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Prefeitura de Tremembé 
promove multirão para 

castrar animais de
extimação a baixo custo

Acontece no próximo dia 
12 de Janeiro de 2014 (do-
mingo), o 4° mutirão de
castração a baixo cus-
to para cães e gatos. O 
evento contará com o
auxilio de três médi-
cas veterinárias que 
castrarão os animais
cadastrados . Poderão 
ser castrados caninos 
e felinos de ambos os
sexos a partir dos 
5 meses de idade.
A esterilização (castra-
ção) é uma cirurgia de-
finitiva, evitando que as
fêmeas entrem no cio e 
fiquem prenhes. A este-
rilização previne vários
problemas de saúde em 
animais de estimação. 

Em cadelas e gatas a
cirurgia elimina total-
mente os riscos de infec-
ções uterinas e câncer
de ovário, e se feita an-
tes do primeiro ou se-
gundo cio, diminui
extremamente o risco de 
câncer de mama. A cas-
tração também poupa o
animal de algumas rea-
ções instintivas ligadas 
ao sistema reprodutor e
ao mesmo tempo em 
que se previne esses pro-
blemas, melhoramos a
qualidade de vida des-
ses animais e pratica-
mente diminuímos ou
eliminamos os abandonos.
Um controle populacio-
nal bem elaborado é mui-

to importante para manter
o equilíbrio populacio-
nal e conter as zoonoses 
(doenças transmissíveis
dos animais para o ho-
mem). “Além de prevenir 
doenças, a esterilização
garante o bem-estar dos 
animais, melhora a con-
vivência entre animal e
proprietário e repre-
senta a única medi-
da eficaz no controle
populacional de cães e 
gatos, evitando abando-
nos e crias indesejadas”
- comenta a Médica Ve-
terinária Carolina, res-
ponsável pela realização
do evento. Para inscrições 
ou dúvidas ligue para o 
C.O.A., (12) 3674-3301

Estudantes já podem 
se inscrever no Sisu

Os estudantes que que-
rem concorrer a uma 
vaga de ensino superior 
em instituições públicas 
podem se inscrever pela 
internet e  até o dia 10. 
Pode se inscrever no Sisu 
quem fez o Exame Na-
cional do Ensino Médio 
(Enem) de 2013 e não ti-
rou nota zero na redação.
O estudante vai precisar 
do número de inscrição e 
da senha no Enem. Quem 
estiver sem esses dois nú-
meros pode recuperá-los 
no site do exame. O estu-
dante concorre às vagas 
disponíveis no Sisu com 
as notas no Enem, mas não 
é preciso tê-las em mãos 
no momento da inscrição. 
Quando o candidato insere 
no site o número de inscri-
ção e a senha, o Sisu recu-
pera, automaticamente, as 
notas obtidas no exame.
Ao se inscrever no Sisu, 
o participante pode esco-
lher até duas opções de 
curso, por ordem de prefe-
rência.  É possível mudar 
essas opções durante todo 
o período de inscrição. O 

candidato também precisa 
definir se deseja concorrer 
às vagas de ampla concor-
rência, às vagas reserva-
das à lei federal de cotas 
ou às vagas destinadas às 
demais políticas afirmati-
vas das instituições. Pela 
lei federal de cotas, as ins-
tituições devem reservar 
pelo menos 25% das vagas 
do Sisu para alunos que 
fizeram todo o ensino mé-
dio em escolas públicas.
Algumas instituições ado-
tam notas mínimas para 
inscrição em determi-
nados cursos. Se a nota 
do candidato não for su-
ficiente para concorrer 
àquele curso, o sistema 
emitirá uma mensagem 
com essa informação.
Uma vez por dia, o Sisu 
calcula a nota de corte 
para cada curso com base 
no número de vagas dispo-
níveis e no total dos can-
didatos inscritos naquele 
curso, por modalidade 
de concorrência.  A  nota 
de corte é a menor para 
ficar entre os potencial-
mente selecionados. Ela 

é apenas uma referência 
para auxiliar o candidato 
a monitorar sua inscrição 
e não é garantia de sele-
ção para a vaga ofertada.
Durante o período de 
inscrição, o candidato 
pode consultar a classi-
ficação parcial na opção 
de curso escolhido em 
seu boletim na página do 
Sisu. Essa classificação 
é apenas uma referência 
e pode ser vista pelo es-
tudante durante o período 
em que o sistema estiver 
aberto para as inscrições.
Ao final do período de ins-
crição, é divulgada a lista 
de selecionados e o bole-
tim de acompanhamento 
irá trazer a classificação e 
o resultado final. O candi-
dato que não for seleciona-
do em nenhuma das duas 
opções de curso nas cha-
madas regulares e aquele 
selecionado na segunda 
opção poderá aderir poste-
riormente à lista de espera. 
O resultado da primeira 
chamada será divulga-
do no dia 13 de janeiro e 
o da segunda, no dia 27.

