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A GAzetA dos Municípios

O Prefeito Marcelo Va-
queli acompanhado do 
Presidente da Assembléia 
Legislativa e deputa-
do Samuel Moreira e do 
também deputado Padre 
Afonso e do Vereador 
Táta Vargas estiveram 
em São Paulo no último 
dia 26/02, quando se reu-
niram com o engenheiro 
Otávio Okano, Pre-
sidente da CETESB. 
O encontro serviu para fi-
nalizar a última fase que 
faltava para o início das 
obras de esgoto nos bairros 
Maracaibo, Flor do Cam-

No mês de março, o Sesc 
Taubaté oferece uma pro-
gramação especial para 
quem se interessa por  
arte. Com oficinas teórica 
e prática, os participantes 
poderão conhecer sobre 
diferentes movimentos 
artísticos no Brasil e no 
Mundo, além de aprender 
técnicas da pintura Naif.
As atividades acontecem 
em módulos de quatro en-
contros, os valores variam 
de 2 a 8 reais e as vagas são 
limitadas. Inscrições na 
Central de Atendimento.

po, Poço Grande, Alberto 
Ronconi conforme afirma-
do em reunião com os mo-
radores no último dia 21 de 
fevereiro. Resta agora ape-
nas a assinatura do TAC 
(Termo de Ajuste e Con-
duta) junto ao Ministério 
Público para o início das 
obras.  “Hoje consegui-
mos dar o passo que fal-
tava para o tão sonhado 
esgoto na região do Ma-
racaibo. Eu, que sou filho 
dessa terra, estou mui-
to emocionado e feliz, 
pois estou podendo contri-
buir para dar uma melhor 

Confira a programa-
ção completa: Histó-
ria, Evolução e Arte: 
A evolução histórica da 
arte: moderna e pós-mo-
derna e sua interpretação 
sociológica. Modernismo 
na Europa: Expressio-
nismo, Abstração, Sur-
realismo e Pós–moder-
nismo.  Com o Prof. Dr. 
Marcelo Squinca da Sil-
va, Graduado em história 
e Pós-Doutor pela Uni-
versidade de São Paulo.
1 módulo de 4 dias: 6, 13, 20 
e 27, das 19h30 às 21h30. 

qualidade de vida para 
esse povo tão sofrido. Essa 
vitória é nossa, essa vitória 
é do povo.” – comemorou 
o Prefeito Marcelo Vaqueli
A Companhia Ambiental 
do Estado de São Pau-
lo – CETESB é a agên-
cia do Governo do Es-
tado responsável pelo 
controle, fiscalização, 
monitoramento e licen-
ciamento de atividades 
geradoras de poluição, 
com a preocupação fun-
damental de preservar e 
recuperar a qualidade das 
águas, do ar e do solo.

Pintura Naiff: Pintura no 
estilo primitivo, que re-
trata o cotidiano das pes-
soas, lugares, aconteci-
mentos e personagens em 
cenas vividas ou imagi-
nadas. Com Sonya Mello.
1 módulo de 4 dias: 8, 15, 
22 e 29, das 14h às 17h.
 O Sesc Taubaté fica na 
Avenida Milton de Al-
varenga Peixoto, 1264, 
Esplanada Santa Te-
rezinha. Informações 
(12) 3634-4000 ou 
w w w . s e s c s p .
o r g . b r / t a u b a t e 

Prefeito de Tremembé
e deputados conseguem 

liberação da Cetesb 
para implantação do
esgoto na região do

Maracaibo

Arte é tema de oficina no 
Sesc Taubaté em março

O Taubaté Shopping está 
em clima de Carnaval e 
preparou uma exposição 
especial, que acontece 
nos corredores do em-
preendimento até o dia 
4 de março. A mostra 
reune fantasias da Es-
cola de Samba Boêmios 
da Estiva, como figuri-
nos de passista, mestre-
sala e porta-bandeira.
Para o Carnaval 2014, a 
escola homenageia o cen-

tenário do Esporte Clu-
be Taubaté com o samba 
enredo “No Centenário 
do Esporte Clube Taubaté 
a Boêmios da Estiva Faz 
a Festa”, composto por 
Mario Pernambuco, Mes-
tre Ricardo e Niltinho dos 
Teclados e interpretado 
por Mario Pernambuco, 
Wanderson e Gabi Simões.
S e r v i ç o
Exposição Fantasias 
Boêmios da Estiva

Data: de 28 de feve-
reiro a 4 de março
Local: corredor da expansão
Horário para
 fotos: mesmo ho-
rário de funciona-
mento do shopping
Horário de funcionamento 
do shopping: De Segun-
da a Sábado: das 10h às 
22h. Domingos e Feria-
dos - Lojas: das 13h às 
20h. Praça de Alimentação 
e Lazer: das 11h às 22h

