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Inscrições para
vestibulinhos das Etecs 

e Fatecs podem ser
feitas no Acessa SP

Secretaria de Saúde de 
Tremembé realiza

Campanha Novembro 
Azul

O Acessa SP, programa de 
inclusão digital do Gover-
no do Estado, gerenciado 
pela Secretaria de Gestão 
Pública, oferece mais um 
serviço de apoio ao cida-
dão paulista.  Através da 
infraestrutura existente 
nos mais de 800 postos em 
funcionamento, estudantes 
interessados em cursar as 
Escolas Técnicas Estadu-
ais (Etecs) e as Faculdades 
de Tecnologia (Fatecs) do 
Centro Paula Souza pode-
rão utilizar a internet gra-
tuita do Acessa SP para 
efetuarem suas inscrições 
nos vestibulinhos das ins-
tituições. Os cadastros 
para o processo seletivo 

Um mês inteiro de ati-
vidades voltadas para a 
saúde do homem (De 01 
a 29/11/2014) A Secreta-
ria de Saúde de Tremembé 
realiza de 01 a 29 de no-
vembro, a Campanha No-
vembro Azul que tem por 
objetivo alertar a popula-

das Etecs, do 1º semes-
tre de 2015, vão até 7 de 
novembro e devem ser 
realizadas no site www.
vestibulinhoetec.com.br/
home. Já os interessados 
no vestibulinho das Fa-
tecs terão até às 15h do 
dia 10 de novembro para 
se inscreverem. As fichas 
devem ser preenchidas no 
site www.vestibularfatec.
com.br. Para confirmar 
as inscrições, o estudante 
deve preencher a ficha, o 
questionário socioeconô-
mico e, por fim, realizar 
o pagamento da taxa em 
uma agência bancária. In-
formações mais detalha-
das estão disponíveis na 

ção masculina, com idade 
acima de 40 anos, sobre 
o Câncer de Próstata, in-
formando sobre a doença 
e incentivando a esta po-
pulação para a realização 
dos exames preventivos.
De acordo com a progra-
mação da Secretaria de 

página www.centropaula-
souza.sp.gov.br. O Acessa 
SP coloca seus 829 postos, 
presentes em 594 muni-
cípios paulistas, à dispo-
sição da população. “É o 
Acessa SP cada vez mais 
próximo do cidadão, desta 
vez dos estudantes pau-
listas, favorecendo-os por 
meio do uso das redes de 
conectividade e do aces-
so rápido às tecnologias, 
para estimular a educação 
e fomentar o desenvol-
vimento social do país”, 
destaca o superintenden-
te do Acessa SP, Emilio 
Bizon Neto. Segundo o 
superintendente, além de 
ser um ponto de referên-
cia para a efetivação das 
inscrições, as unidades do 
Programa podem ser utili-
zadas também para a rea-
lização de cursos EADs, 
minicursos e diversos 
outros serviços online 
do Governo.   Para saber 
qual a unidade do progra-
ma mais próxima, acesse 
o Catálogo de Postos do 
Acessa SP - www.aces-
sasp.sp.gov.br/postos. 

Saúde, estará a disposição 
dos homens testes do ví-
rus HIV, Sífilis, Hepatites 
B, C e exames de PSA. 
Todos os testes e exames 
serão realizadas pelos pro-
fissionais de saúde dos 
diversos ESFs e Centro 
de Saúde do Município.

Pindamonhangaba
promoverá campanha sobre 

saúde do homem
Como é comum os ho-
mens só procurarem os 
serviços de saúde quando 
não aguentam mais a dor, 
fato este que é um regis-
tro do país, conforme as 
informações do Ministé-
rio da Saúde, a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria 
de Saúde, irá promover 
a campanha Novembro 

Azul. O Núcleo Perma-
nente de Educação em 
Saúde convida os homens 
para procurarem a unida-
de de saúde mais próxima 
de casa para acompanhar 
a programação que será 
destinada a eles. Os exa-
mes preventivos podem 
detectar várias doenças e 
quanto antes for realizado 
o diagnóstico o tratamen-

to terá melhores resulta-
dos. Em 2013, teve pales-
tras sobre câncer bucal, 
ações preventivas com 
distribuição de folder 
informativo e consul-
tas médicas. Para este 
ano, a programação está 
sendo definida pela Se-
cretaria de Saúde e 
Assistência Social e será 
divulgada em breve.

Equipe de robótica da
escola Sesi de Pinda
desenvolve projeto

 para auxiliar no ensino
da matemática

Um grupo de alunos par-
ticipantes da Equipe de 
Robótica da escola SESI 
do bairro Ipê em Pinda-
monhangaba embarcam 
na próxima semana para 
Osasco, aonde participam 
na terça-feira (4) da etapa 
regional do Torneio de Ro-
bótica FLL (First Lego Le-
ague). Na mala, levam um 
projeto intitulado Equal-
block, desenvolvido por 
eles e que promete auxiliar 
no ensino de equação de 
1º grau. Todos os anos, a 
competição tem um tema 
e esse ano é aprendiza-
gem. As equipes devem 
criar uma solução inova-
dora que melhore a expe-
riência do aprendizado e 
compartilhar essa solução. 
Na prática, os times vão 
ensinar as maneiras pelas 
quais as pessoas querem e 
precisam aprender. O pro-
jeto Equalblock é focado 
em equação de 1º grau, os 
alunos explicam que se ba-
searam nos ensinamentos 
da educadora Maria Mon-
tessori, que desenvolveu 
um método de ensino que 
ajudou muitos alunos, e é 
o mesmo intuito deles. “O 
Equalblock são vários blo-
cos com números e sinais 

