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Alckmin autoriza
R$ 2,7 milhões para o

desenvolvimento
turístico em Tremembé

Prefeitura de Tremembé 
firma parceria com a

Microsoft para formação 
de jovens profissionais

Recursos do Gover-
no do Estado vão 
contribuir para o de-
senvolvimento da infraes-
trutura turística da cidade.
O governador Geraldo 
Alckmin anunciou nes-
ta quarta-feira, 4, R$ 
2.705.446,02 em inves-
timentos para melhorar 
a infraestrutura turística 
de Tremembé. A verba 
é destinada por meio do 
Dade (Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimen-
to das Estâncias), órgão 
subordinado à Secretaria 
de Turismo do Estado. 
A liberação do recurso 
aconteceu em dois even-
tos, um em São Sebas-
tião e outro em Ubatuba.
“Estamos liberando os re-
cursos do Dade por meio 
de convênios com a pre-
feitura. É ela quem de-
cide onde investe: uma 
parte em eventos e outra 
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em obras físicas”, expli-
cou o governador Geral-
do Alckmin em Ubatuba.
Os recursos do governo 
estadual vão contribuir 
para o desenvolvimento 
da infraestrutura turísti-
ca dos municípios. “Nós 
temos, hoje, 67 estâncias 
no Estado de São Paulo, 
mas muitas outras cida-
des têm potencial turísti-
co. Temos recursos para 
mais 140 municípios se 
transformarem em estân-
cias de interesse turístico”, 
informou Alckmin.DADE
São Paulo é o único Es-
tado do Brasil que tem 
recursos destinados anu-
almente para o turismo de 
suas cidades. Os recursos 
financeiros são usados 
para fins diversos, como 
revitalização de ruas e 
avenidas, construção de 
centros turísticos, elabo-
ração de plano diretor de 
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turismo, revitalização de 
praças, melhorias nas or-
las das praias, alargamento 
de pistas, ciclovias, guias, 
sarjetas, reforma das cal-
çadas, bolsões para para-
da de ônibus e estaciona-
mento de veículos, além 
da readequação da sina-
lização e da iluminação.
No ano de 2013, a Secre-
taria de Turismo do Estado 
de São Paulo liberou cerca 
de R$ 283 milhões para as 
67 estâncias, classificadas 
como balneárias, turísti-
cas, hidrominerais e climá-
ticas. É importante desta-
car que a verba do Dade é 
um recurso que está dispo-
nível para cada estância no 
orçamento do Estado to-
dos os anos. E, para recebê
-lo, as prefeituras devem 
determinar quais serão os 
objetos dos convênios a 
serem celebrados, ou seja, 
onde a verba será aplicada.
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Veja as vagas desta se-
mana do Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
de Caraguá (PAT). O in-
teressado deve apresentar 
os documentos pessoais.
Agente educacional, assis-
tente social, auxiliar con-
tábil, auxiliar de enferma-
gem, auxiliar de limpeza, 
auxiliar de vidraceiro, au-
xiliares administrativos e 
de escritórios (pcd), babá, 
balconista de lanchonete, 
churrasqueiro, conferente 
de carga e descarga, co-
ordenador pedagógico, 

copeiro, cozinheiro geral, 
eletricista, empregado do-
méstico arrumador, este-
ticista, estoquista, gerente 
administrativo, instalador 
de som e acessórios de 
veículos, laminador de 
piscinas, marceneiro, me-
cânico de auto em geral, 
motoboy, padeiro, pe-
dreiro, porteiro, professor 
de inglês, recepcionista 
de hotel, supervisor de 
atendimento ao cliente, 
tosador, trabalhador na 
fabricação de artefatos 
de cimento, vendedor de 

comércio varejista, ven-
dedor pracista, vigilante 
e vistoriador de veículos.
Para atendimento e mais in-
formações, os interessados 
devem comparecer ao PAT 
ou Poupatempo munidos 
de RG, CPF, CTPS e PIS.
As vagas possuem perfis 
específicos com relação 
à experiência, escolarida-
de, entre outros, podendo 
sofrer variações e não es-
tarem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram.
O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211.