Exposição de fantasias
agita Carnaval do Taubaté 

Shopping

Mais duas cidades do inte-
rior paulista passam a in-
tegrar a lista de participan-
tes do Programa Atleta do 
Futuro (PAF), do Serviço 
Social da Indústria de São 
Paulo (Sesi-SP): Santo 
Antônio do Pinhal e São 
Bento do Sapucaí, muni-
cípios da serra da Manti-
queira próximos a Campos 
do Jordão. A novidade foi 
anunciada na tarde desta 
quarta-feira (26/02) pelo 
presidente da Federação 
das Indústrias do Esta-
do de São Paulo (Fiesp) 
e do Sesi-SP, Paulo Skaf.
Para começar, serão 200 
crianças e jovens parti-
cipando da iniciativa em 
cada cidade. O número, 
segundo Skaf, pode ser 
ampliado de acordo com 
a demanda. “A nossa 
prioridade é a educação”, 

afirmou. “A educação dá 
oportunidade de eman-
cipação para os jovens”, 
completou o presiden-
te da Fiesp e do Sesi-SP.
Em Santo Antônio do Pi-
nhal, o PAF vai oferecer as 
modalidades de basquete, 
vôlei, futsal e futebol. O 
prefeito da cidade, Clo-
domiro Correia de Toledo 
Junior, esteve presente no 
evento. Já em São Bento 
do Sapucaí, fazem parte 
da parceria a prática de 
futsal e futebol de campo, 
mas o objetivo é expan-
dir para outros esportes, 
já que a cidade tem um 
centro olímpico. O evento 
em São Bento do Sapu-
caí também contou com 
a presença do prefeito, 
Ildefonso Mendes Neto.
Outro convidado, presen-
te nas duas cerimônias, 

foi o medalhista olímpico 
e atleta da equipe de na-
tação do Sesi-SP Thiago 
Pereira, que elogiou o pro-
jeto. “Essa iniciativa já é 
um exemplo para todo o 
Brasil”, afirmou. “A edu-
cação e o esporte devem 
andar juntos sempre”, 
acrescentou o nadador.
Por se tratar de pro-
grama de formação 
esportiva com metodolo-
gia própria do Sesi-SP, as 
aulas esportivas são com-
plementadas por intensa 
programação nos finais de 
semana com a participa-
ção da família. Todos os 
profissionais envolvidos 
passam por capacitações 
e os alunos têm acesso a
 todos os materiais ne-
cessários para a práti-
ca de diferentes mo-
dalidades de esporte.

Programa Atleta do Futuro 
do Sesi-SP chega a

Santo Antônio do Pinhal e 
São Bento do Sapucaí
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MISCELÂNEA
Curiosidades

Plebiscito e referendo são formas de consulta ao povo
Plebiscito (plebs = povo e seitum = decisão, decreto) e referendo são duas formas dire-
tas de consulta para saber se um povo aprova ou rejeita certas decisões de seu governo. 
O plebiscito consulta o eleitor antes da decisão ser tomada, o referendo depois.
***
Não é segredo para ninguém que a atividade física, em qualquer idade é muito impor-
tante para a saúde. Além de fortalecer o corpo e dar energia, ela realiza alterações quí-
micas no cérebro que causam felicidade e satisfação. Na terceira idade, fazer exercícios 
se torna ainda mais necessário. Isso porque o organismo está em constante alteração e 
trabalhar o corpo e a mente pode auxiliar no combate a diversas doenças e, principal-
mente, no combate as dores crônicas, tão comuns nessa faixa etária. Faça caminhada, 
pratique hidroterapia e, sempre que possível, exercitar-se ao ar livre. A diferença será 
notada logo nos primeiros dias. Lembre-se, porém, de procurar seu médico antes de 
iniciar qualquer tipo de exercício físico. Cada pessoa tem ritmo e disposição diferentes, 
portanto, precisa de orientação pessoal.
***
Todo alimento orgânico é muito mais que um produto sem resíduos agrotóxicos. Além 
de serem mais ricos em minerais e nutrientes, os orgânicos são resultados de um siste-
ma de produção agrícola que busca incentivar a conservação do solo e dos demais re-
cursos naturais a longo prazo, reduzindo a poluição. As técnicas de produção orgânica 
são também destinadas a manter a qualidade nutricional, o sabor, o odor e a textura ori-
ginais do alimento, incluindo seu aspecto natural. Ao optarem por produtos orgânicos, 
os consumidores estarão adotando uma dieta mais rica, saudável e saborosa. Apesar 
de muitas pessoas relacionarem os orgânicos a alimentos fracos e in natura, há opções 
industrializadas para quem tem pouco tempo para se dedicar ao preparo de suas refei-
ções, mas sem deixar de levar o prazer da boa mesa e um estilo de vida mais saudável.

Humor

Vá entender por que as mulheres amam os gatos! Eles são independentes, não obede-
cem quando são chamados, gostam de passar as noites fora de casa e em casa ficam 
dormindo, sem querer que os incomodem. Assim, como é possível que as mulheres 
apreciem nos gatos todo comportamento que detestam nos homens! 
***
Corrigindo velhos ditados populares
A esperança e a sogra são as últimas que morrem.
Alegria de pobre nunca existe.
Antes tarde do que mais tarde.
Depois da tempestade vêm as enchentes.
Devagar nunca se chega.
Em casa de ferreiro só tem ferro.
Em terra de cego quem tem um olho é caolho.
Gato escaldado morre.
Há males que vem prá ferrar tudo mesmo.
Os últimos serão os desclassificados.
Quando um não quer o outro insiste.
Quem cedo madruga fica com sono durante o dia todo.
Quem com ferro fere não sabe como dói.
Quem dá aos pobres tem que criar os filhos sozinha.
Quem espera sempre fica de saco cheio.
Quem ri por último é retardado.
Quem tem boca fala, quem vai à Roma é quem tem grana.
Se Maomé não vai à montanha é porque ele mudou prá praia.