matemáticos relacionados 
a equação de 1º grau. Fi-
zemos uma pesquisa den-
tro da escola e chegamos 
a conclusão que o projeto 
era viável, pois o aluno 
não precisaria fazer con-
tas gigantes no caderno e 
sim usando mais os sen-
tidos como o toque, esti-
mulando o raciocínio. Ele 
foi criado para ser um ma-
terial de apoio didático e 
não substituirá o material 
de sala de aula”, explica 
o estudante Caio. Os tuto-
res dos alunos no grupo de 
robótica, Professora Joyce 
Vieira e o analista de su-
porte em informática Lu-
cas Moreira, enfatizam a 
dedicação dos alunos. To-
dos os dias eles ficam no 
laboratório durante a tarde 
trabalhando no projeto, às 
vezes até passam da hora 
para ensaiar a apresenta-
ção. “Estimulados a de-
senvolver esse trabalho, os 
alunos começam a apren-
der valores essenciais para 
a vida. Tudo isso traz um 
ganho acadêmico e pesso-
al. Além disso, participar 
da competição estimula 
muito a questão de socia-
bilidade, pois precisam 
apresentar o projeto e sa-

ber como conversar com 
outras pessoas. Enfim, 
esse trabalho no grupo de 
robótica vai além do pro-
posto, ajudando o aluno a 
amadurecer como pessoa 
e estimular a criatividade e 
a inteligência deles para o 
bem”, ressalta Lucas. Du-
rante o torneio, os alunos 
vão passar por três tipos de 
avaliação: o projeto desen-
volvido em cima do tema 
proposto, a parte de robó-
tica - o robô que construí-
ram e usam em uma prova 
na mesa com obstáculos, 
e o trabalho em equipe 
- com a apresentação do 
projeto de forma criativa. 
Além disso, os alunos pre-
cisam fazer um trabalho 
escrito e um banner expli-
cando o projeto. A etapa 
regional terá estudantes 
de 20 cidades e 5 escolas 
são escolhidas para a eta-
pa estadual. Caso o grupo 
de Pinda passe de fase, vai 
competir com 40 cidades 
em etapa a ser realizada 
em dezembro. O grupo de 
robótica do Sesi Pinda se 
chama Optimus Pinda e é 
formado por Adriano Fe-
lix de Lima (8º ano), Caio 
Francisco Dias Alves (9º 
ano), Higor Freitas Alves 
da Silva (8º ano), Juan 
Roger de Godoi (7º ano), 
Letícia Sanches Jerônimo 
(7º ano) e Luiz Car-
los Monteiro Junior (8º 
ano). Para saber mais 
do trabalho do grupo, 
acesse a fanpa-
ge no facebook.
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
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 Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

A baleia respira o ar atmosférico fora da água, através dos pulmões. Tem pele lisa, sem 
escamas. Possui barbatanas na boca, além da língua o que possibilita a se alimentar de 
pequenos peixes. Suas nadadeiras caudal e horizontal lhe possibilita a se movimentar 
para cima e para baixo. Têm glândulas mamárias. Consegue comer até uma tonelada 
de alimento, dependendo do seu tamanho.
***
A orca não é baleia. Alguns crustáceos, como o cachalote e a orca têm dentes, são pa-
recidos com as baleias, mas não são cientificamente considerados baleias. As baleias 
são um misticeto e a orca e o cachalote são odontocetos. Tem uma única dentição e se 
um dente estraga, o que é difícil, não nasce outro no lugar.
***
A ariranha é um carnívoro muito parecido com a lontra. Tem uma cor parda acinzenta-
da e o ventre mais escuro. O seu focinho é cheio de pelos e a causa achatada em toda 
a extensão. Tem quase um metro de comprimento, habita os grandes rios do Brasil e 
leva a vida noturna. Sua pele é bastante requisitada e apreciada.
***
Os bagres têm mais de vinte e sete mil papilas gustativas.
As borboletas sentem o gosto com os pés.
Os elefantes são os únicos animais que não conseguem pular.
A urina do gato brilha quando exposta à luz negra.
O olho do avestruz é maior do que o seu coração.
As estrelas-do-mar não têm cérebros.
***
O homem, esse bicho intrinsecamente curioso, desde a pré-história desenvolveu técni-
cas para predizer o futuro. Sempre preocupado em ser bem sucedido, tenta ter de algu-
ma forma os sinais que trazem um bom ou um mau agouro. Se suas técnicas funcionam 
ou não, apenas quem as usa pode dizer. O que podemos afirmar, com total certeza é que 
muitas delas são extremamente interessantes. Estamos familiarizados com algumas 
formas de previsão, como a astrologia (leitura dos astros), a cartomancia (pelos bara-
lhos) e a quiromancia (leitura das mãos), porém há muitas outras formas divinatórias 
mais curiosas já criadas pela humanidade sendo usadas por aí. 