Queda de barreira deixa 
rodovia Oswaldo Cruz 

interditada

Na madrugada deste do-
mingo (5) devido as for-
tes chuvas alguns pontos 
de deslizamentos preju-
dicaram o trânsito na ro-
dovia Oswaldo Cruz, tre-
cho entre São Luiz do 
Paratinga a Ubatuba.
O trecho de serra no km 
81, o deslizamento in-

terditou os dois senti-
dos da rodovia (SP-125).
De acordo com o DER 
(Departamento de Es-
tradas de Rodagem), 
as opções de desvio para 
quem segue no senti-
do capital ou Tauba-
té são as rodovias 
Rio-Santo e Tamoios.

O local já esta sendo de-
sobstruído por máquinas 
e varios homens do DER, 
dentro de algumas horas o 
local deverá ser liberado. 
A defesa civil esta moni-
torando e orienta os moto-
ristas para outros possíveis 
pontos de deslizamentos 
caso as chuvas continuem.

150 bolsistas de
Pindamonhangaba

deverão fazer a
renovação

Estudantes universitários 
de Pindamonhangaba, 
beneficiados com 100% 
de bolsas de estudos, de-
verão fazer a renovação 
do benefício. O prazo ter-
mina dia 10 de janeiro e 
quem não procurar o De-
partamento de Assistên-
cia Social para apresentar 
a documentação exigida 
terá o direito suspenso.
Os estudantes deverão 
procurar o Departamento 
de Assistência Social, lo-
calizado na Rua Euclides 
Figueiredo, 94, Alto Car-
doso, das 08h às 11h30 
e das 13h30 às 17 horas. 
Para efetivar a renovação 
é preciso apresentar com-

provante de residência atu-
al; de renda – neste deve 
comprovar que o indiví-
duo permanece em núcleo 
familiar com renda “per 
capita” de até R$ 624,10; 
e cópia da carteira de 
trabalho – sendo das se-
guintes páginas: identifi-
cação com foto, o verso e 
a de contrato de trabalho.
Ao todo são 150 con-
templados com a bolsa 
social, onde o objetivo 
da administração muni-
cipal  é qualificar a mão 
de obra local, com o in-
centivo financeiro para 
custear os estudos. Com 
esta atitude, em breve, 
os empresários poderão 

utilizar os serviços dos 
que vivem e produzem na 
própria cidade, ao invés de 
importar os trabalhadores.
Em breve, o mercado de 
trabalho local e regional 
contará com novos peda-
gogos, educadores físi-
cos, psicólogos, adminis-
tradores, fisioterapeutas, 
entre outros formandos 
profissionais, para atender 
a demanda mercadológica.
As bolsas são destinadas 
às pessoas que residem 
em Pindamonhanga-
ba há mais de três anos, 
além disso, há outros 
critérios estabeleci-
dos pelo Departamento 
de Assistência Social.
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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 
Joaquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de 
jornal da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
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

07 de Janeiro de 2014

MISCELÂNEA
Curiosidades
Ainda hoje, muitos confundem a utilidade dos produtos diet e light. Os nutricionistas ex-
plicam que ambos devem possuir quantidades menores de alguns componentes do alimen-
to. Os classificados como light as aqueles adequados para pessoas que procuram consumir 
menos calorias e manter a forma física, já que eles devem ter no mínimo 25% a menos calo-
rias de alguns de seus ingredientes. Na sua maioria, a gordura e o açúcar são eliminados da 
tabela de valor nutricional, mas vale lembrar que seu consumo deve ser moderado, já que o 
fato de terem menos calorias não justifica o excesso e ingestão. Já a linha diet foi elaborada 
para diabéticos, que precisam controlar o metabolismo cortando o açúcar da dieta alimentar.

Todo mundo sabe que os sujeitos mais comuns nas piadas contadas por todo Brasil são os portu-
gueses, mas poucos sabem o porque! As origens estão na nossa historia e na psicologia humana. Os 
portugueses são estereotipados como completos idiotas. Os portugueses colonizaram o Brasil por 
mais de 300 anos. Eles chegaram ao Brasil, levaram todas as nossas riquezas e ignoraram os nos-
sos interesses. Que imagem nos poderíamos criar deles? O que podemos falar deles hoje em dia? 
Será que poderíamos dizer: Oh! Eles descobriram o Brasil! Eles são nossos heróis! Claro que não! 
Depois de tudo o que eles fizeram, só podem ser heróis nas nossas piadas. Não resta chama-los de 
todos e estúpidos. Mas de idiotas eles não têm nada. Por um grande período da historia, o império 
português, foi tão forte quanto fora o Império Romano e quanto é atualmente o Império Americano.

