
residências, o resultado foi 
imediato, comprovado nas 
contas de luz. A professora 
da turma pretende dar con-
tinuidade a este trabalho 
neste e nos próximos anos.
Na “Vito Ardito”, Arare-
tama, a conscientização 
foi levada para a escola. 
O local recebeu nova cai-
xa de luz e as lâmpadas 
do prédio foram trocadas. 
Segundo a gestora, as lu-
zes e ventiladores que 
ficavam sempre ligados 
agora só são acionados 
em caso de necessidade.
Na “Lauro Vicente”, Ter-
ra dos Ipês II, os alunos 
desenvolveram uma sé-
rie de projetos, entre eles, 
outras fontes de energia, 
maquete com os pais, re-
colhimento de pilhas, 
cartazes e jogral apresen-
tados para toda a escola.
A escola José Gonçalves 
da Silva “Seu Juquinha”, 

no loteamento Liberdade, 
também teve uma gran-
de transformação. Entre 
os projetos, os alunos do 
quarto ano entrevistaram 
eletricistas e tiveram a ini-
ciativa de propor para a es-
cola a troca das lâmpadas 
externas por outras com 
fotocélula, ou seja, aquelas 
utilizadas em postes, que 
se apagam com a luz do 
dia. Também foi feita uma 
maquete da escola, envol-
vendo várias disciplinas, 
também utilizando as lâm-
padas com fotocélulas.
O multiplicador do pro-
jeto, Valter Ebram, ficou 
satisfeito com a participa-
ção de Pinda. “O envolvi-
mento no projeto foi im-
pressionante. Tivemos 60 
professores em ação, mu-
dando a mentalidade dos 
alunos, familiares e fun-
cionários. E esse projeto 
é permanente, pois o pro-
fessor se transforma em 
multiplicador!”, destacou.

O prefeito de Taubaté e toda 
sua equipe de secretariado 
estará nesta sexta-feira,  
dia 25, atendendo mora-
dores do bairro Vila São 
Geraldo e adjacências em 

mais uma edição do projeto 
Prefeitura Bairro a Bairro.
A atividade começa às 13h,  
na Escola Judith Campista 
César, que fica na Rua Para-
ná, 320, Vila São Geraldo.

Neste horário começa a 
distribuição de senhas. Os 
moradores podem ser aten-
didos pelos secretários,  
vice-prefeito e pre-
feito municipal.

Prefeitura Bairro a Bairro 
atende Vila São Geraldo

nesta sexta-feira 

Coletivo Coca-Cola abre 
inscrições em Taubaté

O curso é gratuito e ofe-
rece formação no setor 
de mercado de vare-
jo e encaminha alunos 
para processos seletivos 
de empresas da região.
O Coletivo Coca-Cola 
Brasil em parceria com 
a Ong Projeto Esperança 
Taubaté abre vagas para 
o curso decapacitação de 
jovens de 15 a 35 anos na 
área de mercado de varejo. 
O curso gratuito e aberto 
à comunidade é direcio-
nado a jovens que pro-
curam uma oportunidade 
de primeiro emprego ou 
uma colocação no merca-
do de trabalho e tem como 
principal objetivo gerar 
empregos e renda para a 
comunidade. Os partici-
pantes terão a oportunida-
de de serem encaminhados 
para processos seletivos 
de grandes empresas da 
região no ramo varejista 
(comércio e vendas), in-
clusive a própria Coca-
Cola. O curso tem 2 meses 
de duração 2 vezes por se-
mana e oferece certificado 
de conclusão , orientações 
sobre como se comportar 
numa entrevista de empre-
go, elaboração de currícu-
lo, dicas importantes sobre 
o mercado de trabalho, au-
las práticas, salas equipa-