Humor

O pai compra um robô detector de mentiras que dá tapas nas pessoas quando mentem. 
Ele decide testá-lo no jantar e pergunta:
- Filho, onde você esteve?
- Na escola, pai!
O robô dá um tapa no garoto.
- OK, eu vi um DVD na casa do Zé!
- Qual DVD?
- Um Toy Story!
O robô dá outro tapa no garoto.
- OK, era pornô. Choraminga o garoto.
- O que? Quando eu tinha a tua idade nem sabia o que era filme pornô!
O robô dá um tapa no pai.
A mãe ri... há há há há...
- Ele é mesmo seu filho...
O robô dá um tapa na mãe.
Silêncio total...
***
Num ônibus, um padre senta-se ao lado de um bêbado que, com dificuldade, lia um 
jornal. De repente, com voz “empastada”, o bêbado pergunta ao padre:
- O senhor sabe o que é artrite?
O padre pensa logo em aproveitar a oportunidade para dar um sermão ao bêbado e 
responde:
- É uma doença provocada pela vida pecaminosa e sem regras, excesso de consumo de 
álcool, certamente mulheres perdidas, promiscuidade, sexo, farras e outras coisas que 
nem ouso dizer. O bêbado arregalou os olhos e continuou lendo o jornal. Pouco depois, 
o padre, achando que tinha sido muito duro com o bêbado, tenta amenizar:
- Há quanto tempo é que o senhor está com artrite?
- Eu? Eu não tenho artrite não! Diz o jornal que quem tem artrite é o Papa...

Mensagens

Quando você não vivi o presente, porque fica absorvido pelo passado ou preocupado 
com o futuro, você trás grande dor para o seu coração e sofrimento para a sua vida. 
Viva o presente. O passado já se foi, aprenda com ele e desapegue-se dele e o futuro 
ainda não está aqui. Faça planos para vivê-lo, mas não se preocupe a respeito. A preo-
cupação gasta inutilmente o seu tempo e sua energia.
***
Sabemos que a felicidade vem do íntimo. Felicidade é um estado interior. Você não 
se torna feliz milagrosamente, por causa de mudanças exteriores, mas apenas se você 
mudar. Você precisa enxergar as coisas de um ponto de vista mais amplo. Alguém pode 
até lhe apontar o caminho, ensinar técnicas, mas tudo é o quer pode fazer. O resto é 
por sua conta. Buscar a felicidade e a alegria de viver não é de forma alguma errado, 
prejudicial ou pecaminoso.
***
Dentro de você há oito armas espirituais. Conforme a situação escolha a arma apro-
priada e use-a no momento certo. Experimente e veja como seus limites se ampliam:
1 – Interiorize-se: busque o que você é realmente, não perca no que você não é.
2 – Desprende-se: sinta que o passado é uma mochila pesada e desconfortável, solte-a.
3 – Tolere-se: deixe de lutar contra o vento e passe a amá-lo.
4 – Ajuste-se: veja que a vida é elástica e seja elástico também.
5 – Discerne-se: escute sua consciência e entenda que tudo que vem é para o seu bem.
6 – Julgue-se: seja juiz de si mesmo e advogado dos outros, não o contrário.
7 – Enfrente-se: faça as coisas pelas quais tem medo e o medo desaparecerá.
8 – Coopere-se: trabalhe com os outros e transforme o difícil em fácil.

Pensamentos

A falsa humildade é outro orgulho.
Só há uma blasfêmia, a injustiça.
Os remorsos superam a justiça.
Faz o que for justo, o resto virá por si só.
Permita que a justiça seja feita mesmo que os céus caiam.
Honestidade é o mesmo que fazer seguro para a paz de espírito.

Tremembé: Programa Mais 
Educação completa um ano de 

muitas conquistas

Em outubro de 2103 a 
Prefeitura de Tremembé, 
por meio da Secretaria de 
Educação, lançou oficial-
mente o Programa Mais 
Educação, um programa 
que veio para fazer a di-
ferença no ensino. O Pro-
grama é uma estratégia do 
Governo Federal para a 
implementação da Educa-
ção Integral no país, esten-
dendo a permanência do 
alunos de 5 para 7 horas, 
oferecendo diversas ativi-
dades dentro e fora da es-
cola. Há acompanhamento 
pedagógico e três refei-
ções diárias para os alu-
nos. De maneira inédita no 
país o Mais Educação ini-
ciou em todas as escolas 
de Ensino Fundamental ao 
mesmo tempo, alcançando 
assim todo o ensino fun-
damental.No ano de 2014 
atende mais de 1.600.
Os alunos aprendem e se 
divertem com as oficinas 
de artesanato, ginástica 
rítmica, banda, hip-hop, 
arte visual e corporal, te-
atro, horta na escola, his-
tória em quadrinhos, jar-
dinagem, judô, capoeira 
e outras mais.Esse ano a 
grande novidade são as 
atividades de esportes, que 
vem incentivando a for-
mação de jovens atletas e 
equipes que competem em 
Tremembé e cidades da re-
gião, a equipe de Judô da 
escola Maria Dulce já par-
ticipou de 2 campeonatos 
com excelentes resultados.
Um ano se passou e com 
ele muitas conquistas e vi-
tórias, com muito esforço 
e dedicação de todos os 
envolvidos. Foram reali-