Sobre a Antártida, você sabia que dizer Antártida ou Antártica está correto? Na Antártida não 
há bactéria em razão disso, alimentos podem ser consumidos após anos sem uso, não existem 
também o mofo, nem latas enferrujadas e nem os alimentos apodrecem. Os blocos de gelo flu-
tuantes (iceberg) são formados por água doce. E em razão disso os mesmos flutuam pois a água 
doce é mais leve que a água salgada do mar. A parte visível do iceberg sobre as aguar represen-
tam uma média de 10% do seu total.os 90% estão sob as águas. Lá só existem duas estações do 
ano: verão com 6 meses de sol (não existem noites) e o inverno com 6 meses de escuridão (não 
existem dias). A temperatura media no verão é de zero graus centigrados e no inverno menos 
de 20 graus centigrados, chegando à máxima de menos 70 graus centigrados. As reservas de 
carvão ali existentes podem supri todas as necessidades do nosso planeta por alguns séculos.

Humor
Conselhos inteligentes
Beba moderadamente (mesmo que seja em grande quantidade).
Se não funcionar na primeira vez (então desista de pular de paraqvuedas).
Se você acha horrível pela manha (levantar somente depois do meio-dia).
Evite a vida sedentária (beba muita água).
Evite acidentes (faça-os de propósito).
Não brinque com fogo (ele é chato e não sabe brincar).
Se não puder vencer o inimigo (então corra).
Não furte e nem roube (os políticos detestam a concorrência).
Nunca bata em uma pessoa caída (a não ser que você tenha a certeza de que ela não pode se 
levantar).

A loira no zoológico
Ao chegar perto da jaula do leão, ela viu uma placa: “Cuidado com o leão”. Mais tarde, outra jau-
la, outra placa: “Cuidado com o tigre”. Mais adiante: “Cuidado com o urso”. Depois chega a uma 
jaula que está vazia e lê: “Cuidado: Tinta fresca”. Desesperada, a loira sai correndo, aos gritos:
- O tinta fresca fugiu! O tinta fresca fugiu!

Após atender o telefonema da mulher, o funcionário diz ao chefe:
- Chefe, pode me dispensar do serviço hoje à tarde? É que minha mulher vai ter um filho, sabe...
- Se o motivo é esse, então está dispensado, Nogueira.
No dia seguinte, o chefe pergunta:
- E aí Nogueira? Como é que foi? É menino ou menina?
- Foi tudo ótimo. Agora pra saber se é menino ou menina, só daqui a nove meses, chefe...

Uma solteirona descobre que uma amiga ficou grávida com apenas uma oração que fez na Igreja 
de uma cidade próxima. Dias depois, a solteirona foi a essa Igreja e disse ao padre:
- Bom dia, padre.
- Bom dia, minha filha. Em que posso ajudá-la?
- Sabe padre, eu soube que uma amiga minha venho aqui há uma semana e ficou grávida só com 
uma Ave Maria. É verdade, padre?
- Não minha filha, não foi com uma Ave Maria, foi com um padre nosso, mas ele já foi transfe-
rido!

Mensagens
Aprendi que, por pior que seja um problema ou uma situação sempre existe uma saída.
Aprendi que, é bobagem fugir das dificuldades, mais cedo ou mais tarde, será preciso tirar as 
pedras do caminho, para se conseguir avançar. Aprendi que, perdemos muito tempo nos pre-
ocupando com fatos que muitas vezes só existem em nossa mente. Aprendi que, é necessário 
um dia de chuva para darmos valor ao Sol, mas se ficarmos expostos muito tempo, o Sol no 
queimará. Aprendi que, não importa em quantos pedaços meu coração está partido, o mundo 
não para para que o concertem. Aprendi que, ao invés de ficar esperando alguém trazer flores é 
melhor plantar um jardim. Aprendi que, amar não significa transferir aos outros a responsabili-
dade de me fazerem feliz, cabe a mim a tarefa de apostar nos meus talentos e realizar os meus 
sonhos. Aprendi que, o que faz a diferença não é o que eu tenho na vida, mas o que tenho e que, 
alem de uma família, tenho amigos, que eu escolhi. Aprendi que, as pessoas queridas podem às 
vezes me ferir e muito e talvez não me amem tanto quanto eu gostaria, o que não significa que 
não me amem muito, talvez seja o Maximo que conseguem e isso é o mais importante. Aprendi 
que, toda mudança inicia um ciclo de construção, se você não se esquecer de deixar uma porta 
aberta. Aprendi que, o tempo é muito precioso e não volta mais, por isso, não vale a pena res-
gatar o passado, o que vale é construir o futuro e o meu futuro ainda está por vir. Foi então que 
aprendi que, devemos descruzar os braços e vencer o medo de partir em busca dos nossos sonhos.