Mensagens

Mahatma Gandhi provou que “a roupa não faz o homem”. Só usava uma tanga a fim 
de se identificar com as massas simples da Índia. Certa vez chegou assim vestido numa 
festa dada pelo governador inglês. Os criados não o deixaram entrar. Voltou para casa e 
enviou um pacote ao governador, por um mensageiro. Continha um terno. O governa-
dor ligou para a casa dele e lhe perguntou o significado do embrulho. O grande homem 
respondeu.
- Fui convidado para a sua festa, mas não me permitiram entrar por causa da minha 
roupa. Se é a roupa que vale, eu lhe enviei o meu terno.
***
Conta a lenda que um velho sábio, tido como um mestre da paciência, era capaz de 
derrotar qualquer adversário. Certa tarde, um homem conhecido por sua total falta de 
escrúpulos apareceu com a intenção de desafiar o mestre da paciência. O velho aceitou 
o desafio e o homem começou a insultá-lo. Chegou a jogar algumas pedras em sua 
direção, cuspiu no sábio e gritou-lhe todos os tipos de insultos. Durante horas, fez de 
tudo para provocá-lo, mas o velho permaneceu impassível. No fim da tarde, já exaus-
to e humilhado, o homem se deu por vencido e retirou-se. Impressionados, os alunos 
quiseram saber como o mestre pudera suportar tanta indignidade. O mestre perguntou:
- Se alguém vem até você com um presente e você não o aceita, a quem pertence o 
presente?
- A quem tentou entregá-lo. Respondeu um dos discípulos.
- Exatamente. O mesmo vale para a inveja, a raiva e os insultos. Quando eles não são 
aceitos, continuam pertencendo a quem os trazia consigo.
Sua paz interior depende exclusivamente de você. As pessoas não podem lhe tirar a 
calma. Só se você permitir.

Pensamentos

Se não puderes se destacar pelo talento, vença pelos esforços.
Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta.
Não existe ninguém igual a você, Deus quis você a única.
Em tudo que a natureza opera, ela nada faz bruscamente.
A realidade se forma em volta de comportamentos.
Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente.
Há muitas razões para duvidar e uma só para crer.
Para fazer fogo são necessárias apenas duas pedras.
Não se aprende bem senão pela experiência.
Cada golpe que a nossa ira dá acaba nos atingindo.
Devemos às paixões, talvez os maiores dons do espírito.
A palavra é a alavanca do mundo, mas é o amor quem o sustenta.
Guarde em seus ouvidos somente palavras de amor e não de ódio.
Um homem prudente vale mais do que dois valentes.
Felizes são aqueles que concordam com a opinião de todos.
Quem não vivi para servir, não serve para viver.
O tempo destrói tudo aquilo que ele não ajudou a construir.
Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para fogueira.
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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 Galvao 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 Senhora 
de Natividade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da 
Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Ban-
ca 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 Jo-
aquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal 
da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora Santo 
Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE

A temporada de 2014 para 
o xadrez de Taubaté co-
meçou muito bem, no ul-
timo final de semana foi 
realizado a 1ª Etapa do 
Circuito Valeparaibano, 
com a organização da As-
sociação Valeparaibana 
de Xadrez, o evento acon-
teceu em São José dos 
Campos nas dependên-
cias do Parque Vicentina 
Aranha na região central 
da cidade e contou com 
mais de 50 jogadores di-
vidido nas categorias Ab-
soluto, Feminino e sub 18.
Na categoria feminina 
a campeã e destaque da 
competição foi Ana Vi-
tória Pinto de Taubaté, 

ficando em segundo lu-
gar Cassia Thais de São 
Paulo e em terceiro lugar 
Juliane Dias de Pindamo-
nhangaba, na categoria 
Absoluto o campeão foi 
Rafael Carvalho de Gua-
ratinguetá, na segunda co-
locação ficou o jogador de 
Caraguatatuba Fabio Lins, 
na terceira posição ficou 
Daniel Yoshito de Guara-
tinguetá, na categoria sub 
18 o campeão foi Marcelo 
Nascimento de São Paulo, 
o vice campeão foi Eduar-
do Enrico de São Paulo e 
na terceira colocação ficou 
Jonathan Teixeira de Poá.
A competição serviu de 
preparação para a jogado-

ra Ana Vitoria que esta se 
dedicando e muito para 
temporada de 2014, pre-
tendendo jogar todas as 
competições importantes 
e com isso se preparar 
para representar a cidade 
de Taubaté nos Jogos Re-
gionais que acontecerá em 
julho na cidade de Cara-
guatatuba juntamente com 
outra jogadoras que fazem 
parte da equipe da cidade.
O xadrez de Taubaté tem 
o apoio da escola Cultu-
ra de Idiomas, Sindica-
to dos Metalúrgicos de 
Taubaté, Papelaria Pa-
peline, Escritório de Co-
natbilidade Planecon e 
da Prefeitura Municipal.