das, computadores e game 
em sala de aula. Os jovens 
interessados podem fazer 
sua inscrição na Ong Pro-
jeto Esperança no Parque 
Três Marias em Taubaté. 
As vagas são limitadas e 
a inscrição vai até o dia 
25 de outubro. As aulas 
iniciam a partir do dia 28.
Projeto Esperança
O Projeto Esperança aten-
de 220 pessoas entre crian-
ças, jovens e suas famílias. 
Atende crianças de 6 a 11 
anos, adolescentes de 12 
a 17 e suas respectivas 
famílias por meio de pro-
gramas oferecidos na ins-
tituição. Tem por objetivo 
promover a sustentabilida-
de por meio das Oficinas 
de geração de trabalho e 
renda, além da melhoria 
na qualidade de vida da 
comunidade local. Atual-
mente o projeto oferece 
cursos de música, ballet, 
oficina de biscuit, inglês, 
informática, Horta, brin-
quedoteca, capoeira, cor-
te e costura, entre outros.
Instituto Coca-Cola Brasil
O (ICCB) tem como mis-
são mobilizar a sociedade 
com o objetivo de promo-
ver programas transfor-
macionais de significativo 
impacto no desenvolvi-
mento socioambiental do 

país. Há 15 anos, o ICCB 
implementa projetos so-
ciais e ambientais e, atu-
almente, é o responsável 
pela operação social dos 
Coletivos Coca-Cola. Para 
isso, estabeleceu parcerias 
com comunidades locais e 
grupos profissionais, apro-
fundou seus conhecimen-
tos sobre as comunidades 
rurais e urbanas brasilei-
ras, criou uma metodolo-
gia educacional própria e 
desenvolveu uma estru-
tura ampla e eficiente de 
operação socioambiental.
S e r v i ç o
Curso de capacitação para 
o Mercado de varejo (Co-
mércio e Vendas). Dura-
ção: 2 meses – 2 vezes por 
semana (segunda e quar-
ta – 13h às 15h/ 15h05 
às 17h05/ 18h às 20h ou 
(Terça e quinta –13h às 
15h/ 15h05 às 17h05/ 
18h às 20h). Local e ins-
crições: Sede do Projeto 
Esperança - Rua Brasilina 
Moreira, 1385 – Jardim 
Sônia Maria – Parque 3 
Marias em Taubaté. De 
segunda à sexta das 8h às 
12h – 13h30 às 17h. Curso 
gratuito e vagas limitadas/ 
Inscrições até 25 de outu-
bro. Menores de 18 anos 
devem vir acompanhados 
pelos pais ou responsável.

Senac Taubaté e
Guaratinguetá realizam 
evento cultural gratuito

O Senac Taubaté promo-
ve entre os dias 22 e 25 
de outubro a Feira de Tro-
ca de Livros, um evento 
que possui como princi-
pal objetivo compartilhar 
a troca de conhecimento, 
estimulando a renova-
ção contínua de leitura. 
No Senac Guaratinguetá, 
o evento acontece de 21 
a 24 também desse mês.
Durante a ação,  
alunos, professores e fre-
quentadores ou não da 
Biblioteca das unidades 
poderão trocar obrasque 

já leram por outro títu-
lo disponível, como li-
vros de literatura estran-
geira, nacional, infantil, 
infanto-juvenil e gibis. 
Em ambas as unidades a 
feira ocorre na Bibliote-
ca e, em Taubaté, conta 
com Oficina de Origami,  
Apresentação de Mo-
çambique e Roda de 
Conversa Interativa.
Segundo Rozeli de Fáti-
ma, responsável pela Bi-
blioteca do Senac Tauba-
té, são aceitos apenas 
materiais em bom estado 

de conservação e literatu-
ra de boa qualidade. “As 
trocas são de livro por li-
vro e gibi por gibi. Não 
serão permitidos mate-
riais didáticos, de cunho 
político ou religioso, en-
ciclopédias, dicionários, 
guias e revistas”, afirma.
Por meio dessa ação, re-
ciclam-se materiais de 
leitura, fomentando a di-
fusão de informações com 
obras que passam pelas 
mãos de quem geralmente 
não tem oportunidade de 
adquiri-las pela compra.

O evento é gratuito. Para participar, basta comparecer às unidades.
Programação:
Evento Gratuito
Feira de Troca de Livros
Senac Taubaté
Data: de 22 a 25 de outubro
Horário: das 10 às 20 h
Atividade: Oficina de Origami
Com: Nicholas Dias Bueno
Data: 22 de outubro
Horário: das 14 às 15 h
Atividade: Apresentação do Grupo de Moçambique
Com: Mestre Paizinho
Data: 23 de outubro
Horário: das 18h45 às 19h15
Atividade: Roda de Conversa Interativa – as mulheres nas obras de Lobato
Com: Leila Ramos
Data: 25 de outubro
Horário: das 15h30 às 17 h
Local: Senac Taubaté
Endereço: Rua Nelson Freire Campello, nº 202 – Jardim Eulália
Informações: (12) 2125-6099 ou www.sp.senac.br/taubate
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O evento acontece em 
comemoração aos 24 
anos de criação da Cia. 

