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Morre Laurindo de Paula 
importante historiador e 
criador da bandeira de

Tremembé

O presidente da câmara 
municipal de Tremembé 
Alex Chiaradia nos no-
ticiou do falecimento do 
senhor Laurindo de Paula. 

Laurindo de Paula uma 
pessoa estimada e reco-
nhecida em Tremembé 
por ser grande historiador 
e ter criado a bandeira 

da cidade. O falecimento 
ocorreu na madrugada de 
08 de janeiro de 14 e foi 
sepultado no cemitério 
municipal de Tremembé.

Prefeitura de Taubaté
promove cursos
de curta duração

A Prefeitura de Tauba-
té abriu inscrições para 
diversos cursos que se-
rão ministrados nos nú-
cleos do Pão Belém e 
do Marlene Miranda. 
Esses projetos, que acon-
tecem durante o ano de 
forma ininterrupta, aten-
dem a população de bair-
ros periféricos e também 
pessoas inscritas no pro-
grama Renda Cidadã, 
do Governo do Estado.
No núcleo do Pão Belém 
as inscrições já estão aber-
tas para os cursos de arte-
sanato, pintura em tecido, 

panificação, cabeleireiro, 
corte e costura. Já no nú-
cleo Marlene Miranda 
haverá aulas de artesa-
nato e pintura em tecido.
As aulas, que terão iní-
cio em 6 de fevereiro, 
acontecem nos períodos 
da manhã e tarde e tem 
duração de seis meses. 
Para frequentar as au-
las o interessado tem que 
ter no mínimo 16 anos.
Curso de Férias
Durante o período de fé-
rias, os núcleos promovem 
o curso de panificação de 
curta duração, que aconte-

ce de 13 a 31 de janeiro, 
com aulas das 8h às 11:30 
e das 13h às 16h. No nú-
cleo do Pão Belém as au-
las acontecem segunda, 
quarta e sexta-feira. No 
Marlene Miranda aconte-
ce segunda e quinta-feira.
Mais informações pelo 
telefone (12) 3622 -1659.
S e r v i ç o
- Pão Belém
Endereço: Rua Luiz Quinti-
liaro de Souza, 159 - Belém
- Núcleo Marlene Miranda
Endereço: Rua José 
Francisco de Souza 
,s/n – Marlene Miranda

Projeto Guri abre
inscrições para cursos 
de música em todo o

Estado
Matrículas na capital vão 
de 21 de janeiro a 18 de fe-
vereiro. Nos polos do inte-
rior e litoral, as inscrições 
poderão ser feitas de 28 de 
janeiro a 15 de fevereiro
Os polos do Projeto Guri 
em todo o Estado de São 
Paulo estarão com ins-
crições abertas para no-
vos alunos dos cursos de 
música, a partir do pró-
ximo dia 21 de janeiro. 
Ao todo, serão oferecidas 
47 mil vagas, sendo 13 mil 
para as unidades da capital 
e Grande São Paulo, e as de-

mais para interior e litoral.
O período de matrículas 
na capital vai de 21 de ja-
neiro até 18 de fevereiro. 
Já nos polos do interior e 
litoral, as inscrições po-
derão ser feitas de 28 de 
janeiro a 15 de fevereiro. 
Os cursos são gratuitos e se 
destinam a crianças e ado-
lescentes com idades entre 
6 e 18 anos, sem conheci-
mento prévio de música.
São oferecidos cursos de 
canto, violão, violino, 
viola, violoncelo, contra-
baixo, flauta transversal, 

clarinete, saxofone, trom-
pete, trompa, trombone, 
tuba, eufônio e percussão. 
Para realizar a inscri-
ção, basta ir diretamente 
ao polo mais próximo, 
acompanhado por pais 
ou responsáveis, levando 
RG (ou certidão de nas-
cimento) e comprovan-
te de matrícula escolar.
S E R V I Ç O
Inscrições do Projeto Guri
Interior e lito-
ral: de 28/1 a 15/2
Tel.: (11) 3874 - 3355 - 
www.projetoguri.org.br

Secretaria de Meio
Ambiente

executa campanha de
plantio de mudas

Ações buscam recu-
perar áreas de preser-
vação e ruas da região 
central do município
A Secretaria de Meio Am-
biente, com a colaboração 
da Administração Regio-
nal Sul, da Secretaria de 
Obras e da empresa Resi-
tec, plantou mil e duzentas 
mudas de árvores na área 
do rio do Boi, localizada 
no bairro da Maranduba.
Este tipo de intervenção 
em uma área de proteção 
permanente foi necessária 
para reparar o dano am-
biental instalado no lo-
cal. As gestões anteriores 
omitiram-se quanto à sua 
obrigação de recuperar as 
margens do rio e o passivo 
ambiental gerou um pro-
cesso contra a prefeitura.
Com o plantio das mu-
das, a nova gestão não só 
faz cumprir a lei, como 
também evita que a área 
degradada tenha mais ero-
são das margens e maior 
assoreamento dos rios.

