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A GAzetA dos Municípios

Pinda promove
audiência pública sobre 

Plano Diretor

A população de Pindamo-
nhangaba está convidada 
a conferir a audiência pú-
blica sobre alterações que 
serão propostas no plane-
jamento urbano do mu-
nicípio, nesta sexta-feira 
(7) a partir das 09h30 no 
auditório da Prefeitura. 
Na oportunidade,  serão 

apresentadas mudanças no 
zoneamento municipal. Os 
participantes poderão obter 
informações sobre as áre-
as urbanas, rurais e sobre 
os corredores comerciais.
As alterações passam pela 
Secretaria de Planejamen-
to e serão avaliadas. O PD 
é um projeto de desenvol-

vimento que organiza o 
crescimento do município 
para os próximos anos e 
determina os locais para 
cada atividade realizada no 
município, seja lazer, mo-
radia, industrial, agrícola, 
entre outros. Antes de abrir 
um negócio, por exem-
plo, é preciso procurar a 
Prefeitura para verificar 
se no local onde pretende 
desenvolver as atividades 
comerciais é autorizado, 
caso contrário, não po-
derá ser emitido o alvará.
O Plano Diretor é parti-
cipativo e são discutidas 
readequações nas zonas 
mistas, industriais e corre-
dores comerciais. As audi-
ências servem exatamente 
para esclarecer dúvidas.

Comércio da região 
contrata funcionários 

esperando 8% de
aumento nas vendas

de fim de ano

O clima de compras para 
o final de ano chegou e o 
comércio da região já se 
prepara para a data mais 
esperada do ano para o 
varejo: o Natal. Com a ex-
pectativa de uma taxa de 
crescimento no consumo 
em cerca de 8%, de acor-
do com previsão da CNC, 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo, os lojistas 
já contratam funcionários 
para o período, visando 
acompanhar o aumen-
to em vendas. De acordo 
com o Sincovat - Sindi-
cato do Comércio Vare-
jista de Taubaté e Região, 
a expectativa é que o co-
mércio da região (11 cida-
des da base do Sindicato 

do Comércio Varejista) 
gere cerca de 2940 vagas, 
5% a mais com relação a 
2013. O sindicato também 
revela que, de acordo com 
o índice de empregabili-
dade, cerca de 20% dos 
funcionários acabam efe-
tivados após o período do 
Natal. As vendas devem 
aquecer já a partir do dia 
30 de novembro, data em 
que muitos trabalhadores 
recebem a primeira par-
cela do 13º salário. “Boa 
parte dessa verba é des-
tinada para pagar contas, 
mas muita gente já come-
ça a antecipar os presen-
tes de Natal”, explica Dan 
Guinsburg, presidente do 
Sincovat. Guinsburg res-
salta que, mesmo com os 

dados do levantamento do 
Fecomercio-SP, indicando 
desaceleração da econo-
mia nos últimos meses, a 
região apresenta índices 
de vendas positivos em re-
lação ao ano passado. “De 
acordo com os números 
fornecidos pela Secreta-
ria da Fazenda, o Vale do 
Paraíba é que menos está 
sofrendo com a queda nas 
vendas em todo o Esta-
do. Por isso, acreditamos 
alcançar os 8% previstos 
pela CNC”, explica Guins-
burg. Empregos tempo-
rários - Entre os cargos 
mais requisitados para este 
período estão o de vende-
dores, caixa, repositores 
de estoque, balconistas e 
segurança. Entre as carac-
terísticas exigidas pelos 
lojistas para contratação 
estão dinamismo, flexibili-
dade de horário e facilida-
de para trabalhar com pes-
soas. Experiência anterior 
no segmento para o qual o 
profissional está se candi-
datando também favore-
ce a contratação, mas não 
é uma obrigatoriedade.