PAT de Caraguá divulga
vagas de emprego

O Teatro Metrópole em 
Taubaté recebe neste do-
mingo dia 15 de junho, às 
19h, a divertida e emocio-
nante peça teatral “Come-
çar Outra Vez”.  A entrada 
será franca, e os ingressos 
serão distribuídos das 18h 
às 19h, na bilheteria do 
teatro que fica na Rua Du-
que de Caxias, 312, centro.
O espetáculo foi escrito 
pela atriz Kely Nascimen-
to, viúva do ator Norton 
Nascimento, que marcou 
de maneira significativa 
o entendimento das pes-
soas sobre a importância 
da doação de órgãos com 

o seu transplante de co-
ração realizado em 2003.
A peça fala sobre o casal 
Adão e Eva, que surpre-
endentemente se casam 
em menos de 24 horas, 
após se conhecerem. Ele, 
um empresário bem suce-
dido e ela, sócia de uma 
escola de dança. Após o 
casamento, começam a 
enfrentar a rotina e as di-
ferenças culturais dos dois 
conduzem a história num 
ritmo intenso e divertido, 
possibilitando a relação ter 
a possibilidade de ser re-
solvida através do amor e 
da doação. Uma analogia é 

feita com a famosa história 
de Adão, que doou uma de 
suas costelas para dar vida 
à Eva. Este episódio pode 
ser considerado a primeira 
doação de órgãos do mun-
do. No elenco estão Kely 
Nascimento e Robson 
Vellado, que também assi-
na a direção do espetáculo.
O espetáculo tem o 
apoio do ProAC (Pro-
grama de Ação Cultural 
do Estado de São Paulo). 
O Teatro Metrópole 
fica na Rua Duque de 
Caxias, 312, no Centro. 
Mais informações atra-
vés do (12) 3624-8695.

Doação de órgãos é tema do
espetáculo gratuito?

Começar outra Vez? no
Teatro Metrópole de Taubaté
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua 
Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de 
França ( Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 
19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves 
Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. 
Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora 
de Natividade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da 
Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Ban-
ca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e 
Rev. Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 
de setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Jo-
aquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal 
da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora Santo 
Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE

1º Festival Junino do Vale do
Paraíba é atração para o feriado 

em Pindamonhangaba
O ‘Trem do Forró’ será 
uma das atrações gratui-
tas do I Festival Junino 
do Vale do Paraíba, rea-
lizado em Pindamonhan-
gaba durante o feriado de 
Corpus Christi (19 a 22 de 
junho). O evento será na 
Rodovia Caio Gomes Fi-
gueiredo, km 11, ao lado 
da entrada para a Pedreira 
Anhanguera. A realização 
é da Prefeitura de Pinda-
monhangaba e Núcleo Tu-
rístico do Piracuama, com 
apoio do Núcleo Turísti-
co do Ribeirão Grande.
Nos dias 21 e 22 de ju-
nho (sábado e domingo), 

haverá diversos horários 
do ‘Trem do Forró’ para 
levar, gratuitamente, os 
mais animados da estação 
central da Estrada de Fer-
ro Campos do Jordão até 
a porta do Festival Juni-
no. Atenção: haverá ape-
nas horários para a ida ao 
evento e não de retorno.
O ´Trem do Forró’ é um 
atrativo turístico em que 
o trem segue ao som de 
uma banda de forró, no 
caso a Banda Gold, e os 
passageiros fazem a via-
gem dançando. São ape-
nas 350 lugares no total 
e as viagens ocorrerão no 

período da manhã e tarde.
Garantirão seu lugar, as 
primeiras 350 pessoas que 
entrarem em contato com 
o Departamento de Turis-
mo da Prefeitura, pessoal-
mente na rua Martim Ca-
bral, 39, centro, ou pelos 
telefones 3643-1424 ou 
3643-1761. A reserva é in-
dividual e poderá ser feita 
somente no dia 11 de junho, 
das 9 às 17 horas e, se ain-
da houver lugares disponí-
veis, no dia 12 de junho, 
das 7 às 12 horas. Mais 
informações poderão ser 
obtidas no Departamento 
de Turismo da Prefeitura.

