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Balcão de Emprego oferece
vagas de emprego em

hipermercado de Taubaté
O Balcão de Emprego da 
Prefeitura de Taubaté está 
disponibilizando vagas a 
serem preenchidas até o 
dia 24 de outubro. As va-
gas são para caixa e aten-
dente de balcão de freezer.
A empresa, que é de 
uma rede de hipermer-
cado, oferece os se-
guintes benefícios: vale 

transporte, alimentação, 
assistência médica, as-
sistência odontológica, 
cesta básica, seguro de 
vida e assistência funeral.
Os interessados em se 
candidatar a uma vaga 
devem procurar o Balcão 
de Emprego e apresentar 
os documentos pessoais, 
comprovante de endere-

ço e carteira de trabalho.
O horário de atendimen-
to é das 8h às 17h. Mais 
informações pelo telefo-
ne 3621-6043. Serviço
Balcão de Emprego
Endereço: Praça Coro-
nel Vitoriano, 1 - Centro
Telefone: 3621-6043
Horário de Atendi-
mento: 8h às 17h

Taubaté se classifica 
em primeiro lugar no 

futebol

O E. C. Taubaté/ CFA Vale 
empatou em 0 x 0 com o 
Votuporanguense na tarde 
de segunda-feira, dia 21, 
pela segunda rodada do 
futebol de campo nos Jo-
gos Abertos de Mogi das 
Cruzes. Como os tauba-
teanos golearam a ci-
dade de Itapeva por 6 x 
0 no domingo, dia 20, 
o empate classificou a 

equipe em primeiro lu-
gar, direto para as quartas 
de final da competição. 
“Jogamos de 
igual para igual. 
Tivemos várias oportu-
nidades de gols, mas no 
fim foi um jogo bom”,  
comemorou o treina-
dor Rene Hoffmann. 
O Taubaté volta a campo 
nesta quinta-feira, mas ain-

da não sabe quem será o ad-
versário da terceira rodada. 
A definição sairá dos re-
sultados das partidas das 
oitavas de final, que acon-
tecem na quarta-feira.
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.

Poupatempo não funciona na 
próxima segunda-feira 28

Dia do Funcionário Público
Todas as unidades e Dis-
que Poupatempo voltam 
a atender normalmen-
te a partir de terça-feira
Na próxima segunda-feira, 
28 de outubro, os postos 
Poupatempo da capital, 
Grande São Paulo, interior 
e litoral, e o Disque Pou-
patempo, não irão funcio-

nar em virtude do feriado 
em comemora ção ao Dia 
do Funcionário Público. 
Na terça-feira, dia 29 de 
outubro, todas as unidades, 
bem como o teleatendi-
mento, voltam a funcionar 
em seus horários habituais. 
Para consultar endereços 
e horários de atendimento 

dos postos Poupatempo, 
acesse o site www.poupa-
tempo.sp.gov.br.  Quem 
preferir, pode utilizar ain-
da o Disque Poupatempo, 
que atende pelo 0800 772 
36 33 e funciona de segun-
da a sexta, das 7h às 20h, 
e aos sábados, das 6h30 às 
15h. A ligação é gratuita. 

Anistia de IPTU, ISSQN 
100% é prorrogada até 

20 de Dezembro

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé prorrogou o prazo 
do programa especial de 
anistia de IPTU, ISSQN e 
outros débitos. O desconto 
sobre multas, juros de mora 
e honorários advocatícios 
é de 100%. Trata-se de um 

programa de valorização 
ao bom contribuinte para 
pagamento integral até 
20 de dezembro de 2013.
O pagamento dos débitos 
deve ser feito à vista ou em 
boleto bancário na sede da 
Prefeitura, localizada à 
Rua Sete de Setembro, 

701, Centro. É preciso que 
o contribuinte esteja com 
o carnê atrasado em mãos 
para efetuar o pagamen-
to. Outras informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone (12) 3607-1023 
ou pelo e-mail dividaati-
va@tremembe.sp.gov.br