 PM e homenageia o sol-
dado reformado Fran-
cisco Paulino da Silva, 

que, como atleta repre-
sentou com dignidade 
a cidade em provas pe-
destres por todo o Brasil.  
A prova visa ainda pro-
mover a integração da 
Polícia Militar com a co-
munidade, dentro dos 
princípios da Polícia 
Comunitária e incenti-
var a pratica esportiva.  
A prova principal tem per-
curso de 10Km, enquanto 
os mais novos (até 14 anos) 
terão percursos de 2Km e 
6Km (entre 15 a 17 anos). 
A largada será às 9h, em 
frente ao quartel da Polícia 
Militar de Ubatuba, na rua 
Marília, parque Vivamar 
e as inscrições podem ser 
feitas no site www.minha-
sinscricoes.com.br/corri-
dasoldadopaulino/2013/. 
A “16ª Prova Pedestre 
Soldado Paulino” tem o 
patrocínio da Petrobras, 
realização Associação 
Esportiva de Ubatuba e 
apoio da 3ª Cia da Polí-
cia Militar e Prefeitura de 
Ubatuba, por meio da Se-
cretaria de Esporte e Lazer

A 16ª edição da  
tradicional “Prova  
Pedestre Soldado  

Paulino” será realizada 
no próximo dia 27 de 

outubro

Conferência Nacional 
de Educação vai ser re-
alizada em Fevereiro 
de 2014 em Brasília. 
 No dia 27 de setembro, 
todas as delegações que 
foram cadastradas no 
Centro de Convenções de 
Serra Negra, em seguida 
houve a abertura do even-
to com apresentações cul-
turais, aprovação do Regi-
mento Interno e Palestra.  
No dia 28, segundo dia 
da Etapa Estadual da CO-
NAE ocorreram debates 
por eixos temáticos, pa-
lestras e plenárias. Uba-
tuba elegeu 4 delegados 
para a CONAE – Etapa 

Nacional que será reali-
zada em Brasília de 17 a 
21 de Fevereiro de 2014.  
As delegadas de Ubatuba 
são: Thais Herminia Ro-
drigues, Maria do Carmo 
de Oliveira Ribeiro, Ja-
cqueline Silveira Pereira 
Conceição e Maria Rita 
de San Juan Zahra. Elas 
irão participar da última 
etapa em Brasília e repre-
sentando todo Estado de 
São Paulo, e composto 
pelos seus 645 municípios 
com aproximadamente 
30 milhões de habitantes.  
Compareceram 1.749 de-
legados eleitos pelos seg-
mentos: Educação Básica, 

Educação Profissional e 
Educação Superior, den-
tro dos quais 422 dele-
gados foram eleitos para 
seguir para Etapa Nacio-
nal em Brasília, onde vão 
ser deliberadas o conjun-
to de propostas que vai 
subsidiar a efetivação e 
a implementação do Pla-
no Nacional de Educação 
pelos municípios, pelos 
estados e pelo Distrito 
Federal, no contexto da 
construção do Sistema 
Nacional de Educação, 
abrangendo especialmen-
te a participação popular, 
a cooperação federativa e 
o regime de colaboração.

Secretaria de Educação de 
Ubatuba elege  4

delegados em Serra Negra

De 22 a 25 de outubro, 
cerca de 600 alunos de 
quatro escolas da rede 
pública de Campos do 
Jordão vão ter a oportuni-
dade de visitar a Estação 
Móvel de Ensino do Pro-
jeto “Elektro nas Escolas”. 
 A Estação Móvel con-
ta com infraestrutu-
ra para atuar, simul-
taneamente, como 
Laboratório de Eficiência 
 Energética, no qual as 
crianças poderão aprender 
mais sobre a origem e a 
história da eletricidade. Os 
visitantes também recebe-