Campanha de Vacinação
Antirrábica começa em 

Ubatuba

Saúde terá novo
espaço vai reabilitar
pacientes em Pinda

O Departamento de Vigi-
lância em Saúde do Cen-
tro de Controle de Zoo-
noses da Prefeitura de 
Ubatuba informa que a 
Campanha de Vacinação 
Antirrábica já está em an-
damento e acontece até 
o próximo dia 20 de de-
zembro em postos volan-
tes de diferentes bairros 
da cidade. Devem tomar 

Em Pindamonhangaba, 
a Prefeitura vai entregar 
dentro dos próximos dias 
um novo espaço na área da 
Saúde, que será voltado à 
reabilitação, com profis-
sionais das áreas de psico-
logia, terapia ocupacional, 
otorrinolaringologia, entre 
outros. É o Centro de Re-
abilitação, que vai abrigar 
equipamentos de última 
geração. A área construída 
é de 600m², com diversas 
sala para atender a popu-
lação, e também há um 
galpão que será utilizado 
para atividades. A equi-
pe da Secretaria de Obras 

a vacina os cães e ga-
tos a partir dos três me-
ses e as fêmeas lactantes 
( a m a m e n t a n d o ) . 
Não devem tomar a vaci-
na animais doentes, debi-
litados ou em gestação. A 
equipe da vacinação orien-
ta que os animais sejam 
conduzidos por adultos aos 
Postos de Vacinação, com 
coleira, guia e nos ca-

está realizando a pintura 
no prédio e o investimento 
total foi de R$ 885.432,93.  
O novo espaço visa garan-
tir um atendimento mais 
rápido aos pacientes que 
utilizam o Centro de Fisio-
terapia, e mais qualidade 
de atendimento ao muníci-
pe. A secretária de Saúde e 
Assistência Social, Sandra 
Tutihashi, afirma que  a 
mudança do espaço físi-
co permitirá ampliação da 
oferta de serviços, tendo 
em vista a crescente de-
manda por fisioterapia na 
cidade. “Ao inaugurarmos 
este Centro de Reabilita-

sos de raças ou animais 
agressivos, com focinhei-
ra. Nas praias Flamengo, 
Flamenguinho, Sete 
Fontes, Bonete e Saco 
das Bananas a vaci-
nação será agenda-
da com a comunidade. 
Para obter mais informa-
ções ou tirar dúvidas, entre 
em contato pelo telefone 
(0xx12) 3832-6810.

ção poderemos dar mais 
assistência à população. 
O galpão será utilizado 
para muitos exercícios, 
além disso, no local ha-
verá psicólogo, terapeuta 
ocupacional, otorrinola-
ringologista, e outros pro-
fissionais que darão todo 
suporte aos munícipes”, 
enfatiza a secretária San-
dra Tutihashi. O Centro 
de Reabilitação Física 
será instalado na rua An-
tonio Augusto Rodrigues, 
bairro Campo Alegre, ao 
lado do complexo espor-
tivo João Carlos de Oli-
veira, “João do Pulo”. 
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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

Cunha recebe Sebrae Móvel
na Semana do

Microempreendedor
Individual

O Sebrae-SP promove 
entre nos dias 5 e 6 de 
novembro a Semana do 
Microempreendedor In-
dividual de Cunha, com 
atendimento do Sebrae 
Móvel e realização de ofi-
cina gratuita sobre contro-
le financeiro. A ação tem 
o objetivo de incentivar 
e auxiliar os empresários 
do município classificados 
nessa categoria tributária. 
Nos dois dias de progra-
mação, haverá atendimen-
to gratuito na unidade do 
Sebrae Móvel, que ficará 
estacionada na Praça Cô-
nego Siqueira, no centro 

da cidade, das 10h às 16h.
No local, os microem-
preendedores individuais 
poderão tirar dúvidas so-
bre gestão de negócios, 
finanças, administração, 
marketing, recursos huma-
nos e legislação. O even-
to é uma iniciativa do 
Escritório Regional do 
Sebrae-SP de Guaratin-
guetá, em parceria com 
a Prefeitura de Cunha.
Capacitação - A progra-
mação será encerrada na 
quinta-feira (6/11) com a 
realização da oficina gra-
tuita “Sei Controlar Meu 
Dinheiro”, a partir das 