Pensamentos
Ser feliz e ter razão, geralmente, são incompatíveis.
Ninguém sabe o bastante para ser pessimista.
O Sol nasce para todos e a Lua para os enamorados.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
Para sua estrela brilhar não precisa apagar a minha.
Todas as flores do futuro estão nas sementes do presente.
Onde não há dignidade, a amizade não perdura.
O prazer no trabalho aperfeiçoa a obra.
Um idealista é alguém que ajuda outro a ter lucro.
Nunca estamos preparados para o que esperamos.
O bom humor não custa nada e compra tudo.
Nunca me preocupo com o futuro, muito em breve ele virá.
Uma corrida não se ganha na primeira volta, mas se perde.
Nunca são esquecidas as lições prendidas na dor.
Uma única forca move o mundo: o interesse.
Toda força será fraca se não estiver unida.
Se a castidade não é uma virtude é, pelo menos, uma força.
Quanto maior a forca tanto mais perigoso o abuso.
Uma formiga quando quer voar cria asas.
Todos nascemos loucos, mas alguns continuam sempre assim.
Seja fiel nas pequenas coisas porque é nelas que mora a sua força.
A audácia cresce com o medo nos outros.
Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
Ninguém consegue usar máscara por muito tempo.
É um amor pobre aquele que se pode medir.
Onde a luz bate mais forte, a sombra é mais escura.
O verdadeiro nome do amor é cativeiro.
Sábio é quem recolhe a sabedoria dos demais.
Ninguém é sábio se não conhece a escuridão.
A sabedoria é simétrica e resume tudo.

Balcão de Emprego
de Taubaté oferece
vagas de emprego

O Balcão de Emprego 
da Prefeitura de Tauba-
té está disponibilizando 
seis vagas de emprego 
a serem preenchidas em 
empresas de prestação de 
serviço e área comercial.
As oportunidades de tra-
balho são para porteiro, 
cozinheira, padeiro, servi-
ços gerais, recepcionista 

e operador de supermer-
cado. Para cozinheira e 
padeiro é necessário ter 
experiência, nas demais 
os candidatos passarão por 
treinamento. A contrata-
ção é imediata e os inte-
ressados poderão entregar 
seu currículo no Balcão 
de Emprego, localizado na 
Praça Coronel Vitoriano, 

1 - Centro. Caso não te-
nha cadastro, é necessário 
apresentar comprovante 
de endereço e documen-
tos pessoais. SERVIÇO
Vagas para o comércio 
e prestação de serviço
Endereço: Praça Coronel 
Vitoriano, 1 - Centro Horá-
rio: das 8h às 17h - Telefo-
ne: 3621-6043/3633-6321
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Tiago Santos faz
balanço da temporada 

2013
O paratleta Tiago Santos, 
de Taubaté, encerra 2013 
fazendo um balanço po-
sitivo da temporada. Atu-
al terceiro colocado no 
Ranking Paulista, o com-
petidor espera disputar 
pelo menos 11 importan-
tes provas nacionais e in-
ternacionais para melhorar 
sua posição na classifica-
ção do estado e do país, e 
garantir uma vaga nas Pa-
ralimpíadas do Rio 2016.
Ao longo desse ano, o 
taubateano disputou vá-
rios eventos de triathlon, 
ciclismo e natação. Um 
dos desafios de maior 
destaque aconteceu em 
setembro, quando partici-
pou do Mundial de Para-
triathlon em Londres, pro-
va que terminou no 29º 
lugar. De acordo com Tia-
go, o clima frio e úmido 
da Inglaterra o impediram 
de conquistar uma posição 

melhor na linha de chegada.
Além do Mundial, o com-
petidor ainda teve im-
portante participação nas 
etapas do Brasileiro de 
Paratriathlon, que aconte-
ceram em Manaus (AM) 
e João Pessoa (PB), além 
de garantir o quinto lu-
gar no Pan-Americano da 
modalidade, realizado em 
Vila Velha (ES). Em julho, 
o taubateano conquistou 
duas medalhas de ouro nas 
provas de 50 e 400 metros 
estilo craw na natação du-
rante os Jogos Regionais 
de Caraguatatuba e ain-
da ficou com a prata nos 
Jogos Abertos de Mogi 
das Cruzes em outubro.
“Faço um balanço mui-
to positivo em diversos 
fatores, desde os treina-
mentos até a busca de 
melhorias em meus ma-
teriais de competição, 
como a bike, por exem-

plo”, disse o esportista.
Segundo o paratleta, suas 
participações em tantas 
competições — em média 
três por mês — não seriam 
possíveis sem o apoio das 
empresas, que o ajudam fi-
nanceiramente, e por meio 
de instituições parceiras, 
responsáveis desde a ali-
mentação balanceada até 
os treinos em academias.
“Agradeço a Secretaria de 
Esportes de Taubaté, ao 
Secretário Macaé, Marce-
lo Mora, Enrique e demais 
diretores da Selt, Escolás-
tico Esporte, Baiano Ga-
mes, Academia Ophicina 
do Corpo, Baltazar Ba-
nanas, Overall Nutrition, 
Top 10 Comunicação e a 
todos os apoiadores pela 
força e dedicação de sem-
pre”, destacou Tiago, que 
deverá voltar à rotina de 
treinamentos na segun-
da quinzena de janeiro.