Jogadora da equipe de Xadrez 
de Taubaté foi campeã da 1ª

Etapa do Circuito Valeparaibano

O Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador (PAT) 
de Caraguatatuba comu-
nica uma nova relação 
de vagas para o merca-
do de trabalho. O inte-
ressado deve preencher 
algumas exigências ne-
cessárias de perfil de mer-
cado como experiência, 
escolaridade, entre outros.
 De acordo com os res-
ponsáveis pelo posto de 
atendimento, também co-
munica que a oferta de 
empregos da semana pode 
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.
O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211.
Confira as vagas:

Agente educacional, 
Ajudante de cozinha, 
Ajudante de motorista, 
Ajudante de serralheiro, 
Analista contábil, As-
sistente administrativo, 
Auxiliar de enfermagem, 
Auxiliar de escritório, 
Auxiliar de manutenção 
predial, Auxiliar de mar-
ceneiro, Auxiliar de me-
cânico de autos, Auxiliar 
de técnico de eletrônica, 
Auxiliar de vidraceiro, 
Balconista de lanchonete, 
Camareira de hotel, Car-
pinteiro, Caseiro, Chur-
rasqueiro, Consultor de 
vendas, Copeiro, Costu-
reira em geral, Costureiro, 
a  máquina  na confecção 
em série, Cozinheiro ge-
ral, Empregado doméstico 
arrumador, Encarregado 
de bar e restaurante, Far-
macêutico, Faxineiro, Fu-
nileiro de veículos  (repa-
ração), Garçom, Instalador 

de alarmes residenciais, 
Instalador de painéis, Ins-
talador-reparador de rede 
elétrica, Instrutor de infor-
mática, Instrutor no ensino 
profissionalizante, Lava-
dor de automóveis, Locu-
tor anunciador, Mecânico 
de automóvel, Mecânico 
de equipamento pesado, 
Mecânico de manutenção 
de máquinas cortadoras 
de grama  e similares, Me-
cânico de motor a diesel, 
Mecânico de refrigera-
ção, Médico clínico geral, 
Montador de automóveis, 
Motoboy, Motorista de ca-
minhão, Motorista entre-
gador, Oficial de serviços 
gerais na manutenção de 
edificações, Operador de 
bate-estacas, Operador de 
caixa, Operador de draga, 
Operador de empilhadeira, 
Padeiro, Pedreiro, Pintor 
de automóveis, Profes-
sor de espanhol, Profes-
sor de inglês, Promotor 
de vendas, Recepcionista 
atendente, Recepcionista 
de hotel, Serralheiro de 
alumínio, Serralheiro de 
ferro, Técnico eletrônico, 
Topógrafo, Trabalhador 
na fabricação de artefatos 
de cimento, Vendedor pra-
cista, Vidraceiro e Vigia.

PAT de Caraguá oferece
novas vagas de emprego 



página 3A GAzetA dos Municípios04-05-06 de Março de 2014

Depois da badalação, bebi-
das e comilança típicas do 
feriado prolongado, o cor-
po cobra as consequências. 
Nutricionista da Netfarma 
dá dicas simples para se 
livrar da fadiga, inchaço, 
dores e ressaca que che-
gam quando a festa acaba.
Carnaval é época de folia, 
celebração e horas fora 
de casa, combinação que 
acarreta noites maldor-
midas, má alimentação e 
baixa hidratação. Quem 
nunca passou o feriado 
carnavalesco à base de 
cerveja e petiscos, que 
atire a primeira serpenti-
na! Mas, depois dos vá-
rios dias de festa, o corpo 
cobra seu preço. E para 
amenizar os efeitos pós-
carnaval, nada melhor do 
que adotar os sucos detox.
Conhecidos pelo seu poder 
energizante, esses sucos 
ajudam a desintoxicar o 
organismo - eliminar toxi-
nas, gorduras e outras subs-
tâncias adquiridas com a 
má alimentação. “Com 
os excessos, o fígado tem 
dificuldade para metaboli-
zar as toxinas, o que gera 
inchaço, dor de cabeça, 
ressaca, dificuldades para 
o controle de peso, desnu-
trição e outros sintomas”, 
explica Sulanne Carva-
lho Oliveira, nutricionis-
ta consultora da farmácia 
online Netfarma (http://
www.netfarma.com.br).
Diferentemente dos sucos 
“normais”, os detox são 
um mix de frutas, verduras, 
fibras com efeitos antioxi-
dantes, anti-inflamatórios 
e diuréticos. “Combina-se 
os ingredientes que têm 
propriedades similares, 
por exemplo, laranja (fon-

te de vitamina C) e gengi-
bre (um antiinflamatório 
natural) para fazer um bom 
suco antigripal, por exem-
plo”, explica a especialis-
ta. Geralmente, as frutas 
e verduras mais utilizadas 
nas receitas detox são fo-
lhas verdes escuras, maçã, 
laranja, cenoura, abacaxi, 
melão, tomate, beterraba, 
agrião, limão, mamão, 
morango, pepino e hortelã.
Os sucos desintoxicantes 
aumentam a disposição, 
deixam a pele hidratada, 
aprimoram a memória, o 
sistema imunológico, me-
lhoram o sono e ajudam 
no controle de peso. Al-
guns servem ainda para 
acelerar o trânsito intes-
tinal e ajudam a tonificar 
pulmões, rins e fígado.
Os sucos, se corretamen-
te preparados - não há 
necessidade de açúcar ou 
muita água, por exemplo 
- e ingeridos de imediato, 
são ricos em fibras, mine-
rais e vitaminas essenciais 
para a saúde. “É impor-
tante não guardar e dei-
xar para consumir depois, 
pois o líquido pode perder 
suas propriedades nutriti-
vas”, aconselha Sulanne.
A seguir, veja como pre-
parar 3 receitas de sucos 
detox que a nutricionista 
da Netfarma selecionou 
para aliviar os três proble-
mas mais comuns após o 
Carnaval: a ressaca, a fal-
ta de energia e o inchaço.
Suco Antirressaca
1 copo (250ml) 
de água de coco
2 fatias de abacaxi
4 folhas de hortelã
1 “moeda” de gengibre
3 pedras de gelo
Bater tudo no liquidifica-