O edital para concurso de 
5 mil vagas para oficial 
administrativo foi publi-
cado na sexta-feira (6) no 
Diário Oficial do Estado 
(DOE). Os oficiais admi-
nistrativos serão civis – 
uma inovação na gestão 
da Polícia Militar que per-
mite a concentração dos 
militares nas atividades 
fim. Os policiais que atu-
am nas ruas não precisarão 
ser remanejados para as 
funções administrativas.
 As inscrições fo-
ram abertas nesta
 segunda-feira (9) e deve-
rão ser feitas até o dia 3 
de julho, exclusivamen-

Empresários poderão 
acionar 0800 da insti-
tuição para atendimen-
to ao turista estrangeiro; 
donos de comércio irão 
expor seus produtos por 
meio de aplicativo, e ar-
tesãos terão espaço para 
comercialização de peças
A fim de disponibilizar aos 
micro e pequenos negó-
cios ferramentas de apoio 
no contato com os turistas 
que estarão no país durante 
a Copa do Mundo FIFA™ 
2014 e, ainda, promover 
empresas e seus produtos 
inspirados no Mundial 
e na cultura brasileira, o 
Sebrae-SP disponibilizará 
número gratuito de auxílio 
a idiomas, aplicativo Vitri-
ne Sebrae Copa 2014™ – 
onde os comerciantes po-
derão expor seus itens – e, 
ainda, espaço para promo-
ção e comercialização do 
artesanato brasileiro, sob 
o nome Brasil Original.
“A Central de Línguas foi 
criada por sabermos que 
nem todos dominam ou-
tro idioma, o que poderia 
ser um entrave na comu-
nicação entre nossos em-
presários brasileiros e os 
estrangeiros que vêm para 
a Copa. Por isso, optamos 
por oferecer um suporte, 
contemplando empresas 
de diversos segmentos e 
os auxiliando nas nego-
ciações com os visitan-
tes”, afirma Cássio Santos, 
coordenador do projeto e 
consultor do Sebrae-SP.
Santos explica que estarão 
disponíveis atendimentos 
em inglês, francês, espa-
nhol e japonês, no perío-
do de 12 de junho a 13 de 
julho, durante os dias de 
jogos no Brasil. Segundo 
ele, o serviço funcionará 
24h por dia e será voltado, 
principalmente, a empre-
sários de comércio e servi-
ços, como proprietários de 
hotéis, bares e restauran-

te pelo site da Vunesp. A 
taxa é de R$ 45 e o salá-
rio inicial é de R$ 992.
A contratação foi aprova-
da pelo governador Geral-
do Alckmin em fevereiro 
deste ano. Os novos ofi-
ciais administrativos vão
substituir os solda-
dos temporários ao fi-
nal de seus contratos.
A criação das vagas faz 
parte de uma série de 
medidas para a valori-
zação da Polícia Militar.
Requisitos - Para con-
correr é necessário ter 
concluído o Ensino 
Médio, ser brasileiro,
 ter no mínimo 18 e no má-

tes, e os taxistas. “A ex-
pectativa da instituição é 
de atender cerca de 10.000 
pessoas durante o mês 
do Mundial”, comenta.
Quem tiver interes-
se poderá entrar em 
contato com a Central 
de Línguas do Sebra-
e-SP pelo 0800 823 4567.
Aplicativo - Vitrine 
Sebrae Copa 2014™
Além do suporte a idiomas, 
o Sebrae-SP criou o Vitrine 
Sebrae Copa 2014™, um 
aplicativo para dispositi-
vos móveis que divulgará 
produtos das micro e pe-
quenas empresas paulistas
Para participar, as empre-
sas devem fazer o cadastro 
e anunciar até três itens, 
com descritivo, preço e 
foto. Os produtos serão se-
parados pelas categorias: 
varejo, turismo, gastrono-
mia, moda e artesanato.
O aplicativo também tra-
rá informações úteis ao 
usuário final. “O intuito 
é promover as empresas, 
mas também informar os 
usuários sobre como che-
gar aos estádios, apresen-
tar os atrativos turísticos 
da cidade, perfis dos tu-
ristas, e outras curiosi-
dades”, comenta Santos.
O Vitrine Sebrae Copa 
2014™ já está dispo-
nível para Android,
 no Google Play, e, em 
breve, será disponibi-
lizado também para 
Iphone, na Apple Store.
Brasil Original – Show 
room de artesanatos
O Brasil Original será um 
espaço para a promoção e 
comercialização do artesa-
nato brasileiro. Estarão pre-
sentes artesanatos de São
 Paulo, Ceará, Pará, To-
cantins, Amazonas, 
Rio Grande do Sul, 
Minas Gerais, Mato 
Grosso e Pernambuco, e 
as peças serão divididas 
por categorias: Arte Popu-

ximo 30 anos, estar em dia 
com as obrigações eleito-
rais e militares e não possuir 
antecedentes criminais.
Se já for agente público, 
não poderá ter respon-
dido a processo admi-
nistrativo incompatível 
com as atividades 
exercidas pela PM.
Provas - Os candidatos 
serão avaliados em prova 
escrita, com questões ob-
jetivas de Língua Portu-
guesa, Matemática, Infor-
mática e Legislação. Serão 
submetidos à um processo 
de levantamento de da-
dos biográficos e análise 
de documentos e títulos.