Além disso, o plantio de 
árvores e o cercamento 
da área ajudam a coibir 
usos impróprios, como por 
exemplo, o descarte ilegal 
de resíduos sólidos e lixo.
A recuperação da área de-
gradada requer o plantio de 
espécies vegetais nativas, 
que tenham função ecoló-
gica ou de proteção do solo.
São casos típicos de re-
cuperação, o plantio de 
gramíneas e outras herbá-
ceas em taludes e encos-
tas, para a prevenção de 
escorregamentos, para o 
reflorestamento de mor-
ros ou da mata ciliar.
No caso do rio do Boi, 
trata-se da recuperação 
da mata ciliar no senti-
do de proteger as mar-
gens do rio da erosão. 
Além disso, o reflores-
tamento tem como con-
sequência direta o au-
mento da fauna no local.
Região central
A Secretaria de Meio 
Ambiente, em parceria 

com a empresa Bioem-
preendimentos, desenvol-
veu um plano de arbori-
zação da área central do 
município, favorecendo 
espécies nativas, espe-
cialmente de flores (ipês, 
quaresmeiras) e frutíferas.
As primeiras árvores de-
vem ser plantadas ainda 
em janeiro na rua Guai-
curus, no trecho que vai 
da divisa do aeroporto 
até o corpo de bombeiros.
O secretário municipal 
Juan Blanco Prada conta 
que em 2013 foram planta-
dos dezenas de ipês e outras 
árvores na região central, 
em reposição de árvores 
que tiveram que ser retira-
das por diferentes razões.
“Além disso, a secreta-
ria trabalha na criação 
de uma série de parques 
fluviais, recuperando al-
gumas áreas degradadas 
próximas aos rios que 
cortam as áreas mais ur-
banizadas do municí-
pio,” explica o secretário.

Canção Nova oferece
colônia de férias gratuita em 

Cachoeira Paulista
Gincana, futsal, artesanato 
e dança são algumas das 
atividades recreativas que 
farão parte da Colônia de 
Férias que acontecerá de 
13 a 17 de janeiro de 2014
 no Centro de Atendimen-
to Comunitário (CAC), 
em Cachoeira Paulista 
- unidade que integra a 

Rede de Desenvolvimen-
to Social Canção Nova.
De 13 a 15 a programação 
será voltada para a fai-
xa etária de 6 a 11 anos. 
Nos dias 16 e 17 é a 
vez dos adolescentes 
(a partir de 12 
anos) se divertirem.
As inscrições são gratuitas 

e podem ser feitas na se-
cretaria do CAC - rua Otá-
vio Joaquim da Silva, nº 
99, bairro das Palmeiras, 
de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 
12h e das 13h às 17h. 
As vagas são limitadas. 
Mais informações pelo 
telefone (12) 3101 4587.
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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

09 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.

Programação do Festival 
de Cinema de São Luiz 

do Paraitinga
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Sebrae-SP promove
atividades em Taubaté 

em Janeiro
ACIT recebe palestras, ofi-
cinas e consultorias com 
foco na gestão de negócios
O Sebrae-SP realiza pa-
lestras e oficinas so-
bre gestão de negócios 
em janeiro em Taubaté.
As atividades gratuitas 
ocorrem na ACIT (Asso-
ciação Comercial e In-
dustrial de Taubaté) e têm 
como público-alvo em-
presários e interessados 
em abrir uma empresa.
A primeira palestra 
será no dia 14, com o 
tema “Marketing – Co-
nheça seu Mercado”. 
No mesmo dia, have-
rá consultorias sobre o 
tema a partir das 9h. A 
programação será reto-
mada no dia 21, com ofi-
cina sobre fluxo de caixa.
No dia 28, os interessa-