Alckmin sanciona lei do 
novo piso regional

paulista
Mínimo de São Paulo vale 
R$ 810 a partir deste mês
O governador Geraldo 
Alckmin sancionou no úl-
timo dia 19 de dezembro, 
a lei 15.250 que reajusta 
em 7,18% o piso regional 
paulista. A primeira fai-
xa do salário mínimo do 
Estado passa de R$ 755 
a R$ 810. A segunda vai 
de R$ 765 para R$ 820.  
O texto, que foi aprovado 
pela Assembleia Legisla-
tiva de São Paulo (Alesp) 
em 17 de dezembro, es-
tabeleceu que o piso re-
gional do estado de São 
Paulo passe a vigorar a 
partir de janeiro de 2014.
“Retrocedemos um mês 
todo ano até chegarmos a 
janeiro”,  disse o secretá-
rio estadual do Emprego, 
Tadeu Morais. “Chegar à 
janeiro foi um acordo que 
o  governador Alckmin 
firmou com as centrais 
sindicais, estamos mui-
to contentes, é sim um 
motivo para o trabalha-
dor paulista comemorar”, 
completou o secretário.
O aumento deve benefi-
ciar cerca de 7 milhões 
de trabalhadores pelo 
Estado. Instituído em 
2007,  o salário mínimo 
paulista contribui para 
que os trabalhadores  da 
iniciativa privada que 
não são protegidos por 
lei federal, convenção ou 
acordo coletivo recebam 
mais que o piso nacional.
“Mais uma vez es-

tamos acima do va-
lor do mínimo nacio-
nal”, disse o secretário.
De acordo com projeção 
do economista César Con-
cone, da Secretaria esta-
dual do Emprego e Rela-
ções do Trabalho (SERT), 
aproximadamente R$ 400 
milhões serão injetados 
na economia em função 
do aumento. “Na realida-
de tivemos um acréscimo 
arredondado de 7,28%”, 
completou Concone.
Categorias por faixa
1 ª f a i x a
Trabalhadores domésticos, 
serventes, trabalhadores 
agropecuários e florestais, 
pescadores, contínuos, 
mensageiros e trabalhado-
res de serviços de limpeza 
e conservação, trabalhado-
res de serviços de manu-
tenção de áreas verdes e 
de logradouros públicos, 
auxiliares de serviços ge-
rais de escritório, empre-
gados não-especializados 
do comércio, da indústria 
e de serviços administra-
tivos, cumins, “barboys”, 
lavadeiros, ascensoristas, 
“motoboys”, trabalhado-
res de movimentação e 
manipulação de mercado-
rias e materiais e traba-
lhadores não-especializa-
dos de minas e pedreiras. 
2 ª f a i x a
Operadores de máquinas 
e implementos agrícolas e 
florestais, de máquinas da 
construção civil, de mine-
ração e de cortar e lavrar 

madeira, classificadores de 
correspondência e cartei-
ros, tintureiros, barbeiros, 
cabeleireiros, manicures e 
pedicures, dedetizadores, 
vendedores, trabalhadores 
de costura e estofadores, 
pedreiros, trabalhadores 
de preparação de alimen-
tos e bebidas, de fabrica-
ção e confecção de papel 
e papelão, trabalhadores 
em serviços de proteção 
e segu¬rança pessoal e 
patrimonial, trabalhado-
res de serviços de turismo 
e hospedagem, garçons, 
cobradores de transpor-
tes coletivos, “barmen”, 
pintores, encanadores, 
soldadores, chapeadores, 
montadores de estrutu-
ras metálicas, vidreiros 
e ceramistas, fiandeiros, 
tecelões, tingidores, tra-
balhadores de curtimento, 
joalheiros, ourives, ope-
radores de máquinas de 
escritório, datilógrafos, 
digitadores, telefonistas, 
operadores de telefone e 
de “telemarketing”, aten-
dentes e comissários de 
serviços de transporte de 
passageiros, trabalhadores 
de redes de energia e de 
telecomunicações, mes-
tres e contramestres, mar-
ceneiros, trabalhadores em 
usinagem de metais, ajus-
tadores mecânicos, mon-
tadores de máquinas, ope-
radores de instalações de 
processamento químico e 
supervisores de produção 
e manutenção industrial.

Taubaté inaugura novo 
Centro de Diagnóstico

A partir do dia 13 de janei-
ro, segunda-feira, os mu-
nícipes que forem realizar 
exames laboratoriais terão 
à disposição o novo Centro 
de Diagnostico de Tauba-
té. O prédio foi totalmente 
reformado para atender a 
população com maior con-
forto e oferecer um servi-
ço de maior qualidade.
A nova sede do laborató-
rio está localizada na Rua 
Portugal nº 285 – Jardim 

das Nações, próximo ao 
PSM e Policlínica, facili-
tando, assim, o acesso e a 
agilidade na realização de 
exames e entrega dos re-
sultados. Além dessa sede, 
a coleta continuará acon-
tecendo em 5 PAMOS 
(Independência, Parque 
Aeroporto, Três Maria 
I, Mourisco e Cháca-
ras Reunidas)e em to-
das as unidades do ESF.
Os munícipes devem ficar 

atentos aos procedimentos 
para coleta e horários de 
funcionamento das unida-
des. Outro laboratório foi 
instalado dentro do Pronto 
Socorro Municipal para o 
atendimento das urgências 
e emergências, reduzido o 
tempo de espera para me-
nos de 2 horas, agilizando 
os diagnósticos e tratamen-
to dos pacientes. Serviço:
Endereço: Rua Portugal nº 
285 – Jardim das Nações