Simpósio de Tecnologia 
da Fatec / Pinda terá 1º 
Encontro de Soldagem

A Faculdade de Tecnologia 
- Fatec de Pindamonhan-
gaba promoveu na manhã 
desta terça-feira (22) em 
seu auditório a abertura 
do 1º Encontro de Solda-
gem do Vale do Paraíba. 
O evento será reali-
zado em três dias: 22, 
23 e 24 de outubro.
A programação do pri-
meiro dia constou de pa-
lestras proferidas por pro-
fessores da Fatec-Pinda. 
A abertura oficial será às 
19h00 e contará com o 
palestrante diretor regio-
nal da ABIMAQ, Mário 
Sarraf que abordará a re-

alidade atual do mercado 
de máquinas e equipamen-
tos e suas possibilidades 
para esse setor. A palestra 
tem o título: “O Panora-
ma Industrial e Tecnoló-
gico do Vale do Paraíba”. 
O evento da Fatec é anu-
al, sempre com foco 
tecnológico e é rea-
lizado desde 2008. 
A novidade em 2013 é 
a realizado do 1º En-
contro de Soldagem do 
Vale do Paraíba, no úl-
timo dia do evento, que 
terá como palestrantes o 
Dr. Américo Scotti 
(UFPR) com o tema “Ge-

rações de Tensões Tér-
micas em Soldagem” e, 
também o Msc. Baltazar 
A. Bailona (Anglo Ame-
rican) que vai proferir 
sobre “Minimização das 
Tensões e Deformações 
por meio de Vibrações”. 
O 1º Encontro de Solda-
gem do Vale do Paraíba 
terá na quinta-feira a partir 
das 08h30, e tem entrada 
franca.  A Faculdade de 
Tecnologia - Fatec de Pin-
damonhangaba tem seu en-
dereço à Rodovia Vereador 
Abel Fabrício Dias, 4010, 
bairro Água Preta, Pin-
d a m o n h a n g a b a - S P.

Confira as vagas do
PAT de Caraguatatuba 

desta semana
Confira as vagas dispo-
níveis no Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
de Caraguá (PAT) des-
ta semana. O interessa-
do deve apresentar os 
documentos pessoais.
 Auxiliar de Limpeza, Ofi-
cial de Serviços Gerais, 
Marceneiro, Lavador de 
Veículos, Garçom, Auxi-
liar de Cozinha, Emprega-
do Doméstico, Analista de 
Crédito, Vendedor Pracista 
(Possuir Veículo Próprio), 
Carpinteiro de Obras, 

Mecânico de Automó-
vel, Soldador, Motoboy, 
Salgadeiro, Programador 
de Internet, Motorista de 
Perua (Possuir Veículo 
Próprio), Dedetizador, Su-
pervisor de Recepção de 
Hotel, Manicure, Pedrei-
ro, Encarregado de Obras, 
Armador de Ferragens, 
Azulejista, Costureira, 
Auxiliar de Dentista, Pi-
zzaiolo, Atendente de Te-
lemarketing, Confeiteiro, 
Auxiliar de Faturamento, 
Operador de Empilha-

deira, Cozinheiro Geral, 
Eletricista de Manuten-
ção, Trabalhador Rural, 
Auxiliar Administrativo, 
Auxiliar de Contabilidade.
As vagas possuem perfis 
específicos com relação 
à experiência, escolarida-
de, entre outros, podendo 
sofrer variações e não es-
tarem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram.
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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.

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 

Pindamonhangaba
Mulheres podem procurar 
postos de saúde para se 

cuidar
Todas as mulheres po-
dem procurar os postos 
de saúde para fazer os 
exames preventivos. No 
mês de outubro foi pro-
movida a campanha “Em 
Outubro Pense Rosa” em 
prol às mulheres e o ob-
jetivo foi fazer com que 
este público se conscien-
tize sobre a necessidade 
da prevenção do câncer de 
colo do útero e de mama.