dos em abrir uma empre-
sa podem participar da 
palestra sobre como se 
formalizar como micro-
empreendedor individual.
A última atividade do 
mês será a oficina sobre 
planejamento, no dia 31. 
Os empreendedores da 
cidade também contam 
com atendimento diário 
gratuito no PAE (Posto de 
Atendimento ao Empreen-
dedor) de Taubaté (Rua Ar-
mando Salles de Oliveira, 
457, Centro), que é man-
tido pelo Sebrae-SP em 
parceria com a Prefeitura, 
ACIT, Unitau, Sinhores,
Sindicato Ru-
ral e Ciesp Taubaté.
Programação do Se-
brae-SP em Taubaté
P a l e s t r a s
Dia 14/1 – 16h às 18h. 

Tema: Marketing – Co-
nheça seu Mercado
Dia 28/1 – 14h às 16h. 
Tema: Como se Forma-
lizar como Microem-
preendedor Individual
O f i c i n a s
Dia 21/1 – 14h às 17h. 
Tema: Fluxo de Caixa
Dia 31/1 – 14h às 17h. 
Tema: Invista no Pla-
nejamento da Aber-
tura de sua Empresa
Consultorias Individuais
Dia 14/1 – 9h às 13h. 
Tema: Marketing
Local: ACIT (Praça Mon-
senhor Silva Barros, 57, 
C e n t r o )
Eventos gratuitos, com va-
gas limitadas. Inscrições 
e mais informações pelos 
telefones (12) 3621-5223/ 
0800 570 0800. Email: 
pae.taubate@gmail.com

Bancários e clientes
reclamam do calor

excessivo em agência de 
Taubaté

A Caixa está enfrentando 
problemas sérios em re-
lação ao aquecimento ex-
cessivo que está ocorrendo 
dentro da agência, além da 
falta de manutenção no 
prédio com goteiras, ve-
dação do forro com falhas 
e a fiação elétrica antiga.
O Sindicato havia denun-
ciado aos órgãos respon-
sáveis pela fiscalização, 
de que a Caixa está com o 
ar-condicionado em pés-
simas condições de uso, o 
que faz com que o ambien-
te não tenha a refrigeração 
necessária, estando em de-
sacordo com as normas re-

gulamentadoras de saúde 
(NR17) e gerando reclama-
ções por parte dos clientes, 
usuários e funcionários.
Em razão dessa situação, 
o Sindicato protocolou um 
documento solicitando a fis-
calização dos Bombeiros, 
no qual constatou que o al-
vará está vencido aumen-
tando o risco de incêndio 
e também protocolamos 
um ofício na Câmara 
Municipal de Taubaté de-
nunciando esse descaso.
Como é a principal agên-
cia, em média circulam 
de 800 a 1500 pessoas 
diariamente no prédio e 

sua manutenção deve ser 
realizada periodicamente, 
e não apenas super-
ficialmente como 
vem ocorrendo.
Em novembro, o Presi-
dente do Sindicato dos 
Bancários Carlinhos Casé 
participou de uma reunião 
com a Superintendência 
Regional da Caixa, que 
se comprometeu em subs-
tituir os equipamentos, 
especificando que have-
rá continuidade da ma-
nutenção preventiva, e 
nos equipamentos de ar 
condicionado da agência, 
afim de sanar o problema.

Prefeitura de Pinda
oferece qualificação

profissional para mais
jovens

A Caixa está enfrentando 
problemas sérios em re-
lação ao aquecimento ex-
cessivo que está ocorrendo 
dentro da agência, além da 
falta de manutenção no 
prédio com goteiras, ve-
dação do forro com falhas 
e a fiação elétrica antiga.
O Sindicato havia denun-
ciado aos órgãos respon-
sáveis pela fiscalização, 
de que a Caixa está com o 
ar-condicionado em pés-
simas condições de uso, o 
que faz com que o ambien-
te não tenha a refrigeração 
necessária, estando em de-
sacordo com as normas re-

gulamentadoras de saúde 
(NR17) e gerando reclama-
ções por parte dos clientes, 
usuários e funcionários.
Em razão dessa situação, 
o Sindicato protocolou um 
documento solicitando a fis-
calização dos Bombeiros, 
no qual constatou que o al-
vará está vencido aumen-
tando o risco de incêndio 
e também protocolamos 
um ofício na Câmara 
Municipal de Taubaté de-
nunciando esse descaso.
Como é a principal agên-
cia, em média circulam 
de 800 a 1500 pessoas 
diariamente no prédio e 

sua manutenção deve ser 
realizada periodicamente, 
e não apenas super-
ficialmente como 
vem ocorrendo.
Em novembro, o Presi-
dente do Sindicato dos 
Bancários Carlinhos Casé 
participou de uma reunião 
com a Superintendência 
Regional da Caixa, que 
se comprometeu em subs-
tituir os equipamentos, 
especificando que have-
rá continuidade da ma-
nutenção preventiva, e 
nos equipamentos de ar 
condicionado da agência, 
afim de sanar o problema.