Prefeitura de Taubaté paga 
mais de R$ 2 milhões a 

professores
Prefeitura de Taubaté 
pagou mais de R$ 2 mi-
lhões aos 1.800 profes-
sores da rede de ensino 
municipal em licenças 
prêmios que estavam 
atrasadas desde 2003.
Este valor é referente 
ao período aquisitivo de 
2003 a 2012. Os paga-

mentos referentes ao ano 
de 2013 serão pagos ainda 
neste mês de janeiro, tota-
lizando mais R$ 1 milhão.
Os demais servidores, que 
também estavam com a 
licença prêmio atrasada 
desde 2003, estão rece-
bendo desde fevereiro de 
2013, num valor mensal 

de R$ 120 mil, confor-
me a lista de espera. Este 
ano a Prefeitura de Tauba-
té vai zerar a divida com 
estes 4.200 funcionários.
Este é mais um compromis-
so assumido e cumprido 
pela atual administração, 
frente às dividas deixa-
das pelo governo anterior.

Projeto Cidade Galeria 
promove intervenção 

de grafite em
viaduto da Avenida
Itália em Taubaté

A Prefeitura de Tauba-
té promove, neste fim de 
semana, a segunda inter-
venção do projeto Cidade 
Galeria. A ação acontece 
nos dias 21 e 22 de de-
zembro, sábado e domin-
go, a partir das 09h, em 
baixo do viaduto que liga 
a Avenida Itália à Rua São 
Francisco das Chagas.  
cidade galeria - Viaduto 
Jacques FelixO Cidade 
Galeria visa revitalizar es-
paços públicos e criar ga-
lerias a céu aberto, demo-
cratizando o acesso à arte. 
O projeto é realizado atra-
vés de ações coletivas nas 
quais o grupo de grafitei-
ros vai transformar espa-
ços como túneis e viadutos 
em obras de arte urbana. 

Para esta edição serão 
selecionados 15 artistas 
que se inscreveram para 
participar da atividade. 
Em agosto deste ano, o 
primeiro local revitaliza-
do foi o Viaduto Jacques 
Felix (ao lado do Hospital 
Escola), com cerca de 400 
metros de área grafitada. 
O objetivo é promover 
o diálogo entre a classe 
artística e a comunida-
de por meio do grafite.
cidade galeria 1 - Viadu-
to Jacques FelixO Projeto 
Cidade Galeria é desen-
volvido pela Secretaria 
de Segurança Pública, por 
meio do Departamento 
de Defesa do Cidadão, e 
pela Secretaria de Turis-
mo e Cultura da Prefeitura 

de Taubaté. O viaduto foi 
preparado pela equipe de 
limpeza urbana da Secre-
taria de Serviços Públicos, 
que fez a limpeza do entor-
no, a pintura das paredes 
e das guias.  A Academia 
Sunfitness, apoiadora do 
projeto, forneceu as tintas 
e iluminação da área.  Ser-
viço: Projeto Cidade Ga-
leria promove intervenção 
de grafite em viaduto da 
Avenida Itália em Taubaté
Data: 21 e 22 de dezem-
bro (sábado e domingo)
Horário: a partir das 09h
Local: Na parte debaixo 
do viaduto que liga a Ave-
nida Itália à Rua São Fran-
cisco das Chagas (Ime-
diações da Rua Professor 
Ernesto de Oliveira Filho)

Senac Taubaté oferece 
curso livre Higiene na 

Manipulação de
Alimentos

As aulas têm como finali-
dade capacitar profissio-
nais para implementarem 
o controle higiênico-sani-
tário nas empresas de ali-
mentos, evitando efeitos 
de contaminação biológi-
ca, química e física, ma-

nipulando os alimentos 
adequadamente e preve-
nindo doenças, reduzindo 
perdas, valorizando a ima-
gem da empresa e respei-
tando as normas impostas 
pela Vigilância Sanitária.
Data: 21 de janei-

ro a 4 de fevereiro
Horário: 18 às 22 ho-
ras; terça e quinta-feira
Local: Senac Taubaté
Endereço: Rua Nel-
son Freire Campello, 
nº 202 – Jardim Eulália
Telefone: (12) 2125-6099
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Prefeiturade Pinda abre
inscrições para Festival 

de Marchinhas

Nos dias 6, 7 e 8 de feve-
reiro, Pindamonhangaba 
realiza o Festival de Mar-
chinhas “Cida Novaes”, 
na praça Padre João de 
Faria Fialho “Praça do 
Quartel”. As inscrições 
já estão abertas e seguem 
até o dia 27 de janeiro, 
no Departamento de 
Cultura da Prefeitura.
O VII Festival de Música 
Carnavalesca de Pinda-
monhangaba este ano ho-
menageia a saudosa car-
navalesca Cida Novaes. 
Realizado em cumpri-
mento da lei nº 5315, de 
21 de dezembro de 2011, 
o evento visa resgatar e 
divulgar a tradição das 
marchinhas de carnaval 