rão orientações sobre o uso 
racional da energia, por 
meio de experiências, ma-
quetes, projeção de vídeos 
e outras atrações como:  
· Anel Saltador; · Ca-
sinha de consumo;  
· Diferença entre lâmpa-
da incandescente e fluo-
rescente; · Energia elé-
trica gerada pelo corpo 
humano - pilha humana. 
“Este projeto educacio-
nal, que tem como obje-
tivo principal promover 
a capacitação dos edu-
cadores da rede pública, 
visa ainda a disseminação 

de informações sobre o 
uso eficiente e seguro da 
energia elétrica junto à 
comunidade escolar”, des-
tacou Evandro Romanini, 
Especialista de Eficiên-
cia Energética da Elektro.  
SERVIÇO: Evento: Pro-
jeto Elektro nas Esco-
las – Campos do Jordão. 
Data: 22 a 25/10. Local: 
E.M. DR. DOMINGOS 
JAGUARIBE. E.M. PRO-
Fª ELIZABETH JANA-
CREK DE ANDRADE. 
E.M. MONSENHOR 
JOSÉ VITA. E.M. LAU-
RINDA DA MATTA.

ALUNOS DE CAMPOS
DO JORDÃO RECEBEM

ESTAÇÃO MÓVEL
DE ENSINO

O ex-prefeito de Santa 
Branca, popularmente co-
nhecido como Peixinho, 
morreu na madrugada des-
te domingo aos 48 anos. 

Ele foi acometido de um 
enfarto fulminante por 
volta das 05h00. Odair 
Leal da Rocha Júnior, 
conhecido pelo folclóri-

co chapéu e costume de 
recitar versos era casado 
e tinha dois filhos. Che-
gou a ser preso em duas 
oportunidades, acusado 
de tráfico de drogas, mas 
teve seu caso arquivado 
pelo Tribunal de Justiça 
que o isentou da acusação. 
Seu corpo está no salão 
da Câmara Municipal de 
Santa Branca, onde será 
velado até o horário do 
sepultamento, às 16h30 
desta segunda-feira.

Morre Peixinho  
ex-prefeito de Santa 
Branca, aos 48 anos

A primeira turma de guar-
das civis municipais re-
cebeu treinamento da 
Polícia Militar na última 
quarta-feira, dia 16. Os 45 
guardas participaram de 
um dia de palestras e trei-
namento prático na sede 
do 5º Batalhão, no bairro 
Independência. Mais qua-
tro turmas serão treinadas 
totalizando um efetivo de 
225. O próximo dia de 
treinamento será no próxi-
mo dia 23, das 8h às 17h.
Durante as aulas os guar-
das municipais recebem 
informações sobre os se-
guintes temas: noções de 
direito, crimes praticados 
por funcionários públicos 
contra a administração pú-
blica, Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA), 
condutas em caso de pri-
são em flagrante e ética no 

atendimento ao munícipe.
Os guardas também par-
ticipam de treinamentos 
práticos de uso de armas 
não letais. Os guardas irão 
aprender o uso correto da 
Tonfa, um bastão utili-
zado para imobilização. 
Outro equipamento a ser 
demonstrado é a Taser, 
uma arma de eletrochoque 
também não letal utilizada 
para imobilizar momen-
taneamente uma pessoa. 
As aulas não habilitam os 
guardas ao uso dos equi-
pamentos, porém é im-
portante para que a cor-
poração entenda as regras 
de utilização das armas. 
O objetivo do ciclo de 
palestras é capacitar cada 
guarda municipal para 
melhor desempenho e 
conduta em sua rotina de 
trabalho. O curso aconte-

ce através de uma parceria 
da Prefeitura de Taubaté, 
através da Secretaria de 
Segurança Pública Muni-
cipal e a Polícia Militar. 
A proposta é oferecer aos 
guardas o conhecimento 
técnico e assim fortalecer 
o efetivo para a prote-
ção dos prédios públicos. 
Melhorias – Está em fase 
final a celebração de um 
convênio entre Prefeitu-
ra e Policia Militar que 
prevê o treinamento con-
tínuo para a guarda muni-
cipal. A proposta é que os 
guardas tenham um cur-
so mais completo por um 
período de uma semana. 
A Secretaria de Segurança 
pretende adquirir novos 
veículos e estuda a troca 
do uniforme e está elabo-
rando um projeto de re-
gulamentação da guarda.

Treinamento da
Guarda Civil de

Taubaté