lar; Artesanato; Artesanato 
Tradicional; Artesanato de 
Referência Cultural; Arte-
sanato Conceitual e Arte-
sanato Indígena. Segundo 
Santos, que também coor-
dena este projeto, as peças 
foram selecionadas por 
uma equipe de curadores 
do Sebrae-SP, das áreas 
de acesso ao mercado, de-
sign, gestão e artesanato.
A loja estará presente nas 
cidades onde acontece-
rão os jogos do Mundial. 
No estado de São Paulo, 
o Brasil Original estará 
no Shopping Light, de 11 
de junho a 13 de julho.
“O objetivo deste pro-
jeto é fomentar o 
artesanato brasileiro, pro-
movendo sua identidade 
por meio de exposição 
de produtos, inovação, 
comercialização e incen-
tivo a novas redes de ne-
gócios”, finaliza Santos.
S e r v i ç o
Projeto Brasil Original
Quando: 11 de ju-
nho, a partir das 11h
De 12 de junho a 13 
de julho, das 9h às 21h
Onde: Shopping Light
Rua Coronel Xavier de To-
ledo, 23 – Pça da República.
Sobre o Sebrae-SP
O Sebrae-SP contribui 
com o desenvolvimento 
econômico paulista in-
centivando a criação e o 
fortalecimento das micro 
e pequenas empresas. Os 
projetos, programas, cur-
sos, treinamentos e pales-
tras, além de consultorias 
individuais e coletivas 
oferecidos pelo Sebrae-SP, 
são planejados para que os 
pequenos negócios tenham 
boa gestão empresarial. 
Prestar serviços à socie-
dade, gerar postos de tra-
balho, renda, promover a 
circulação de capital e me-
lhorar a qualidade de vida 
da população fazem parte 
da missão do Sebrae-SP.

PM abre concurso para contratar 
5 mil oficiais administrativos

Processo Seletivo realizado pela 
Prefeitura de Redenção da Serra.

Sebrae-SP terá Central de Línguas, 
aplicativo e show room de artesanato 

durante a Copa

O prefeito Mauricio (PT) 
reuniu-se no último do-
mingo com uma pré-co-
missão dos estudantes 
ubatubenses e confirmou 
para agosto, mês de reco-
meço das aulas, um au-
mento no repasse para 
o custeio dos transpor-
tes dos alunos que estu-
dam em outras cidades.
Idealizada recentemente, a 
comissão está em constru-
ção e tem como objetivo 
apresentar propostas para 
o governo sobre a melhor 
forma desse repasse acon-
tecer, além de produzir um 
estudo sobre a questão das 
universidades na cidade.
De acordo com o prefeito, 
o valor do aumento ainda 
não foi definido, mas pode 
chegar a R$ 10 mil. Atual-
mente, a prefeitura investe 
no setor cerca de R$ 44 mil.
Durante o encontro, o pre-
feito também informou 
os presentes sobre o orça-

mento da cidade, sobre as 
dificuldades em aumentar 
os repasses e mencionou 
o empenho do governo 
em trazer uma universi-
dade para o município.
“Esperamos que os uni-
versitários apresentem 
propostas para o governo 
sobre a melhor forma de 
repasse, ou seja, como o 
estudante quer que esta 
verba publica seja repas-
sada para o custeio do seu 
transporte. Entretanto, não 
podemos trabalhar apenas 
com a idéia de aumentar 
o repasse. De algum lugar 
esta verba terá de sair. Por 
isso, nosso principal esfor-
ço está em trazer uma uni-
versidade para Ubatuba, 
para que nossos jovens não 
sejam obrigados a viajar 
em busca de um curso su-
perior”, explica Maurício.
“Esse aumento no repasse 
é provisório até dezem-
bro, quando a comissão 

estará mais estruturada. 
Então sentaremos com 
o prefeito para ver o que 
pode ser melhorado e de 
que forma”, explica Victor 
Vassimon, estudante no-
meado para fazer parte da 
comissão pela prefeitura.
Integrante do DCE do 
Instituto Técnico Fede-
ral, Lucas Teixeira Ribei-
ro atua na área de auxílio 
aos alunos e participou 
do encontro. “Eu gostei 
da reunião e da criação da 
comissão. Esse aumento 
no repasse é um bom co-
meço”, afirma o jovem.
“A comissão vem em boa 
hora e representará um ca-
nal de comunicação para 
a associação apresentar 
projetos como forma de 
contra-partida aos recur-
sos investidos pela prefei-
tura”, pontua Paulo Nas-
cimento Alves, estudante 
de Direito do Módulo e 
integrante da comissão.