e incentivar a criativida-
de de compositores po-
pulares de todo o país. 
De acordo com a equipe 
organizadora do Festival, 
cada participante poderá 
inscrever até duas músicas, 
individual ou em parceria.  
As composições devem 
ser inéditas, com o tem-
po máximo de 4 minutos.
Do total de obras inscri-
tas, serão selecionadas 20 
para as duas eliminató-
rias. Serão apresentadas 
dez em cada dia. Haverá 
ensaio geral com a ban-
da disponibilizada pela 
Prefeitura nos dois dias 
que antecedem a com-
petição, no palco monta-
do na praça do Quartel.

Inscrições: as ins-
crições para o Fes-
tival de Marchinhas 
“Cida Novaes” poderão 
ser entregues pessoalmen-
te na sede do Departamen-
to de Cultura ou enviadas 
pelos Correios para a rua 
Dr. Campos Salles, 530, 
São Benedito, CEP 12422-
020. Atenção: não é válida 
a data de postagem e sim 
a de recebimento do ma-
terial. Informações pode-
rão ser obtidas pelo email: 
cultura.pindamonhan-
gaba@hotmail.com ou 
telefones (12) 3642-
1080 e 3643-2690.
As fichas de inscrições e o 
regulamento estão dispo-
níveis no site da Prefeitura.

Pindamonhangaba
Trânsito instala novas 
placas de sinalização 

na cidade

A fim de oferecer me-
lhores condições de trá-
fego aos munícipes, 
o Departamento de Trân-
sito da Prefeitura de Pin-
damonhangaba deu se-
quência aos serviços de 
sinalização e vêm rea-
lizando diversas ações.
Uma das melhorias foi a 

instalação de placas in-
dicativas nos pórticos já 
instalados no município 
em novembro de 2013.
Na primeira etapa fo-
ram instaladas placas 
indicativas nas proxi-
midades do Shopping 
Pátio Pinda, grande 
pólo gerador de tráfego.

A Avenida Geraldo José 
Rodrigues Alckmin, 
próxima ao Parque da 
Cidade, também re-
cebeu a instalação de 
placas nos pórticos.
A próxima avenida que re-
ceberá placas será a Dou-
tor Raul Nelson Guaragna, 
próxima ao Tenda Atacado.

Aulas em simulador de 
direção passam a ser 

obrigatórias para
primeira habilitação

Pré-requisito para fase 
prática, treinamento no si-
mulador será monitorado 
pelo Detran.SP - Começa 
a vigorar em todo o país 
a regulamentação federal 
que prevê a obrigatorieda-
de de 5 horas/aula em si-
mulador de direção veicu-
lar como parte do processo 
de primeira habilitação na 
categoria “B” (carro), para 
candidatos que iniciaram 
a capacitação em 2014.
Também terão que passar 
pelas aulas no equipamen-
to os condutores que dese-
jam adicionar a categoria 
“B” à Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) ou 
que tiveram que reiniciar 
o processo de habilita-
ção pela cassação do do-
cumento por infração de 
trânsito. Semelhante a um 
videogame, o simulador 
de direção veicular recria 
condi ções adversas que, 
possivelmente, o condu-
tor irá vivenciar nas ruas. 
Simula, por exemplo, a 
direção sob más condições 
climáticas, como chu-
va intensa e névoa. Testa 
ainda as habilidades do 
condutor em pistas não 
pavimentadas, em vias 
com presença de animais, 
e avalia  a relação do fu-
turo condutor com de-
mais agentes do trânsito, 
como pedestres e ciclistas.
Regras para os candida-
tos à habilitação. O trei-
namento no simulador de 
direção veicular acontece 
antes do candidato ir para 
as ruas e iniciar as au-
las práticas, após a apro-
vação na prova teórica.
Dessa forma, o candidato 
poderá iniciar a parte teó-

rica do processo de habi-
litação em um Centro de 
Formação de Conduto-
res (CFC) que não tenha 
o equipamento, mas só 
conseguirá iniciar as au-
las práticas após concluir 
cinco aulas de 30 minu-
tos cada no equipamento.
“O Detran.SP está prepa-
rado para cumprir o que 
determina a legisla ção 
federal e vai monitorar as 
aulas dos candidatos no 
simulador. O objetivo é 
melhorar a formação do 
condutor, contribuindo 
para um trânsito mais se-
guro e para a redução do 
número de acidentes de 
trânsito”, diz Daniel An-
nenberg, diretor-presiden-
te do Detran.SP. Regras 
para os Centros de Forma-
ção de Condutores (CFCs)
A legislação federal não 
obriga que todos os CFCs 
adquiram o simulador. 
Seu uso pode ser compar-
tilhado entre os estabele-
cimentos comerciais. A 
aquisição dos equipamen-
tos deve ser feita somente 
junto às empresas homolo-
gadas pelo Departamento 
Nacional de Trânsito (De-
natran). Posteriormente, o 
CFC que adquirir o simu-
lador deverá credenciá-lo 
ao Detran.SP para integra-
ção ao sistema informa-
tizado do processo de ha-
bilitação, o e-CNHsp (leia 
mais abaixo). As normas 
para credenciamento dos 
simuladores estão estabe-
lecidas na portaria Detran.
SP Nº 2.020, de novembro 
de 2013. e-CNHsp – O re-
gistro das aulas em simu-
lador será feito pelo siste-
ma e-CNHsp, assim como 