Alunos da Unitau terão
diversas vantagens em 2014
Benefícios envolvem no-
vas bolsas de estudos e 
financiamento ilimitado
A Unitau completa-
rá 40 anos de história 
em 2014 e, como par-
te da comemoração, 
foi planejado um pacote de 
benefícios educacionais e 
financeiros para os alunos.
Uma das primeiras me-
didas foi ilimitar o valor 
das cotas disponíveis no 
Fundo de Financiamen-
to Estudantil (FIES). 
Hoje, dos 10.500 alunos 
de graduação, 1.500 ade-
rem ao FIES e a meta é 
aumentar a estatística. 
“O programa garante 
tranquilidade ao aluno e 
à família”, conta a Pro-

fa. Dra. Nara Lúcia Pe-
rondi Fortes, Pró-reitora 
E s t u d a n t i l .
Internamente, as vanta-
gens variam entre aumen-
to no valor dos estágios 
oferecidos na Univer-
sidade e ampliação de 
bolsas da modalidade 
Demanda Social. O pro-
grama do Governo Es-
tadual de São Paulo, 
Escola da Família, por 
sua vez, oferecerá mais 
de 200 bolsas integrais, 
além da inclu-
são de novos cursos.
Para integrar o pacote, o 
Programa Mobilidade, 
da Associação Brasi-
leira de Reitores de 
Universidades Estaduais 

e Municipais (Abruem), 
vai possibilitar o inter-
câmbio de até dois se-
mestres dos alunos da 
Unitau em uma das Insti-
tuições filiadas ao grupo.
Em parceria com a Uni-
versidade Municipal de 
São Caetano do Sul, a 
Unitau sediará o 54º Fó-
rum da Abruem, em 2014. 
“É uma honra para nós. 
Será um momento impor-
tante para pensar e discu-
tir ações que garantirão 
melhorias para o ensino”, 
disse o Reitor, Prof. 
Dr. José Rui Camargo.
Em comemoração ao 
aniversário da Unitau, 
novos projetos se-
rão implantados.

Mostra na capital paulista 
reúne ilustrações de livros 

infantis
A Mostra de Arte Con-
temporânea em Literatura 
Infantil (Macli) traz à ca-
pital paulista 70 trabalhos 
que ilustram livros de vá-
rios autores desse gênero. 
“Nós estamos deslocando 
aquele objeto que foi ori-
ginalmente criado para 
ilustrar uma narrativa li-
terária infantil, isolando
-o. E fica muito evidente, 
quando nós o isolamos, 
que ele tem vida própria 
e conexão com a arte con-
temporânea”, explica Fa-
vish Tubenchlak, um dos 
curadores, ao falar sobre 
os trabalhos que podem ser 
vistos até o dia 16 de feve-
reiro no Centro Caixa Cul-
tural, no centro da cidade.
As obras foram feitas 
usando diversas técnicas 
e muitas vezes refletindo 
a pesquisa do artista sobre 
materiais e procedimen-
tos. “Cada um está bus-
cando a sua técnica, a sua 
linguagem, o seu procedi-
mento. São artistas muito 

sérios, que investigam o 
procedimento. Às vezes, 
em um livro, [o escritor] 
faz de uma forma, em ou-
tro livro faz de outra for-
ma”, destaca o curador Po-
dem ser vistas ilustrações 
elaboradas com pintura a 
óleo sobre madeira, pin-
tura acrílica sobre papel, 
colagem com fotografia, 
xilogravura e desenho 
digital ao som de uma 
trilha sonora feita espe-
cialmente para a mostra.
O ponto principal é perce-
ber a autonomia do texto e 
da imagem nos livros in-
fantis. “É um refinamento 
que vem aumentando os 
seus adeptos. Possivel-
mente, sempre existiu o 
artista visual autor do livro 
infantil, mas na produção 
contemporânea isso acon-
tece cada vez mais. Ele 
não está ali simplesmente 
ilustrando uma narrati-
va, ele está criando uma 
narrativa junto com o es-
critor”, destaca Tuben-