dor e tomar de imediato.
O abacaxi contém vita-
mina C, que melhora o 
sistema imunológico e 
deixa o corpo mais resis-
tente. A hortelã alivia o 
mal-estar, pois tem fun-
ção anestésica. A água de 
coco hidrata e ajuda na 
eliminação de resíduos. 
O gengibre é um potente 
anti-inflamatório que ame-
niza problemas estomacais 
como enjoo e náuseas.
Suco energético
1 banana-prata média
1 colher de sopa rasa de aveia
3 tâmaras sem caroço
300ml de água
3 pedras de gelo
Bater todos os ingre-
dientes e salpicar canela.
A banana contem 3 açúca-
res naturais (sacarose, fru-
tose e glicose) que com-
binados com fibra (aveia) 
dá uma rápida e substan-
cial elevação de energia. 
Tâmara é um alimento 
altamente energético e nu-
tritivo, muito válido em si-
tuações de convalescença. 
São ricas em fibra e con-
tém uma fonte importante 
de minerais, especialmente 
potássio. São recomenda-
das para uma boa digestão.
Suco Anti-inchaço
1 fatia de melancia (250g)
3 talos de sal-
são (talos e folhas)
3 pedras de gelo
Bater no liquidificador 
e consumir em segui-
da. Não precisa coar.
A alta porcentagem (90%) 
de água presente na me-
lancia estimula os rins a 
trabalharem melhor e aju-
da a prevenir e a combater 
a retenção de líquidos. O 
salsão é diurético e melho-
ra o sistema imunológico.

Sucos detox ajudam a “limpar” 
o organismo e amenizam efeitos 

do Carnaval

Proposta prevê reenqua-
dramentos e reajustes de 
até 25% e foi encaminha-
da nesta sexta-feira para 
a Assembleia Legislativa
O governador Geraldo Al-
ckmin encaminhou nes-
ta sexta-feira, 28, para a 
Assembleia Legislativa, 
o Projeto de Lei com mu-
danças no Plano de Car-
reira e Empregos Públicos 
do Centro Paula Souza, 
que é responsável pelas 
Escolas Técnicas Estadu-
ais (Etecs) e Faculdades 
de Tecnologia (Fatecs).
A proposta prevê dois re-
enquadramentos; o pri-
meiro será em julho de 
2014 para as carreiras ad-
ministrativas, auxiliares 

de docentes e professores; 
o segundo será em julho de 
2015, com base no tempo 
de serviço. O plano per-
mitirá, ainda, uma gestão 
de carreira por 30 anos, 
com crescimento cons-
tante nos níveis vertical e 
horizontal, valorizando a 
titulação e a experiência.
A movimentação horizon-
tal (progressão) ocorrerá 
por critérios de tempo e 
avaliação de desempe-
nho, representando 4% 
de aumento salarial a 
cada dois anos. Enquan-
to a movimentação ver-
tical (promoção) será a 
cada seis anos, por ti-
tulação, representando:
– 12% de aumento para os 

técnicos administrativos;
– 25% de aumento para 
os docentes de Etecs;
– 19% de aumento para 
docentes de Fatecs.
O plano prevê também 
acréscimo das horas ati-
vidades dos professo-
res das Etecs de 20% 
para 30%, em 2016, bem 
como redução do núme-
ro mínimo de hora-aula 
para abertura de concur-
so para duas horas-aula.
Para as carreiras adminis-
trativas, os vencimentos 
devem ser equiparados 
à Lei Complementar nº 
1.080/2008, com 100% do 
Prêmio de Desempenho 
Individual (PDI) já incor-
porado ao salário-base.

Alckmin propõe reajuste aos 
servidores das Fatecs e Etecs

Câmara Municipal de
Natividade da Serra

Dinheiro arrecadado por 
conta da coleta seletiva 
nos canteiros de obras 
da Ladeira Miranda En-
genharia e Construção 
permite aos empregados 
economizar na hora de 
comprar material escolar 
para seus filhos e ainda 
contribuir para preserva-
ção dos recursos naturais.
Os gastos com material 
escolar foram menores 
para os empregados da 
Ladeira Miranda Enge-
nharia e construção pelo 
terceiro ano consecutivo. 
Isso por conta de um pro-
jeto pioneiro na região, 
que reverte o valor arre-
cadado com a venda de 
lixo reciclável em material 
escolar para os filhos dos 
colaboradores da empresa.
Tudo que sai dos canteiros 
de obras da construtora e 
pode ser reciclado é ven-
dido ao longo do ano. O 
dinheiro arrecadado com 
a comercialização des-
tes materiais é revertido 
para a compra de produ-
tos como papel sulfite, 