Pindamonhangaba possui 
mais de 20 unidades de 
saúde e basta procurar a 
mais próxima de casa para 
solicitar informações sobre 
o preventivo e também do 
exame do câncer de mama. 
Ao procurar estes locais é 
importante levar um do-
cumento e o cartão SUS.
O preventivo também 
pode ser feito no labora-
tório municipal, locali-

zado em frente ao Centro 
de Especialidades Mé-
dicas. O atendimento é 
de segunda a sexta-fei-
ra, das 12 às 16 horas.
A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba pos-
sui um setor especial de 
atendimento às mulheres, 
os trabalhos são feitos no 
Centro de Especialida-
des Médicas. A preven-
ção é um ato de se amar.

Prefeitura de Taubaté
faz recapeamento da

Avenida Independência
A Prefeitura de Taubaté 
iniciou dia 22, obras de 
recapeamento na Avenida 
Independência. O trabalho 
de execução da nova pavi-
mentação asfáltica levará 
cerca de 7 dias para ser 
concluído. As obras acon-
tecem das 08h às 17h e ha-

verá sinalização e agentes 
de trânsito para orientar 
os motoristas no local. A 
via passará por interdições 
e em alguns momentos 
funcionará somente meia 
pista, para que o trânsi-
to não seja prejudicado.
Para melhor qualidade do 

recapeamento será feita 
a retirada do pavimento 
atual com uma máqui-
na fresadora. A ação dá 
sequência ao pacote de 
melhorias do novo siste-
ma viário que começou 
a ser implantado na ci-
dade em maio deste ano.

Posto de Atendimento
ao Empreendedor de
Caraguatatuba tem

novo endereço
O PAE (Posto de Atendi-
mento ao Empreendedor 
de Caraguatatuba) pas-
sa a funcionar no prédio 
da Secretaria de Turis-
mo, na Praça Diógenes 
de Lima, 140, Centro, 

a partir desta semana.
O horário de atendimento 
permanece o mesmo, das 
9h às 17h. O PAE é man-
tido pelo Sebrae-SP em 
parceria com a Prefeitura, 
Sinhores (Sindicato de Ho-

téis, Restaurantes, Bares e 
Similares) e Fundacc (Fun-
dação Educacional e Cul-
tural de Caraguatatuba). 
Informações pelo telefone 
(12) 3882-3854 e email 
paecaragua@gmail.com
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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.

Unitau abre inscrições para 
cursos na modalidade
Educação a Distância

Estão abertas as inscrições 
para os cursos na modali-
dade Educação a Distân-
cia (EAD) da Unitau, nos 
polos de Taubaté, São José 
dos Campos e Ubatuba.
Serão oferecidos 26 cur-
sos, sendo eles 11 de li-
cenciatura, sete superiores 
de tecnologia e oito cursos 
de segunda licenciatura, 
totalizando 1650 vagas. 
O ensino na modalida-
de Educação a Distância 
conta com professores 
on-line, fóruns de discus-
são, diários, blogs e en-
contros presenciais reali-
zados uma vez por mês.
O EAD da Unitau é uma 

opção de ensino de quali-
dade para alunos que não 
tem tempo ou condições 
para frequentar um cur-
so presencial, pois ofe-
rece flexibilidade para 
o aprendizado em casa, 
com o acompanhamen-
to de profissionais. O 
modelo também segue a 
tendência de ampliação 
do uso de recursos tecno-
lógicos para a educação.
O processo seletivo será 
uma prova presencial, 
em formato de redação, 
e o candidato terá a op-
ção de utilizar a nota do 
Exame Nacional de En-
sino Médio (ENEM). 