chlak sobre a mostra que 
foi delineada a partir do 
conceito do estranho fa-
miliar de Sigmund Freud, 
criador da psicanálise.
“Quando a gente foi fa-
zer essa curadoria, a gen-
te levou em consideração 
um termo cunhado por 
Freud, que traduzido se-
ria: o estranho familiar. 
Aquilo que não é você, 
no entanto, você se reco-
nhece de alguma forma. 
É estranho e também fa-
miliar”, explica o curador 
sobre o pensamento que se 
apresenta claramente em 
algumas obras, como a do 
brasileiro Fernando Vilela.
Vilela escreveu e ilustrou 
o livro Lampião e Lance-
lote, em que o cangaceiro 
encontra o cavaleiro me-
dieval das histórias da Tá-
vola Redonda. “São dois 
estranhos, sob todos os 
aspectos, de época e pes-
soalmente. No entanto, se 
encontram como em um es-
pelho”, destaca o curador.

Procon auxilia pais a 
economizar na lista de 

material escolar
dos filhos

Para auxiliar os pais na 
ressaca financeira des-
te início de ano, o blog 
“Educação para o Con-
sumo”, da Fundação Pro-
con-SP, listou dicas para 
economizar na lista de 
material escolar dos filhos. 
A Fundação indica que, 
antes de sair às compras, 
é preciso reaproveitar o 
que for possível, verifi-
cando itens que restaram 
do período letivo anterior.
É importante pesquisar 

preços e guardar materiais 
publicitários, que conte-
nham promoções e ofertas. 
Outra dica são as compras 
coletivas. Algumas lojas 
concedem descontos para 
compras em grandes quan-
tidades, por isso, sempre 
que possível, reúna um 
grupo de consumidores e 
discuta essa possibilidade 
com o estabelecimento.
Os pais também devem 
ficar atentos para a exi-
gência ilegal da institui-

ção na compra de ma-
teriais de uso coletivo, 
como itens de higiene e 
limpeza ou taxas para su-
prir despesas com água, 
luz e telefone, por exem-
plo. A escola também não 
deve exigir que os pais 
comprem o material no 
próprio estabelecimento 
e nem determinar mar-
cas e locais de compra.
Para mais dicas, aces-
se o blog “Educa-
ção para o Consumo”.
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FundArt de Ubatuba 
abre inscrições para 

Oficinas Culturais 2014

Interessados em pres-
tar serviços como “Ofi-
cineiros” têm até o dia 
17 de janeiro para en-
tregarem suas propostas
A FundArt (Fundação de 
Arte e Cultura de Ubatu-
baabriu inscrições para 
propostas de contrata-
ção referentes às Ofici-
nas Culturais de 2014.
Os interessados em prestar 
serviços como “Oficinei-
ros” no programa Arte para 
Todos – Edição 2014 têm 
até o dia 17 de janeiro para 
entregarem suas propostas.
As oficinas culturais da 
FundArt fazem parte do 
Programa Arte para Todos 

e compreendem ativida-
des predominantemente 
de aspecto prático e cul-
tural, de forma extensiva 
e regular, mas sem obje-
tivo de formação artística.
As propostas de oficinas 
nas áreas de Dança, Artes 
Cênicas, Música, Artesa-
nato, Folclore, Tradições 
Populares, Artes Plásticas, 
Fotografia, Cinema, Ví-
deo, Literatura, Geografia 
e História devem ser apre-
sentadas em projetos que 
desenvolvam de maneira 
ampla conceitos teóricos 
e práticos de forma dinâ-
mica e atuante, voltados 
à iniciação de vivência e 

a experimentação cultural 
dos envolvidos. Haverá 
capacitação para elabora-
ção de propostas culturais, 
prevista no Edital, que 
acontece no Auditório do 
Sobradão do Porto, nos 
dias 09/01/2014 (quinta-
feira), das 18h às 21h e no 
dia 14/01/2014 (terça-fei-
ra), das 15h às 18h. A par-
ticipação é livre e gratuita.
Confira no site da Fun-
dArt o Edital de Cha-
mamento Público.
ht tp: / / fundart .com.br/
Cópias do edital tam-
bém podem ser obti-
das na sede da FundArt 
pelo valor de R$10.