zadas exposições de obras 
de arte,festivais artísticos 
com teatro e dança, cami-
nhada em prol da saúde, 
campeonatos e torneios es-
portivos, salas de cinema, 
passeios culturais e outras 
e atividades desenvolvi-
das pelo Programa sempre 
com um novo olhar para a 
educação em Tremembé.
Um dos aspectos mais im-
portantes, segundo o coor-
denador municipal, Victor 
Narezi, é a oportunidade 
educativa que o Progra-
ma oferece aos alunos.“A 
Imprensa Mirim, é um 
grande exemplo, um gru-
po de alunos das oficinas 
derádio, fotografia e vídeo 
elaborando jornais, blogs, 
sites e programas. Antiga-
mente, o aluno da escola 
pública não tinha acesso 
a qualquer experiência 
extracurricular com esse 
nível de qualidade, hoje 
vemos alunos com baga-
gem e vivência cultural 
que com certeza fará di-
ferença na sua formação.”
A oportunidade não é só 
para o aluno, mas tam-
bém para os monitores 
que são, em sua maioria 
artistas, estudantes uni-
versitários e membros da 
comunidade, que exer-
cem seus saberes popula-
res em prol da educação.
A sensação é de realiza-
ção como comenta, San-
dra Araújo dos Santos, 
Diretora da Escola Nair 
de Mattos, “Assim como 
é preciso toda uma aldeia 
para educar uma crian-
ça é o Mais Educação na 
EMEF Prof.ª Nair de Mat-
tos Queiroz. Todos;pais, 

alunos, professores e vo-
luntários trabalhando em 
prol da educação de nossas 
crianças, oferecendo mais 
dignidade e oportunidade 
nos estudos”. “As oficinas 
são como sementes que 
são plantadas em solo fér-
til, com sua continuidade 
germinarão e florescerão 
e num futuro próximo eles 
colherão os frutos que po-
derá ser o sustento da famí-
lia. Ea minha maior satis-
fação é quando um aluno 
vem com os olhinhos bri-
lhando e sorriso de orelha 
à orelha e diz: professora 
consegui…”, comenta 
Solange Couto, professo-
ra comunitária na escola 
Emília de Moura Marcon-
des. Como o Programa faz 
parte do planejamento do 
município para a melho-
ria da educação pública a 
Secretária de Educação, 
Cristiana Berthoud, parti-
cipa e acompanha de perto 
o Programa e se diz satis-
feita com cada ação de-
senvolvida. “Temos como 
objetivo melhorar o ensino 
e as condições das escolas 
e o Mais Educação é, com 
certeza um dos caminhos 
para atingirmos essa meta.
Com apoio do Governo 
Federal serão construídos 
Módulos que variam en-
tre 300 e 750 m² em cada 
escola, para receber as 
atividades com mais espa-
ço e estrutura e será uma 
possibilidades de aumen-
tarmos consideravelmen-
te o número de alunos. O 
Mais Educação é um Pro-
grama de sucesso na Rede 
Municipal da Estância 
Turística de Tremembé.



página 3A GAzetA dos Municípios04 de Novembro de 2014

Taubaté participa de
concurso da cidade mais

solidária do mundo

União apresenta déficit
primário de R$ 20,4 bilhões

diz relatório do
Tesouro Nacional

Taubaté pode ser eleita 
a cidade mais solidária 
do mundo. De 27 de ou-
tubro a 07 de novembro 
estará disponível na TV 
TdB uma votação aberta 
para descobrir o municí-
pio mais mobilizado na 
construção de um mundo 
onde todos possam sorrir.
Para participar é só entrar 
no site www.tv.tdb.org.br, 
clicar em voto popular, co-
ordenador regional e votar 
no representante de Tauba-
té. O vencedor será revela-
do durante a cerimônia de 
premiação do Melhor Den-
tista do Mundo, transmiti-
da ao vivo pela TV TdB 
no dia 08 de novembro, a 
partir das 21h. Sorriso do 
Bem:O concurso da cida-
de mais solidária é uma 
das ações que marcam o 
Sorriso do Bem, maior 
evento de saúde bucal, 

O Tesouro Nacional divul-
gou nesta sexta-feira (31) 
que a “bruxa está solta” 
nas contas da União com 
dados que indicam déficit 
de R$ 20,4 bilhões, em 
setembro nas contas do 
Governo Central (Ban-
co Central, Tesouro Na-
cional e Banco Central).  
No mês anterior, já havia 
sido apresentado um défi-
cit de R$ 10,4 bilhões, ou 
seja, em setembro, o go-
verno elevou seus gastos 
e praticamente dobrou os 
números que já estavam 
no vermelho.  Os dados 
revelam que a equipe eco-
nômica terá que rever a 
meta do superávit primá-
rio (equilíbrio entre recei-