Prefeitura de Ubatruba
amplia valor de repasse 

para o transporte de
universitários
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No dia 11, o Sesc Taubaté 
inicia a programação dos 
20 anos da Conquista do 
Tetra: O Fim do Jejum. Na 
quarta-feira, às 19h, acon-
tece a Abertura do “Espaço 
dos Jogos”, no qual serão 
exibidos os jogos da Copa 
do Mundo FIFA 2014 em 
um telão de 300 polegadas.
A abertura conta com a 
intervenção artística Equi-
librando a Partida, em que 
dois palhaços interagem 
com o público, utilizando 
mímica corporal, número 
de arame tenso e malaba-
rismo com bolas de futebol.
Às 20h, será o bate-papo 
esportivo com o ex-jo-
gador Müller, tetracam-
peão mundial de futebol 
em 1994. Sua carreira 
está identificada ao São 
Paulo F.C., pelo qual foi 
campeão brasileiro em 
1986 e 1991, bicampeão 
da Libertadores em 1992 
e 1993 e da Copa Inter-

continental - Mundial 
Interclubes também em 
1992 e 1993. Pela Seleção 
Brasileira, disputou três 
Copas do Mundo: Méxi-
co-86, Itália-90 e EUA-
1994, quando fez parte 
da equipe na conquista do 
tetracampeonato mundial.
No dia 12 de junho, 
às 16h, os palhaços 
Fiorella e Sanduba cir-
culam pelo espaço crian-
do o ambiente de um 
campo de futebol, na 
intervenção artística 
Equilibrando a Partida. Ma-
labarismo, equilibrismo, 
contorcionismo e palhaça-
da são as técnicas utiliza-
das pelos artistas como um 
convite para a brincadeira.
Ainda na quinta-fei-
ra, às 17h, será a Trans-
missão da Cerimônia 
de Abertura da copa 
do Mundo e do jogo 
Brasil x Croácia.
A programação 20 anos da 

Conquista do Tetra: O Fim 
do Jejum ocorre devido a 
Copa do Mundo de Futebol 
no Brasil. O Sesc Taubaté 
propõe relembrar fatos que 
marcaram o ano do Tetra-
campeonato do Brasil, re-
alizado nos Estados Uni-
dos da América em 1994. 
O maior evento esportivo 
do mundo será o tema das 
diversas atividades duran-
te o período de 11 de ju-
nho a 13 de julho 2014.
E S P E C I A L
Dia 11
19h – Intervenção: 
Equilibrando a Partida
20h – Bate-papo esportivo 
com o ex-jogador Mül-
ler, tetracampeão mun-
dial de futebol em 1994.
Dia 12
16h - Intervenção - 
Equilibrando a Partida
17h - Transmissão da 
Cerimônia de Abertu-
ra da Copa do Mundo e 
jogo Brasil X Croácia

Sesc inicia programação
especial da Copa

A Secretaria de Saúde 
de Taubaté informa que 
os exames de Eletro-
encefalograma (EEG) 
passaram a ser realiza-
dos na Policlínica, e não 
mais no PAMO Central.
 Com essa mudança, a Pre-
feitura visa oferecer maior 
conforto e um acompa-
nhamento mais direto, 
com a médica responsá-
vel mais próxima para 
avaliação dos laudos. 
Além disso, o local é ade-
quado para oferecer aces-
sibilidade aos pacientes 

que chegam em macas 
ou cadeiras de roda para 
a realização dos exames.
 Atualmente são reali-
zados cerca de 200 pro-
cedimentos por mês.
 Eletroencefalograma 
(EEG) - O EEG é um 
exame que analisa a 
atividade elétrica ce-
rebral espontânea, 
captada através da uti-
lização de eletrodos 
colocados sobre o cou-
ro cabeludo e realizado 
em pacientes de todas 
as idades, desde recém-

nascidos até idosos.
 O objetivo é obter registro 
da atividade elétrica cere-
bral para o diagnóstico de 
eventuais anormalidades 
dessa atividade e é indica-
do quando há suspeitas de 
alterações da atividade elé-
trica cerebral e dos ritmos 
cerebrais fisiológicos, epi-
lepsia ou suspeita da doen-
ça, pacientes com altera-
ção da consciência e para 
avaliação diagnóstica de 
outras doenças neurológi-
cas (ex: infecciosas, dege-
nerativas) e psiquiátricas.