cadernos, estojos, lápis, 
borrachas, canetas, pas-
tas plásticas, entre outros. 
A escolha dos materiais 
escolares que serão distri-
buídos tem como base a 
série em que está matricu-
lada cada criança e a lista 
apresentada por escolas 
municipais das cidades 
onde a Ladeira Miranda 
tem seus empreedimentos.
O projeto começou em 
2011, com a entrega de 
cerca de 25 kits escola-
res. Este ano foram dis-
tribuídos 100 kits. Três 
deles foram para a casa 
de Jailson de Almeida, 
pai de Jailton(13), Fer-
nando(11) e Gustavo(7). 
Ele aprovou a iniciativa: “É 
uma ajuda muito boa pra 
gente. Consegui economi-
zar uns trezentos reais e as 
crianças já estão esperan-
do os materiais”, comenta 
o ajudante geral, que está 
na empresa há 7 meses.
Segundo a responsável 
pelo setor de RH da La-
deira Miranda, Monice 
Alves, houve um aumento 

na quantidade de material 
a ser reciclado nas obras 
da construtora por con-
ta da ajuda dos próprios 
empregados: “Além de 
perceber que isso é bom 
para sua família, porque 
eles poderão destinar o di-
nheiro que seria gasto com 
esses materiais na com-
pra de outros produtos, 
eles viram que estão aju-
dando o meio ambiente. 
A meta é essa, incentivar 
sempre o comportamen-
to sustentável”, conclui.
Presença Especial
Durante a entrega de ma-
terial escolar os colabo-
radores receberam a vi-
sita especial da Sabida, 
personagem em quadri-
nhos criado em Tauba-
té para dar exemplos 
de cidadania e amor ao 
próximo para crianças e 
adolescentes. A Sabida dis-
tribuiu gibis educativos das 
“Aventuras da Sabi-
da” como um presen-
te complementar para 
os filhos dos emprega-
dos da Ladeira Miranda

Lixo reciclado vira
material didático

“Tremembé terá a melhor 
escola do mundo, referên-
cia aos padrões interna-
cionais” – afirmou Paulo 
Skaf, Presidente da Fiesp
O presidente da Fede-
ração das Indústrias do 
Estado de São Paulo 
(Fiesp), Paulo Skaf, vi-
sitou Tremembé na tarde 
de quarta-feira, dia 26. 
Na cidade, Skaf conheceu 
o terreno doado pela Pre-
feitura Municipal, onde 
será construída a unidade 
do Sesi, já dentro do novo 
padrão de excelência ado-
tado pela instituição, que 
prevê educação em tempo 
integral de Ensino Funda-
mental e Médio. “Nossa 
engenharia já esteve aqui e 
avaliou o terreno. Já auto-
rizei e vamos usar o proje-
to vertical, a idéia é termos 
uma escola com toda in-

O secretário de Seguran-
ça Pública de São Paulo, 
Fernando Grella, disse no 
dia 28, que o governo fe-
deral manifestou interesse 
em que o governo paulis-
ta compartilhe com outros 
estados a estratégia da 
chamada “tropa do braço”. 

fraestrutura ideal. Quando 
inaugurarmos essa escola, 
todos moradores vão poder 
falar que temos em Tre-
membé a melhor escola do 
mundo. Teremos todos os 
tipos de laboratórios com-
pletos, vamos ter ar condi-
cionado em todas as salas, 
campo de futebol socie-
ty com grama sintéti-
ca, quadra poliesportiva 
coberta, enfim, teremos 
uma escola referência 
aos padrões internacio-
nais” – comentou Skaf.
Segundo o presidente 
da Fiesp, a obra vai cus-
tar entre 15 e 20 milhões 
de reais ao orgão e leva 
em torno de um ano e 
meio para ser entregue. 
O prefeito Marcelo Vaque-
li não pôde estar presen-
te devido a uma reunião 
marcada com a Cetesb 

O secretário e o governa-
dor de São Paulo, Geral-
do Alckmin, reuniram em 
Brasília, com ministros 
para discutir medidas de 
segurança para a Copa do 
Mundo. A “tropa de braço” 
é uma equipe com treina-
mento em artes marciais e 

em São Paulo para tratar 
sobre as obras de esgoto 
na região do Maracaíbo. 
Vaqueli fez questão de li-
gar e agradecer Skaf por 
acreditar em Tremembé.
“Há anos tentamos instalar 
o Sesi em Tremembé, mas 
nunca conseguimos, hoje 
temos uma nova realidade, 
uma nova vontade de me-
lhorar a cidade, parabéns 
ao prefeito, aos secretários, 
a todos que não estão me-
dindo esforços para isso 
acontecer. Estou muito 
animado, e no lugar onde 
vemos esse terreno hoje, 
daqui a um ano e meio a 
gente vai chegar aqui e 
ter uma realidade que vai 
fazer bem a milhões de 
crianças e jovens ao lon-
go das próximas décadas, 
esse é o objetivo de to-
dos nós” – finalizou Skaf

foi destacada no último sá-
bado, dia 22, pela Polícia 
Militar (PM) de São Pau-
lo, para conter um protesto 
contra a Copa do Mundo 
na capital. A tática consis-
te em isolar os black blocs 
antes que comecem a pra-
ticar atos de vandalismo.