voluntariado e empreen-
dedorismo do mundo, que 
acontecerá em São Bento 
do Sapucaí, cidade históri-
ca do interior de São Pau-
lo, de 6 a 9 de novembro.
A educadora afegã Sha-
bana Basij-Rasik, o pes-
quisador americano co-
criador do conceito de 
base da pirâmide Al Ha-
mond e o filósofo Ma-
rio Sergio Cortella estão 
entre os 500 convidados.
Haverá palestras, exposi-
ção de fotos de mulheres 
vítimas de violência aten-
didas no programa Apolô-
nias do Bem e capacitações 
e trocas de experiências 
entre os dentistas voluntá-
rios do Brasil, da América 
Latina e de Portugal, além 
de uma mostra de cinema 
para a população local.
No sábado, a Turma do 
Bem anuncia quem foi 

ta e despesas do governo). 
O demonstrativo é de R$ 
6,8 bilhões desse resul-
tado negativo por conta 
do Tesouro Nacional, en-
quanto cabe à Previdên-
cia o restante negativo de 
R$ 13,6 bilhões. Somente 
o Banco Central apresen-
tou resultado positivo de 
R$ 7,1 bilhões. Pelo re-
latório apresentado, hou-
ve queda de receita do 
Governo Central em 
R$ 8,2 bilhões (8,2%) 
em agosto, decorren-
te de um decréscimo de 
R$ 5,3 bilhões (36,1%) 
na arrecadação das re-
ceitas não administra-
das pelo Fisco federal, 
além da redução de R$ 

eleito o Melhor Dentis-
ta do Mundo, numa noite 
de gala com a presença de 
Maria Gadú e da cantora 
portuguesa Wanda Stuart e 
apresentada por vários ato-
res da televisão brasileira.
Todo o evento será trans-
mitido ao vivo pela TV 
TdB (tv.tdb.org.br), um 
portal de vídeos que conta-
rá com conteúdo exclusivo 
para o internauta. A progra-
mação será ancorada pela 
atriz e modelo Mel Fron-
ckowiak e pelo ator e apre-
sentador Thiago Adorno.
“Vamos transformar São 
Bento do Sapucaí em um 
Davos da saúde”, diz o pre-
sidente voluntário da Tur-
ma do Bem, Fábio Biban-
cos, comparando o Sorriso 
do Bem ao maior fórum de 
lideranças do mundo, rea-
lizado também em uma ci-
dade de 11 mil habitantes.

2,4 bilhões (10,8%) na 
arrecadação do imposto 
de renda. Vítimas diretas 
desse déficit primário do 
Governo Central foram 
os municípios, que sofre-
ram redução de repasse de 
R$ 3,5 bilhões (19,9%), 
As transferências da União 
para Estados e Municípios 
variam de acordo com a 
arrecadação dos tributos 
compartilhados, Imposto 
de Renda e Imposto sobre 
Produtos Industrializa-
dos. De janeiro a setem-
bro, o resultado primário 
da União teve déficit de 
R$ 15,705 bilhões. 
Em 2013, no mesmo perí-
odo, o resultado foi posi-
tivo em R$ 27,99 bilhões.

Balcão de Empregos
de Taubaté

oferece vagas

Museus do interior
participam do Encontro
Brasileiro de Palácios

Museus-Casas e Casas
Históricas em SP

O Balcão de Empregos 
de Taubaté está com 38 
oportunidades de traba-
lho em diversas áreas.
Os profissionais requisi-
tados pelas empresas ca-
dastradas no Balcão de 
Empregos são: ajudante 
de cozinha, ajudante de 
eletricista, ajudante de 
mecânico (industrial), 
ajudante de mecânico 
montador, ajudante de pi-
zzaiolo, ajudante geral, 
auxiliar contábil, auxiliar 
de limpeza técnica, ca-
seiro, coletor, costureira, 
eletricista de manutenção, 
eletricista predial, encana-
dor, encanador industrial, 
encarregado de setor de 
limpeza, garçom, instala-
dor de alarme, lavador de 
autos, limpador de vidro, 

Experiência do Museu 
Casa de Portinari será apre-
sentada em 6 de novembro 
na capital paulista; o públi-
co conhecerá as unidades 
de Brodowski e Campos 
do Jordão nos dias 7 e 8
O Museu Casa de Porti-
nari, em Brodowski, e o 
Museu Felícia Leirner e 
Auditório Claudio Santo-
ro, em Campos do Jordão, 
instituições da Secretaria 
da Cultura do Estado de 
São Paulo administradas 
em parceria com a ACAM 
Portinari, estarão presen-
tes na programação do 
VIII Encontro Brasileiro 
de Palácios, Museus-Ca-
sas e Casas Históricas e 
Seminário de Preserva-
ção de Patrimônio, que 
será realizado a partir de 
5 de novembro (quarta-
feira), na capital paulista. 
Com o tema “Coleções 
e Personagens: por que 
preservar?”, a ação tem o 
objetivo de refletir sobre 
a importância da preser-
vação e da requalificação 
dos centros de memória.
Em 6 de novembro (quin-
ta-feira), o público irá co-
nhecer o novo projeto do 
Museu Casa de Portinari, 
reinaugurado em maio 
deste ano, após passar por 