Nesse caso, pode optar 
por utilizar somente a nota 
do ENEM ou por utilizar 
o resultado do Exame e 
a classificação na prova.
As inscrições seguem até 
o dia 12 de dezembro e 
são realizados no site da 
Unitau (www.Unitau.br) – 
que reúne todas as infor-
mações sobre o proces-
so – ou em um dos polos 
educacionais. O valor da 
inscrição é de R$ 25 e o 
candidato poderá esco-
lher o local em que dese-
ja realizar a prova e uma 
das duas datas: dia 13 de 
dezembro às 19h ou dia 
14 de dezembro às 9h.

População pode participar 
de estudos de plantas em 

Pindamonhangaba
O Centro de Práticas 
Integrativas e Comple-
mentares de Pindamo-
nhangaba realiza mensal-
mente as REPs (Roda de 
Estudos de Plantas) e a 
população pode participar. 
 No dia 21 de outubro a 
discussão foi sobre arnica 
e unha de gato. O próxi-
mo estudo está marcado 
para o dia 25 de novem-
bro, às 14 horas, e o pú-

blico poderá conversar 
sobre malva e terramicina.
Nestes estudos, o públi-
co tem a oportunidade 
de conhecer as plantas, 
para que são indicadas, as 
contraindicações e efei-
tos no organismo. A ter-
ramicina e a malva ser-
vem, por exemplo, para 
inflamações na boca, mas 
é importante participar 
desta atividade para obter 

informações precisas, pois 
o uso indevido de plan-
tas não é recomendado.
Os estudos têm sido de-
senvolvidos na sede do 
Departamento de Agricul-
tura, localizado na Ave-
nida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso. Para obter 
mais informações sobre as 
REPs, os interessados po-
dem ligar para o número  
3 6 4 2 - 2 4 2 0 .

 Educação oferece
simulado virtual e

gratuito do Enem para 
mais de 500 mil alunos 

da rede estadual
Estudantes da 3ª série 
do Ensino Médio podem 
acessar a plataforma do 
cursinho preparatório para 
rever conteúdo para a pro-
va deste fim de semana
A Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo 
oferece a todos os cerca 
de 500 mil alunos da 3ª 
série do Ensino Médio das 
escolas estaduais um si-
mulado virtual e gratuito 
baseado em questões do 
Enem. Os interessados já 
podem acessar a platafor-
ma online criada especial-
mente para que os vestibu-
landos se prepararem para 
a prova que acontece no 
próximo final de semana.
Não é preciso fazer ma-
trícula, basta informar o 
registro do aluno (RA) 
para ter acesso ao cursinho 
online e fazer o cadastro. 

Mais informações estão no 
Portal da Educação: www.
educacao.sp.gov.br. Além 
do simulado do Enem, a 
plataforma virtual oferece 
conteúdo interativo com 
questões e temáticas que 
caíram nos principais ves-
tibulares realizados nos 
últimos 10 anos, como 
USP, Unicamp e Unesp. 
O participante terá orienta-
ção simultânea sobre os er-
ros e acertos das perguntas, 
com indicações dos conte-
údos e materiais de refe-
rência que devem ser apro-
fundados em cada assunto 
e que podem ser levados 
para sala de aula e discu-
tidos com os professores. 
Além disso, também é 
uma oportunidade para 
os estudantes reforça-
rem a experiência da re-
alização de provas, para 

treinarem o controle do 
tempo, por exemplo.
"Nossa gestão tem como 
compromisso a formação 
integral do jovem e o es-
tímulo do projeto de vida 
e da continuação dos es-
tudos. O novo cursinho 
é mais uma ferramenta 
que aprimora a qualida-
de do Ensino Médio e 
que pode ser acessada de 
qualquer computador",  
afirma o secretário 
da Educação, profes-
sor Herman Voorwald.
O novo cursinho foi 
elaborado pela Esco-
la Virtual de Programas 
Educacionais (Evesp),  
órgão da Secretaria, que 
já oferece mecanismos 
para alunos e servido-
res da rede terem acesso 
a cursos de idioma onli-
ne de inglês e espanhol.