18h30, no Espaço Cultu-
ral, Elias José Abdala, o 
antigo cinema, localiza-
do na rua Dom Lino, 113.
Nesta capacitação, os em-
preendedores serão orien-
tados sobre a importância 
do controle financeiro para 
o sucesso de um negócio, 
abordando procedimentos 
de entrada e saída de di-
nheiro; fluxo de caixa; pa-
gamento, lucro e diferença 
entre capital pessoal e ca-
pital da empresa. A ação é 
gratuita e aberta a todos os 
empresários da cidade, es-
pecialmente os Microem-
preendedores Individuais.

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.

Multas para ultrapassagem 
forçada e “rachas” estão

10 vezes mais caras
Mudanças que passaram 
a valer desde o dia 1º de 
novembro no Código de 
Trânsito Brasileiro estão 
bem mais rígidas nas puni-
ções contra motoristas in-
fratores. Já está em vigor a 
Lei 12.971, que alterou 11 
artigos do CTB e aumenta 
o valor das punições em 10 
até vezes. De acordo com 
a nova legislação, o valor 
da multa para o motorista 
que forçar passagem entre 
veículos em pistas de du-
plo sentido passará de R$ 
191,54 para R$ 1.915,40, 
além da suspensão do di-
reito de dirigir. Nos casos 
de ultrapassagens de risco, 
que normalmente obriga o 
outro veículo a sair da pis-
ta para evitar acidentes, a 
sanção dobrará se houver 
reincidência no período de 
até um ano. Nesse caso, 
o valor será R$ 3.830,80. 
Quando o motorista for 
flagrado fazendo ultra-
passagens em situações 

perigosas ou em locais 
proibidos, como faixas de 
pedestres, curvas, trevos, 
túneis, pontes, faixas du-
plas contínuas e acosta-
mentos, levará uma multa 
de R$ 957,70. Antes, a pu-
nição era de R$ 127,69. O 
valor da punição também 
dobrará no caso de reinci-
dência em 12 meses. Con-
forme a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), as mudan-
ças objetivam, principal-
mente, a redução do nú-
mero de batidas frontais, 
causadas, em sua maioria, 
por ultrapassagens indevi-
das. A PRF constatou que 
esse tipo de acidente é o 
que mais provoca mortes. 
Dados da PRF indicam 
que, entre janeiro e setem-
bro deste ano, 10% das in-
frações registradas nas ro-
dovias federais foram por 
ultrapassagens indevidas. 
Acrescentam que, no mes-
mo período, mais de 2 mil 
mortes tiveram como cau-

sa as colisões frontais. Pre-
sença do agente de trânsito 
- “As ultrapassagens são 
identificadas com a pre-
sença física de um agente 
de trânsito. Por isso, o au-
mento do valor das multas, 
que têm função de pena-
lizar e punir, precisa ser 
acompanhado de fiscali-
zação mais rigorosa”, dis-
se Paulo César Marques, 
especialista em trânsito e 
professor da Universidade 
de Brasília. De 5 a 10 anos 
de prisão - Já em vigên-
cia, a nova lei determina 
punições ainda mais duras 
para quem praticar “ra-
cha”. Em caso haja morte, 
a lei determina que a pena 
será de cinco a dez anos de 
prisão. Responsáveis por 
lesões graves durante a 
corrida serão punidos com 
prisão de três a seis anos. 
O texto também aumenta 
para R$ 1.915,40 as mul-
tas aplicadas para rachas 
e arrancadas perigosas.
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Sabesp esclarece sobre o
abastecimento na região

A Sabesp esclarece a po-
pulação do Vale do Para-
íba que, apesar da crise 
hídrica e as altas tempe-
raturas, tem garantido o 
abastecimento para a re-
gião. Para informar sobre 

os serviços emergenciais 
e programados, a em-
presa recorre à impren-
sa local para divulgação. 
Portanto, não utiliza apli-
cativos para este tipo de 
informação. A empresa 

também está à disposi-
ção dos clientes para es-
clarecimentos pela Cen-
tral de Atendimento pelo 
número 0800 055 0195, 
que funciona 24 horas. 
A ligação é gratuita.