manicure, mecânico de 
empilhadeira, mecânico 
de manutenção, mecânico 
de refrigeração, mecâni-
co montador, operador de 
bobcat (mini carregadei-
ra), operador de máqui-
na lavadora, operador de 
telemarketing, pedreiro, 
pintor predial, pizzaiolo, 
professor de português, 
professor de física, su-
pervisor de limpeza, su-
pervisor de vendas, tosa-
dor e vendedor externo.
Para concorrer a uma des-
sas vagas, o interessado 
deve apresentar a Car-
teira de Identidade, CPF, 
Carteira de Trabalho e 
comprovante de endere-
ço. As informações do 
candidato permanecerão 
por seis meses num ban-

minucioso restauro e re-
forma, além da nova ex-
posição de longa duração: 
“Narrativas de uma vida: 
um pintor, um tempo, um 
lugar...”.A instituição será 
apresentada por sua dire-
tora, a museóloga Angeli-
ca Fabbri. Na sexta-feira, 
dia 7, os participantes te-
rão a oportunidade de co-
nhecer o equipamento em 
uma visita ao local, sedia-
do à 330 km de São Paulo.
Já o passeio a Campos 
do Jordão acontecerá no 
sábado, dia 8. No Museu 
Felícia Leirner e Auditório 
Claudio Santoro, cerca de 
170 km de São Paulo, o vi-
sitante terá contato com o 
trabalho de uma das mais 
importantes artistas do 
Brasil, Felícia Leirner, e 
com a natureza exuberante 
presente em todo o Museu.
O Encontro é promovido 
pela Curadoria do Acer-
vo Artístico-Cultural dos 
Palácios do Governo do 
Estado de São Paulo e 
conta com palestras em 
parceria com a Fundação 
Prefeito Faria Lima – Ce-
pam – Centro de Estudos 
e Pesquisas de Admi-
nistração Municipal, da 
Secretaria de Estado de 
Planejamento e Desenvol-

co de dados para con-
sulta de emprego, e após 
esse período o cadastro 
terá que ser renovado.
Para dar suporte e orien-
tação às pessoas que pro-
curam por emprego, o 
Balcão ainda está dispo-
nibilizando dois funcio-
nários capacitados pela 
Secretaria do Emprego 
e Relações do Trabalho 
(SERT). Essa ação tem 
como objetivo a recoloca-
ção do profissional no mer-
cado de trabalho. SERVI-
ÇO: Balcão de Empregos
Rua Benedito da Silveira 
Moraes, s/nº - Jardim Ana 
Emília (Rodoviária Nova)
Telefone: 3621-6043
Horário de funciona-
mento: de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 17h

vimento Regional; Casa 
Guilherme de Almeida, 
Museu Felícia Leirner e 
Museu Casa de Portinari, 
da Secretaria de Estado da 
Cultura; Fundação Maria 
Luisa e Oscar America-
no; e Fundação Cultu-
ral Ema Gordon Klabin.
Nesta oitava edição, o 
foco é a diversidade dos 
museus-casas e casas his-
tóricas paulistas, destacan-
do seus desafios de pre-
servação, com ênfase na 
requalificação e no proces-
so de transformação de ca-
sas históricas em museus, 
em diálogo com as teorias 
atuais de restauro e a le-
gislação vigente. As dis-
cussões serão apoiadas em 
quatro eixos de reflexão: 
Proteger, Conservar, Inter-
pretar e Conviver. Para os 
debates foram convidados 
profissionais que atuam no 
meio museológico, nos ór-
gãos de proteção e nas uni-
versidades e que promove-
rão um rico debate sobre 
os caminhos para a manu-
tenção dessas instituições. 
SERVIÇO: Data: 5 a 8 de 
novembro Local: Palácio 
dos Bandeirantes (Aveni-
da Morumbi, nº 4.500 – 
Morumbi, São Paulo) En-
trada: inscrições gratuitas

Gabriel Medina participa de 
campeonato em Maresiais

O surfista de São Sebas-
tião, Gabriel Medina, será 
um dos atletas participan-
tes do O´Neill SP Prime, 
torneio de surfe que acon-
tece entre os dias 3 e 9 de 
novembro na praia de Ma-
resias, em São Sebastião.
Gabriel é uma das esperan-
ças brasileiras na modali-
dade e pode ser o primeiro 
surfista do país a se tornar 
campeão mundial. O sur-
fista pode confirmar o iné-
dito título mundial na últi-
ma etapa do circuito este 
ano, em Haleiwa, Hawaii. 
A competição da próxima 
semana é a última etapa 
com nível máximo de pon-
tuação (6.500) para o ASP 
Qualification Series, antes 
do encerramento da tem-
porada na Tríplice Coroa 
Havaiana. Portanto, será 
decisiva na briga pelas 
dez vagas para a elite dos 

top-34, que vai disputar o 
título mundial de 2015 na 
estreia da World Surf Le-
ague (novo nome do atual 
WCT) no ano que vem. De 
acordo com os organiza-
dores, o O´Neill SP Prime 
é o primeiro evento com 
status Prime a ser realiza-
do no estado de São Paulo. 
A Praia de Maresias já se-
diou cinco etapas do Cir-
cuito Mundial, nas tem-
poradas de 1993, 1999, 
2000, 2005 e 2010, todas 
vencidas por surfistas bra-
sileiros. O prefeito Ernane 
Primazzi, destaca que São 
Sebastião é um celeiro 
para o esporte.  Segundo 
ele, além de Gabriel Me-
dina e Miguel Pupo, que 
hoje garantem a tradição 
do surfe na cidade, outros 
nomes também tem se des-
tacado no cenário mundial 
como é o caso, por exem-