já ocorre com as aulas te-
óricas e práticas em todo 
o Estado de São Paulo. O 
e-CNHsp torna o processo 
de habilitação mais ágil e 
seguro, pois identifica os 
alunos e os parceiros en-
volvidos no processo de 
habilitação (funcionários, 
instrutores de autoescolas, 
médicos, psicólogos) por 
meio de impressões digi-
tais, requisitadas no início 
e no fim de cada aula. Para 
os operadores do sistema, 
além da coleta biométrica, 
também é utilizada a cer-
tificação digital (e-CPF).  
Fiscalização: Além da 
validação da presença do 
candidato por meio da co-
leta biom étrica, o sistema 
do simulador vai registrar 
fotos do aluno em momen-
tos aleatórios. Além disso, 
a sala onde o equipamento 
estiver instalado ser á mo-
nitorada por câmera de ví-
deo, com transmissão onli-
ne para o Detran.SP. Custo 
para a primeira habilitação
Em 2014, os valores das 
taxas do Detran.SP para 
quem vai tirar a primeira 
habilitação são: R$ 55,39 
dos exames teóricos e 
práticos; R$ 66,46 para o 
exame médico; R$ 77,54 
do exame psicotécnico e 
R$ 33,23 para emissão da 
Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH). Demais 
valores referem-se exclu-
sivamente aos serviços 
prestados pelos CFCs. Ao 
fechar negócio com a auto-
escola escolhida, o candi-
dato deve exigir o contrato 
de prestação de serviços 
e o detalhamento do que 
está incluso no pacote 
e dos valores cobrados.

Polo Regional da
Beleza oferece vagas

para cursos
profissionalizantes

A partir dessa semana  
o Fundo Social de So-
lidariedade de Taubaté 
(Fussta) mudará início 
aos cursos do Polo Re-
gional da Beleza. Ainda 
há vagas para os cursos 
de depilação, manicure, 
maquiagem, auxiliar de 
cabelereiro e cabelereiro.
Os interessados podem 
fazer sua matrícula na 
sede do Fussta, que fica 
na Praça Coronel Vito-

riano nº1, e apresentar a 
carteira de identidade. Os 
cursos são gratuitos e têm 
a duração de dois meses.
Esse projeto é uma par-
ceria com o Fundo Social 
do Estado de São Paulo, 
e tem a finalidade de dar 
oportunidade de profissio-
nalização às pessoas para 
que encontrem espaço no 
mercado de trabalho e pos-
sam gerar renda à família.
Esta é a segunda turma for-

mada pelo projeto, e a pri-
meira recebeu certificado 
em novembro. O Polo da 
Beleza funciona no Centro 
Cultural e ocupa salas am-
plas e planejadas, que ofe-
recem conforto aos alunos.
I n f o r m a ç õ e s : 
Endereço: Pça Coronel 
Vitoriano, 1 – Centro
Horário: das 8h às 11h30 
e das 13h30 às 18h
Telefone: 3622-
4345 / 3633-5671Prazo para renovação 

do Fies é adiado para 
30 de abril

O Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) 
adiou novamente o pra-
zo para a renovação se-
mestral dos contratos de 
estudantes do Fundo de 
Financiamento Estudantil 
(Fies), que agora deve ser 

feito até o dia 30 de abril. 
O novo prazo vale para 
os contratos formaliza-
dos a partir do dia 15 de 
janeiro de 2010 até o se-
gundo semestre de 2013. 
As renovações relativas 
ao primeiro semestre de 
2014 devem ser feitas no 

mesmo prazo. As renova-
ções e transferências de-
vem ser feitas por meio 
do Sistema Informati-
zado do Fies (SisFIES), 
disponível nas pági-
nas eletrônicas do Mi-
nistério da Educação 
(MEC) e do FNDE.

Venda de veículos
automotores cai em 
2013, diz Fenabrave

As vendas de veículos 
automotores por con-
cessionárias ao mer-
cado interno caíram 
2,29% em 2013, 
na comparação com 2012, 
totalizando 5,458 milhões 
unidades no ano. A que-

da foi puxada pelo fraco 
desempenho do segmento 
automóveis, com recuo de
3,05%, na comparação 
com o ano anterior. Já a 
comercialização de ca-
minhões e ônibus cres-
ceu em média 14,36%. 

O resultado ficou aci-
ma do previsto pela Fe-
deração Nacional da 
Distribuição de Veí-
culos Automotores, 
a Fenabrave que pre-
via queda nas vendas 
da ordem de 1,52%.