Balcão de Empregos
de Taubaté

oferece vagas
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, 

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-

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

Taubaté implanta atendimento 
24h para dependentes químicos
A Secretaria de Saúde de 
Taubaté inicia neste mês 
o atendimento na nova 
sede do CAPS ad (Cen-
tro de Atenção Psicosso-
cial Álcool e outras Dro-
gas) Taubaté dará início 
ao atendimento 24h nas 
instalações do CAPS ad 
(Centro de Atenção Psi-
cossocial Álcool e outras 
Drogas). A sede, mais am-
pla e com melhor estrutura 
física foi inaugurada em 
juho. A nova casa ampliará 
o horário de funcionamen-
to, passando a atender 24 
horas, ofertando serviço 
a população com necessi-
dades decorrentes do uso 

abusivo de álcool, crack e 
outras drogas. De acordo 
com a Secretaria de Saúde 
de Taubaté, o novo CAPS 
ad oferece ambiência e lo-
calização mais adequada 
aos atendimentos e espa-
ços informais de convi-
vência, sala de espera, sa-
las de atendimento, espaço 
externo para atividades e 
quartos para acolhimento 
noturno. Ao todo são 33 
profissionais, entre edu-
cador físico, psicólogo, 
psiquiatra, clínico geral, 
enfermeiro, técnico de en-
fermagem, terapeuta ocu-
pacional, assistente social, 
nutricionista e equipe de 

apoio. Além dos tratamen-
tos para usuários de álcool 
e drogas, a unidade ofere-
ce tratamento às pessoas 
com dependência em ta-
baco que desejam parar de 
fumar. O CAPS ad 24 ho-
ras passa a funcionar todos 
os dias da semana, inclu-
sive aos finais de semanas 
e feriados, com 10 leitos 
noturnos para pacientes 
com necessidades de cui-
dados intensivos. O CAPS 
é um serviço da Rede de 
Atenção Psicossocial de 
Taubaté, de base comu-
nitária, que atua em par-
ceria com os demais ser-
viços de saúde da cidade.

Evento gastronômico em 
Monteiro Lobato

Nos dias 08 e 09 de no-
vembro de 2014, a cida-
de de Monteiro Lobato 
promove a “I Festa do 
Doce & Queijo”, uma das 
iniciativas indicadas no 
Plano Diretor de Turismo 
Sustentável do município 
que visa valorizar a culi-
nária e criar possibilida-
des para a movimentação 
da economia local para 
fortalecer a agropecuária, 
a agroindústria, o comér-
cio e a atividade turística.
As receitas vão desde quei-
jos, doces tradicionais de 

leite, abóbora, goiabada, 
rapadura e melado; pas-
sando por bolos confei-
tados, cocadas, paçoca de 
pilão, geleias artesanais 
de frutas, entre outras so-
bremesas de dar água na 
boca e que retratam os 
sobores da roça e da Serra 
da Mantiqueira. O even-
to também apresentará a 
produção rural de Mon-
teiro Lobato com a venda 
de hortaliças, legumes e 
cogumelos. Programação: 
A festa ocorre na Praça 
Deputado Cunha Bueno, 

centro de Monteiro Loba-
to em 08 e 09 de novembro 
no período das 10h às 17h. 
Além dos estandes de gas-
tronomia haverá opções 
de artesanato e manifesta-
ções culturais, entre eles o 
grupo de Catira e Bonecos 
Pereirões.I Festa do Doce 
& Queijo Monteiro Lobato
-SP Dia 08 e 09 de novem-
bro (Sábado e Domingo)
Local: Praça Deputado 
Cunha Bueno, 180 – centro. 
Horário: Das 10h às 17h
Informações: (12) 98844-
4020/ (12) 99625-1590