Pindamonhangaba
Av. Antonio Pinheiro

Júnior recebe obra de 
galerias

A população do Campo 
Alegre e região está rece-
bendo, desde segunda-fei-
ra (6), uma grande obra de 
melhoria que levará mais 
qualidade de vida ao bairro. 
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está iniciando a 
construção da galeria de 
águas pluviais da avenida 
Antonio Pinheiro Júnior.
A iniciativa resolverá um 
antigo problema de esco-
amento de águas pluviais, 
que se acumulavam em 
algumas casas do local.
No total, serão 416 metros 
de obras, com tubulação 
de 60 mm. A nova galeria 
será interligada ao final da 
galeria já existente na ave-

nida Albuquerque Lins. A 
obra começou na rua Santa 
Maria, entre as ruas Celeste 
e Santo Antônio. Na Santa 
Maria, serão 32 metros de 
tubulação; em seguida, na 
Santo Antonio serão 142 
metros de obras; e, finali-
zando, na avenida Anto-
nio Pinheiro Júnior serão 
242 metros de tubulação.
Além da galeria, serão ins-
taladas diversas 20 bocas 
de lobo para a captação das 
águas mais sete PV (postos 
de visita) e, onde houver 
necessidade, também será 
feita a correção de sarjeta.
A Secretaria de Obras 
da Prefeitura solicita a 
compreensão e atenção 

dos motoristas e pedes-
tres que transitam pela 
região e afirma que os 
serviços serão realizados 
o mais rápido possível.
Para evitar um transtorno 
maior, a obra será feita por 
trechos, que serão devida-
mente sinalizados e terão 
o trânsito impedido pelo 
Departamento de Trânsito. 
Após a conclusão de cada 
trecho, será colocada uma 
base asfáltica e iniciado o 
trecho seguinte. Ao final da 
obra, prevista para daqui a 
dois meses, os 416 metros 
de rua serão recapeados.
A construção dessa galeria 
era uma antiga reivindica-
ção dos moradores do local.

Sindicato dos Metalúrgicos 
de Pinda abre inscrições 

para cursos de informática
O Sindicato dos Metalúr-
gicos de Pindamonhanga-
ba-CUT está com inscri-
ções abertas para cursos 
gratuitos de informática. 
Não sócios também po-
dem se inscrever para va-
gas remanescentes e nesta 
etapa também haverá tur-
mas para a terceira idade.
As inscrições foram aber-
tas tanto na sede quanto na 
subsede de Moreira César 
de segunda-feira, e seguem 
até o dia 17, sexta-feira. 
O início das au-

las será no dia 20.
O curso tem duração de 
90 horas e cerca de três 
meses. Irá ocorrer de se-
gunda a sexta, em dias 
alternados, nos seguintes 
horários: das 8h às 10h, 
das 10h às 12h, das 16h 
às 18h e das 18h às 20h.
Segundo o secretário 
de Formação do sindi-
cato, Celso Antunes, 
nesta etapa também ha-
verá turmas dedicadas 
para a terceira idade, 
para oferecer mais 

oportunidade de inclu-
são a essas pessoas.
Para se inscrever bas-
ta apresentar a carteiri-
nha de sócio do sindicato 
e RG ou somente o RG 
no caso de não sócios. 
Informações pelos te-
lefones 0800-771-8589 
(sede), 3637-3634 (sub-
sede), ou pelo site www.
sindmetalpinda.com.br.
Em 2013, 128 alunos se 
formaram no curso de in-
formática do sindicato, que 
foi implantado em julho.

Sebrae-SP fez 64.600 
atendimentos na RM do 
Vale do Paraíba e Litoral 

Norte em 2013 

Escritórios regionais de 
São José dos Campos 
e Guaratinguetá aten-
deram 43.195 empre-
sas e ofereceram 9.422 
horas de consultoria
O Sebrae-SP realizou 
64.600 atendimentos na 
Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte em 2013. No Escri-
tório Regional de São José 
dos Campos foram 48.800 
atendimentos para em-
preendedores de 18 mu-
nicípios. No escritório de 
Guaratinguetá, foram con-
tabilizados 15.800 aten-
dimentos nas 21 cidades.
 Durante o ano foram 
43.195 atendimentos a em-
presas, além de orientações 
para interessados em abrir 
um negócio. As micro e 