plo, de Thiago Camarão, 
Igor Moraes, Robson San-
tos,  que no futuro podem 
conseguir uma vaga na 
elite do surfe. Além das 
disputas por pontos decisi-
vos na corrida pelas vagas 
no WCT de 2015, a etapa 
mais importante da ASP 
South América também 
programou várias atrações 
para o público. No dia 1º 
de novembro, acontece a 
Festa de Abertura no Mo-
rocco e no sábado seguin-
te, 8 de novembro, o agito 
começa na praia mesmo, 
com um Show da Banda 
CPM22,  no final de tarde, 
logo após o encerramento 
da competição. À noite, 
tem a Festa de Encerra-
mento, no Sirena Club. A 
prova também será trans-
mitida online pelos links 
www.oneillspprime.com 
e www.aspworldtour.com
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Prefeitura de São Sebastião 
abre inscrições para processo

seletivo para guarda-vidas 
temporários

Áreas de presídios são 
doadas a Tremembé para 

construção de pólo
industrial

Começa no próximo mês 
as inscrições para o pro-
cesso seletivo simplifi-
cado para contratação de 
guarda-vidas temporários 
pela Prefeitura de São Se-
bastião e a criação de ca-
dastro de reserva. Ao todo 
são 16 as vagas disponi-
bilizadas pela Adminis-
tração com jornada de 40 
horas semanais em turnos 
de revezamento sendo o 
pré-requisito ao interessa-
do, ter participado do cur-
so ministrado pelo Corpo 
de Bombeiros – GBMar, 
com certificado de con-
clusão datado de 2013. 
O nível de escolaridade 
também é determinado, ou 
seja, o candidato deve ter, 
no mínimo, o ensino fun-
damental completo (8ª sé-
rie). Aberto para ambos os 
sexos, o processo seletivo 

O Prefeito Marcelo Va-
queli recebeu na ma-
nhã desta quarta-feira 
(29) o documento que 
concretiza a doação de 
três áreas para o mu-
nicípio de Tremembé. 
O pedido oficial havia 
sido realizado em agos-
to junto ao Secretário de 
Administração Peniten-
ciária do Estado de São 
Paulo Lourival Gomes.

é indicado aos candidatos 
que tenham 18 comple-
tos, estejam quites com as 
obrigações do Serviço Mi-
litar (no caso do sexo mas-
culino), bem como com os 
deveres eleitorais e não ter 
sido dispensado por jus-
ta causa dos serviços de 
guarda-vidas temporário 
nos anos anteriores. Para 
concorrer a uma das vagas 
que tem por salário R$ 1,2 
mil e benefícios como va-
le-transporte e vale-refei-
ção, é preciso que o inte-
ressado procure o Posto de 
Bombeiros em Maresias, 
na Costa Sul, nos dias 24 
e 25 de novembro, das 8h 
às 17h, para efetuar a ins-
crição, uma vez que a pro-
va prática será realizada 
às 8h30 do dia 27. Caberá 
ao candidato, comparecer 
ao local designado para 

Segundo avaliação rea-
lizada pela Procuradoria 
Regional de Taubaté, as 
três áreas somam o va-
lor de R$ 23.410.152,00.
As áreas que poderiam 
se transformar em mais 
presídios para a cidade, 
serão destinadas para o 
desenvolvimento eco-
nômico através da cons-
trução de mais um pólo 
industrial. - Área 1 com 

a prova com, no mínimo, 
meia hora de antecedên-
cia, levando consigo o 
comprovante de inscrição 
e um desses documentos 
pessoais: RG, Carteira de 
Órgão de Classe,  Carteira 
de Trabalho Profissional 
ou CNH com foto. Será 
exigida, também, a apre-
sentação do atestado de 
saúde para aptidão físi-
ca. Vale lembrar que não 
serão aceitos protocolos 
nem cópias dos documen-
tos citados, ainda que au-
tenticadas, ou quaisquer 
outros documentos dife-
rentes exigidos. O Posto 
do Corpo de Bombeiros 
está situado na avenida 
Francisco Loup, 631, Ma-
resias. Para ter acesso ao 
edital completo no site 
w w w . s a o s e b a s -
t i a o . s p . g o v . b r

59.978,99 m²  na Rodo-
via Washington Luiz, 
bairro do Retiro Feliz.
- Área 2 com 363.924,15 
m² na Rodovia Washington 
Luiz, bairro do Retiro Feliz.
- Área 3 com 18.729,89 
m², constituída de par-
te do imóvel da Pe-
nitenciária Feminina 
Santa Maria Eufrásia Pel-
letier” localizada na Pra-
ça José Couto, Centro.