Ministério da Saúde lança 
campanha de prevenção de 

dengue e chikungunya

Prefeitura de Taubaté
participa de ação de

educação para respeito das 
vagas exclusivas de

estacionamento

O ministro da Saúde, Ar-
thur Chioro, lança nesta 
semana a Campanha Na-
cional de Prevenção da 
dengue e chikungunya. 
As duas doenças são 
causadas pelo mosqui-

A Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Secre-
taria de Mobilidade 
Urbana, participa da cam-
panha de conscientização 
à necessidade do res-
peito às vagas de idosos 
e deficientes. As ações 
acontecem nesta primei-
ra semana de novembro, 
no Taubaté Shopping.
A campanha é uma ini-
ciativa do Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência 

to Aedes Aegypti, com 
maior previsão de casos 
no período de chuvas.  
Também será apresenta-
do a edição deste ano do 
Levantamento Rápido do 
Índice de Infestação do 

de Taubaté (COMDEF), 
e consiste na distribuição 
de material educativo e 
orientações sobre a im-
portância dessas vagas 
exclusivas para as pessoas 
idosas e para aquelas que 
têm mobilidade reduzida.
Os panfletos serão distri-
buídos pelos membros do 
Conselho, pela bilheteria 
do cinema e nos restauran-
tes da praça de alimenta-
ção do shopping. As pri-
meiras ações acontecem 

Aedes Aegypti (LIRAa), 
que aponta quais os mu-
nicípios com maior cir-
culação do mosquito e, 
por conta disso, com 
maior risco de casos 
da doença em 2015. 

no Taubaté Shopping, 
parceiro da campanha, e 
serão estendidas pela ci-
dade, principalmente em 
grandes centros e estabe-
lecimentos comerciais.
Serviço: Campanha de 
respeito às vagas exclu-
sivas de estacionamento
Datas e horários: 
- 05 de novembro (quar-
ta-feira), das 14 às 20h
- 08 de novembro (sá-
bado), das 12 às 18h
Local: Taubaté Shopping.
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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.

Chuva nos primeiros dias de 
novembro não supera

consumo de água do Cantareira

Os três primeiros dias de 
novembro vieram acom-
panhados de boa chuva 
sobre a região do Sistema 
Cantareira, e há previsão 
de mais chuva para o pe-
ríodo tarde/noite desta se-
gunda-feira (3). No entan-
to, a precipitação ocorrida 
não foi o bastante para que 
o volume dos reservatórios 
seja maior que o consumo. 
O acumulado de chuva 
nos primeiros dias do mês 
sobre o Sistema Cantareira 
superou em mais da meta-
de o volume registrado em 
todo o mês de outubro, 

somando 23,9 milíme-
tros ante 42,5 milímetros. 
O nível desse manancial 
que abastece 6,5 milhões 
de pessoas na região me-
tropolitana de São Paulo 
caiu 0,2 ponto percentual 
de ontem (2) para hoje (3), 
e atingiu 11,9% de sua ca-
pacidade, de acordo com 
a medição diária da Com-
panhia de Saneamento 
Básico do Estado de São 
Paulo (Sabesp. Na última 
sexta-feira, o nível esta-
va em 12,4% incluindo a 
segunda cota da reserva 
técnica que ainda não co-

meçou a ser bombeada.  
Sistema Alto Tietê – A boa 
notícia vem do Sistema 
Alto Tietê, que apresentou 
ligeira recuperação em re-
lação à última sexta-feira 
quando a marca estava em 
6,6%. Com 37 milímetros 
de acumulado de chuva, 
acima do registrado em 
todo o mês passado (20,1 
mm) a captação subiu para 
8,9%, no último sábado e 
manteve esse nível ontem 
(2). Mas hoje indica que-
da de 0,1 ponto percentu-
al. O Alto Tietê abastece  
4,5 milhões de pessoas