Tremembé terá nova escola 
do Sesi em tempo integral 
de Ensino Fundamental e 

Médio

SP compartilhará estratégia da
“tropa de braço” com outros estados
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Após as festas carnava-
lescas, Caraguatatuba vai 
debater com a socieda-
de civil o Plano Integra-
do de Resíduos Sólidos. 
Recentemente, a secreta-
ria de Meio Ambiente da 
Prefeitura concluiu uma 
versão preliminar do pro-
jeto que será apresentado 
em duas audiências pú-
blicas previstas para os 
dias 13 e 19 de março.
Durante os debates -que 
serão realizados na Câma-
ra de Caraguá, a partir das 
18h - a população deverá 
receber um diagnóstico da 

6ª Sessão Ordinária do ano 
de 2014, a realizar-se no 
Palácio Legislativo “Dr. 
Geraldo José Rodrigues 
Alckmin”, no próximo 
dia 07 de março de 2014, 
sexta-feira, às 8 horas.
MATÉRIAS DE DIS-
CUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 
109/2013, do Vereador 
Roderley Miotto, que 
“Autoriza o Poder Execu-

situação no município (co-
leta, reciclagem, aterro sa-
nitário, impacto ambiental, 
etc.) e todo o processo de 
elaboração do plano, o que 
inclui metas e ações para 
atendimento da política na-
cional de resíduos sólidos.
O Plano Municipal de 
Gestão Integrada de Re-
síduos Sólidos é elabora-
do de forma participativa, 
como prevê a legislação. 
A metodologia assegura 
ampla publicidade e trans-
parência do conteúdo do 
plano bem como posterior 
controle social. Plano Na-

tivo instituir em todas as 
escolas da rede municipal 
e privada de ensino ativi-
dades pedagógicas com o 
objetivo de transmitir aos 
alunos informações sobre 
as consequências do uso 
de drogas lícitas e ilícitas”.
II. Projeto de 
Lei n° 139/2013, 
do Vereador Professor 
Osvaldo Macedo Ne-
grão, que “Dispõe sobre 

cional-Vale lembrar que o 
projeto municipal segue a 
Política Nacional de Re-
síduos Sólidos, instituída 
pela Lei no 12.305, de 2 de 
agosto de 2010 e regula-
mentada pelo Decreto Fe-
deral 7.404 de dezembro 
do mesmo ano e traduz os 
princípios, objetivos, ins-
trumentos e diretrizes re-
lativas à gestão integrada 
e ao gerenciamento de re-
síduos sólidos, às respon-
sabilidades dos geradores 
e do poder público e aos 
instrumentos econômi-
cos aplicáveis a temática.

o plantio de uma muda de 
árvore na compra de auto-
móvel novo no município 
de Pindamonhangaba”.
III. Projeto de 
Lei n° 17/2014, 
do Poder Executivo, que 
“Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder isenção de 
impostos e taxas inciden-
tes sobre as obras inerentes 
ao Programa Minha Casa 
Minha Vida no Município 
de Pindamonhangaba”.
Pindamonhangaba, 27 
de fevereiro de 2014. 
Vereador Ricar-
do Piorino Presidente
Pronunciamentos Pes-
soais: conforme inscri-
ção dos Senhores Vere-
adores no livro próprio.

Caraguá promove
audiências públicas

sobre resíduos sólidos

Câmara de Pinda
vota projetos

O Pronto Atendimento 
de Tremembé vai ser am-
pliado para um terreno 
anexo. As obras se es-
tenderão à atual estrutu-
ra, que será reformada. 
O Governo do Estado dis-
ponibilizou R$ 800.000 e a 
Prefeitura mais R$150.000 
para as obras. Essa libera-
ção só foi possível graças 
a um pedido feito pelo pre-
feito Marcelo Vaqueli ao 
Governador Geraldo Alck-
min em sua visita a cidade.
O novo “Complexo Muni-
cipal de Saúde de Tremem-
bé”, como será chamado, 
vai passar de 07 para 21 
leitos e terá um Centro de 
Diagnóstico que oferecerá 

várias especialidades mé-
dicas como: eletrocardio-
grama, ultrassonografia, 
fisioterapia, oftalmologia, 
endoscopia digestiva, sala 
de recuperação, banheiros 
adaptados, sala de espera 
climatizada e ambientada, 
maior número de vagas 
para estacionamento. Se-
rão salas projetadas para 
acolher com dignidade os 
pacientes e seus familiares.
A área será ampliada em 
444 m² e o Complexo Mu-
nicipal de Saúde de Tre-
membé passará a 1.064 
m² de área construída. 
O processo licitatório 
está marcado para o fi-
nal de março e a obra 

tem prazo de 18 me-
ses para ser realizada.
O secretário de Saúde 
José Márcio considera 
as obras um avanço para 
a situação da saúde pú-
blica na cidade. “A par-
tir da ampliação do P.A., 
Tremembé poderá ofe-
recer um atendimen-
to mais eficiente e dig-
no, capaz de solucionar 
a demanda por pronto 
atendimento na cidade”.
Atualmente o P.A. rea-
liza cerca de 6.500 aten-
dimentos por mês, com 
a ampliação os pacien-
tes terão mais conforto 
e comodidade em suas 
consultas e internações.

Pronto Atendimento de 
Tremembé vai ser

ampliado

Devido ao forte calor deste 
verão, o consumo de ener-
gia elétrica nas residên-
cias em janeiro ficou 7,9% 
maior do que no mesmo 
período do ano passado. 
Os dados foram divulga-
dos no dia 28, pela Empre-
sa de Pesquisa Energética 
(EPE), estatal federal que 
atua no planejamento do 

setor energético. Dos 866 
gigawatts-hora (GWh) 
consumidos a mais no 
mês, 257 GWh foram na 
Região Sul, uma das mais 
afetadas pela onda de ca-
lor. Em São Paulo, o au-
mento do consumo foi 
7,5%, e no Rio de Janeiro, 
que teve vários dias com 
temperaturas acima de 40 

ºC, foi consumido 6,3% a 
mais do que em janeiro de 
2013. No Nordeste, o au-
mento do consumo foi em 
média 11,5%, com desta-
que para o crescimento de 
14,5% no Maranhão. Na 
Região Norte, o consumo 
cresceu 23,5% no Ama-
zonas, onde o número de 
consumidores subiu 6,6%.