Projeto de creche
integra pais e filhos

em Pindamonhagaba
A Creche Escola Munici-
pal Anexo – Caic realizou, 
no dia 17, o encerramento 
do projeto “Brinquedos 
e brincadeiras de Ivan 
Cruz”. O evento contou 
com a participação dos 
pais, que participaram 
da confeccção de brin-
quedos e se divertiram 
com as crianças, além de 
conferirem exposição de 
trabalhos e apresentação 
da síntese do projeto em 
data show. A gestora da 
unidade informou que, 
de acordo com o envolvi-
mento dos alunos, a par-
ticipação e avaliação dos 

pais, o projeto atingiu seus 
objetivos. “Todo o traba-
lho foi resultado de muito 
empenho das professoras 
e colaboração da equipe 
escolar”, afirmou. Os res-
ponsáveis foram também 
orientados e incentivados 
a manter a prática lúdica 
em família, de forma a ga-
rantir não somente o res-
gate de tradições culturais, 
mas também momentos de 
qualidade com seus filhos. 
“A brincadeira possibilita 
o desenvolvimento físico, 
cognitivo, psicossocial e 
auxilia na construção de 
valores e vínculos”, com-

pletou a gestora. De acor-
do com ela, o projeto de-
senvolveu atividades na 
área de expressão artísti-
ca através de propostas e 
materiais diversificados: 
apreciação e releitura de 
obras de arte com colagem, 
pintura, modelagem, do-
braduras, construção, cria-
ção, desenhos livres e di-
rigidos. “A obra interativa 
também fez muito sucesso 
entre alunos e pais. Foram 
contemplados ainda os ei-
xos de Linguagem Oral e 
Escrita, Natureza e Socie-
dade, Matemática, Música 
e Movimento”, concluiu.

DER vai investir R$ 155
milhões na Rodovia dos 

Tropeiros, no Vale Histórico

O Departamento de Estra-
das de Rodagem (DER), 
órgão vinculado à Se-
cretaria de Logística e 
Transportes, vai recuperar 
13 trechos que totalizam 
404,6 quilômetros de ro-
dovia em todo o Estado de 
São Paulo. As obras serão 
financiadas pelo Banco 
Interamericano de Desen-
volvimento (BID ). Nesta 
quinta-feira (30), foi pu-
blicado no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo o 
edital de licitação interna-
cional, de número 022/14 - 
LPI, para a contratação do 
pacote de obras. Para obter 
a liberação dos recursos 
do BID, o DER informou 
que foram realizadas an-
tes audiências públicas 
em vários municípios que 

serão beneficiados, bus-
cando atender as reais ne-
cessidades da população 
local. Com a aprovação 
dos projetos executivos, 
agora as obras poderão 
ser licitadas. O proces-
so licitatório tem duração 
normal de 90 a 120 dias. 
Desta forma, a previsão é 
que todas as obras sejam 
iniciadas em 2015. O in-
vestimento inclui também 
o Vale Histórico que será 
beneficiado com a recu-
peração e modernização 
da Rodovia dos Tropeiros 
- SP 068. A antiga estrada 
que liga o Vale do Paraíba 
ao Estado do Rio de Ja-
neiro receberá obras em 
quatro trechos principais, 
onde serão investidos R$ 
155.098.457,56. Trechos 

da SP 068 que receberão 
obras Cachoeira Paulista, 
Silveiras e Areias - Restau-
ração da pista, pavimenta-
ção dos acostamentos e 
melhorias da SP-068, entre 
o km 203,00 e o km 247,40.
Extensão de 40,40 Km 
e investimento de R$ 
70.024.967,01 São José 
dos Barreiro - Restaura-
ção da pista na altura do 
Distrito Formoso, entre o 
km 268,30 e o km 277,00
Extensão de 8,70 Km 
e investimento de R$ 
16.635.350,87 Ara-
peí  e Bananal - Res-
tauração da pista, 
pavimentação dos acosta-
mentos e melhorias entre 
o km 297,00 e o 312,50 
Trecho de 15,50 Km 
e investimento de R$ 
29.851.570,31 Bananal  
- Restauração da pista, 
pavimentação dos acos-
tamentos e melhorias da 
SP-068, na Divisa SP/
RJ, entre o km 315,40 e 
o km 336,00 Trecho de 
20,60 Km e investimen-
to de R$ 38.587.569,27 Atletas de Taubaté ganham 

“Bolsa Talento Esportivo”
do Estado de São Paulo

Quatro atletas taubateanos 
de base, que se destacaram 
nos últimos campeonatos 
da categoria, assinaram na 
manhã de quarta-feira, dia 
29 de outubro, o contrato 
de recebimento do Bolsa 
Talento Esportivo da Se-
cretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude do Estado de 
São Paulo. A cerimônia 
aconteceu em São José 

dos Campos. Dos quatro 
atletas, três foram desta-
que dos Jogos da Juven-
tude de 2014, que aconte-
ceu em Itapetininga (SP). 
Liniker Carvalho, nascido 
em 1998, do atletismo; 
Nicole Rezende, de 1997, 
do futebol e Gabriela Fa-
ria, de 1995, do vôlei, 
compõem este grupo. 
Lays Freitas, jogadora de 

vôlei e nascida em 1995, 
chegou a receber o in-
centivo por um período e 
teve o contrato renovado. 
Este apoio financei-
ro só pode ser utilizado 
em gastos relacionados 
ao esporte praticado. 
Todos os atletas de-
vem prestar contas 
mensalmente sobre a 
finalidade da verba.