pequenas empresas das 39 
cidades tiveram 9.422 ho-
ras de consultoria gratuita. 
O Sebrae-SP realizou 839 
palestras, oficinas, cursos 
e seminários durante o ano 
na região. O Sebrae Mó-
vel percorreu 26 cidades.
Sebrae-SP na região 
O Escritório Regional 
do Sebrae-SP existe des-
de 1991 em São José dos 
Campos e hoje atende em-
presários de 18 cidades 
(Caçapava, Caraguatatu-
ba, Igaratá, Ilhabela, Jaca-
reí, Jambeiro, Lagoinha, 
Monteiro Lobato, Nativi-
dade da Serra, Paraibuna, 
Redenção da Serra, São 
José dos Campos, São Luís 
do Paraitinga, São Sebas-
tião, Santa Branca, Tauba-
té, Tremembé e Ubatuba).

 O Escritório Regional do 
Sebrae-SP em Guaratin-
guetá existe desde 1993 
e atende atualmente em-
presários de 21 cidades da 
região (Aparecida, Arapeí, 
Areias, bananal, Cacho-
eira Paulista, Campos do 
Jordão, Canas, Cruzeiro, 
Cunha, Guaratinguetá, La-
vrinhas, Lorena, Pindamo-
nhangaba, Piquete, Potim, 
Queluz, Roseira, Santo 
Antônio do Pinhal, São 
Bento do Sapucaí, São José 
do Barreiro e Silveiras).
 Os empresários da região 
também têm suporte nos 
Postos Sebrae de Atendi-
mento ao Empreendedor 
de Taubaté, Jacareí, Cara-
guatatuba, Ilhabela, São 
Sebastião, Ubatuba, Cru-
zeiro e Campos do Jordão.

Novas vagas no PAT de Caraguá

Confira as vagas desta se-
mana do Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
de Caraguá (PAT). O in-
teressado deve apresentar 
os documentos pessoais.
Recepcionista de hotel, 
Sorveteiro (comércio am-
bulante), Oficial de servi-
ços diversos, Engenheiro 
de planejamento, Auxiliar 
contábil, Auxiliar finan-
ceiro, Auxiliar de pesso-
al, Comprador, Auxiliar 
de limpeza, Lavador de 
automóveis, Empregada 
doméstica, Psicólogo so-
cial, Ajudante de cozinha, 
Garçom, Repositor, Faxi-
neira diarista, Vendedor 

pracista, Camareira de 
hotel, Nutricionista, Psi-
cólogo clínico, Terapeuta 
ocupacional, Auxiliar de 
escritório, Atendente de 
balcão, Pintor de obras, 
Atendente de bar, Cozi-
nheiro, Técnico em nutri-
ção, Serralheiro, Motoboy, 
Motorista de caminhão, 
Porteiro, Auxiliar de piz-
zaiolo, Office-boy, Assis-
tente social, Auxiliar de 
vidraceiro, Cumim, Chur-
rasqueiro, Técnico de tele-
comunicações, Manicure, 
Auxiliar de marceneiro, 
Marceneiro, Ajudante de 
pintor, Vigilante, Assisten-
te administrativo, Mecâni-

co, Açougueiro, Estampa-
dor de tecido, Costureira, 
Consultor de vendas e 
Instrutor de informática.
As vagas possuem perfis 
específicos com relação 
à experiência, escolarida-
de, entre outros, poden-
do sofrer variações e não 
estarem mais disponíveis 
se atingirem o limite má-
ximo de encaminhamen-
tos, ou ainda, em caso de 
encerramento pelos em-
pregadores que as dispo-
nibilizaram. O PAT está 
localizado na Rua Tauba-
té, 520, bairro Sumaré. 
O telefone é
 (12) 3882-5211.

Comunicado aos MEIs de
São Bento do Sapucaí

O Espaço do Empreende-
dor informa aos Microem-
preendedores Individuais 
(MEI) que a data limite 
para realização da Decla-
ração do Imposto de Ren-

da é até o dia 31/01/2014.
Vale ressaltar que após 
essa data haverá multa 
através da Receita Federal.
Maiores informações: 
Secretaria de Turismo e 

Desenvolvimento Econô-
mico (Rua Dr. Oliveira 
Ribeiro, 137 – Centro. São 
Bento do Sapucaí. Tel.: 
(12) 3971-2210. Das 08h 
às 12h e das 14h às 17h).