Consumo de energia nas
residências do país sobe 

quase 8% em janeiro

A Prefeitura de Taubaté 
abriu na quarta-feira (26) 
as inscrições para o pro-
grama de estágio 2014, 
em parceria com o CIEE.
As vagas são para estudan-
tes dos cursos de nível su-
perior de Administração, 
Agronomia, Arquitetura 
(a partir do 3º ano), Bio-
logia, Ciências Contábeis, 
Comunicação Social, Di-
reito, Educação Física, 
Engenharia Ambiental/Sa-

nitária, Engenharia Civil 
(a partir do 3º ano), Geo-
grafia, História, Informá-
tica, Letras, Matemática, 
Pedagogia, Tecnologia em 
Gestão de RH e Serviço 
Social (a partir do 3º ano).
Para o curso de Educação 
Física poderão se inscrever 
os alunos a partir do 2º ano 
da FAPI e 3º da UNITAU.
Para participar do proces-
so é preciso atender aos se-
guintes requisitos: ter ida-

de mínima de 16 anos, ser 
brasileiro ou estrangeiro 
com visto de permanência 
no país, estar regularmente 
matriculado no ano letivo 
de 2014, estar em dia com 
as obrigações militares e 
estar cadastrado no CIEE.
As inscrições para o pro-
grama de estágio 2014 da 
Prefeitura de Taubaté po-
dem ser feitas no site do 
CIEE, de 26 de fevereiro 
a 13 de março de 2014.

Prefeitura de Taubaté está 
com inscrições abertas para 

programa de estágio

No dia 9 do mês 9 de 1999 
a vida de Eduardo Castilho 
mudou para sempre. A ca-
minho do trabalho, sofreu 
um assalto na avenida 9 de 
Julho em São Paulo e, mes-
mo sem reagir, foi baleado 
duas vezes pelo bandido.
“No momento do crime, 
apareceu uma viatura da 
Polícia Militar na avenida. 
Como o assaltante viu ela 
se aproximar, atirou em 
mim para conseguir fugir 
enquanto a PM prestava so-
corro”, lembrou Eduardo.
Um dos tiros atingiu a per-
na e o outro lesionou a co-
luna. De imediato, Eduar-
do foi colocado na viatura 
da PM e encaminhado ao 
Hospital do Servidor Pú-
blico, na capital paulista.
“Quando levei os tiros 
já tive a consciência que 
iria ficar paraplégico. No 
hospital, o médico che-
gou a falar para a minha 
mãe que eu teria poucas 
horas de vida. Uma das 
balas chegou a perfurar o 
pulmão e coração. Fiquei 
internado na UTI e conse-
gui sobreviver”, explicou.
Durante quase um ano e 

meio, Eduardo retornou 
diversas vezes ao hospital 
devido a problemas res-
piratórios e de infecção. 
Também precisou supe-
rar a depressão e aceitar o 
desafio de ter que utilizar 
cadeira de rodas. Com o 
apoio da família, inten-
sas sessões de fisioterapia 
e o envolvimento no es-
porte, o paratleta mudou 
o rumo da vida e come-
çou uma nova carreira.
“Ganhei mais força e es-
tabilidade e ainda recu-
perei certos movimentos. 
Sem essas coisas hoje eu 
não seria nada. Fica aí 
um conselho para quem 
tem alguma deficiên-
cia: o esporte é essen-
cial”, disse o medalhista.
Hoje, aos 38 anos, Eduardo 
faz parte da Equipe Espor-
te para Todos, de Taubaté. 
Após praticar basquete 
sobre rodas, arremesso 
de peso, disco e dardo, 
se tornou especialista na 
handbike – bicicleta adap-
tada. Após vender rifas, 
adquiriu no ano passado o 
primeiro equipamento que 
pesa cerca de 35 quilos. 

Mesmo não sendo o ideal 
para competição, garantiu 
vários pódios em 2013.
“Meu sonho é comprar 
uma nova bike que pesa 
apenas 9 quilos, porém a 
falta de patrocínio virou 
um impasse na minha car-
reira e não sei até quando 
terei condições de arcar 
com esses custos. Meu so-
nho é disputar a Paralimpí-
ada em 2016, mas não sei 
se será possível”, lamentou 
o esportista, que este ano 
planeja pelo menos par-
ticipar de cinco torneios.
O Projeto Esporte para To-
dos tem o apoio da Top 10 
Assessoria em Comunica-
ção Esportiva, Secretaria 
de Esportes e Lazer de 
Taubaté, Via Vale Garden 
Shopping, Colégio Jardim 
das Nações, New Kaw Bi-
quinis, Poli Pet, Faculda-
de Dehoniana, ADV-Vale, 
Egplan, Marina Calçados, 
Big Gang Suplementos e 
Instituto Gotas de Cida-
dania. Eduardo Castilho 
de Mello também tem o 
apoio da Absoluta – ABC 
Transportes e Lia Castilho 
– Negócios Imobiliários.

Ciclismo: Após assalto,
paratleta dá volta por cima 

através do esporte 