Mudança de local dos
exames de

Eletroencefalograma
em Taubaté

Farmácia é o novo curso
oferecido pela Faculdade
Anhanguera de Taubaté

Crescimento mundial do 
setor da saúde reflete em 
uma carreira com boas 
oportunidades no mercado 
de trabalho; inscrições para 
o vestibular estão abertas
A Faculdade Anhanguera 
de Taubaté (unidade 1) traz 
uma novidade para a re-
gião: o curso de Farmácia 
será oferecido neste ves-
tibular de inverno. Com 
duração de cinco anos, a 
graduação em Farmácia 
forma um profissional ca-
paz de atuar nas áreas de 
fármacos e medicamentos, 
análises clínicas e toxico-
lógicas, produção, contro-
le e análise de alimentos.
O estudante também será 
capacitado a desenvolver 
pesquisas e preparo de 
medicamentos, cosméti-
cos e produtos de higie-
ne pessoal. As disciplinas 
oferecidas capacitam o 
estudante para examinar e 
testar substâncias e prin-
cípios ativos, observando 
as reações provocadas no 
organismo, realizar aná-
lises clínicas, orientação 
farmacológica e fármaco-
vigilância e atuar no com-
bate à infecção hospitalar.
O mercado de trabalho 
para este profissional é 
promissor, já que o Brasil 
é o sexto mercado mundial 
no setor de saúde, confor-
me informações contidas 
no Guia do Estudante de 

2013. Segundo o Conse-
lho Regional de Farmácia 
do Estado de São Paulo, 
o salário inicial é de R$ 
2.100,00 em farmácias, 
drogarias e distribuido-
ras, R$ 1.842,81 na in-
dústria farmacêutica e R$ 
1.785,00 em hospitais, la-
boratórios de análises clí-
nicas e clínicas de saúde.
“Há um leque diversifi-
cado e multidisciplinar 
de atuações para o farma-
cêutico, que é apto a de-
senvolver pelo menos 75 
atividades profissionais 
regulamentadas pelo Con-
selho Federal de Farmá-
cia”, comenta a professora 
Fernanda Jardim, diretora 
da faculdade.Vestibular
Os interessados em ingres-
sar no curso de Farmácia 
da Faculdade Anhangue-
ra de Taubaté (unidade 
1), podem se inscrever 
no vestibular de inver-
no da instituição, pelo 
site www.vestibulares.br.
O processo seletivo será 
realizado no dia 15 de ju-
nho, mas os candidatos 
também podem optar pelas 
provas agendadas às quar-
tas-feiras, sextas ou sába-
dos. A taxa de inscrição é 
de R$ 25. A Anhanguera 
de Taubaté (unidade 1) 
fica localizada na Av. José 
Olegário de Barros, 46/58.
Anhanguera disponibili-
za bolsas para o ProUni

A Anhanguera Educacio-
nal está entre as Institui-
ções de Ensino Superior do 
Brasil que oferecem vagas 
para o Programa Universi-
dade para Todos (ProUni), 
uma iniciativa do Ministé-
rio da Educação que visa 
conceder bolsas de estudos 
em cursos presenciais e a 
distância. Para o segundo 
semestre de 2014, diversas 
unidades disponibilizarão 
bolsas integrais e parciais. 
As inscrições vão de 09 a 
11 de junho e podem ser 
realizadas no site http://
siteprouni.mec.gov.br.
Podem se candidatar às 
bolsas integrais estudan-
tes com renda familiar de 
até 1,5 salário mínimo. As 
bolsas parciais são para 
candidatos com renda 
familiar de até três salá-
rios mínimos por pessoa. 
Além de ter feito o Enem 
2013, com um mínimo 
de 450 pontos na média 
das notas do exame, e 
não ter zerado na reda-
ção, o estudante precisa ter 
cursado todo o ensino 
médio em escola públi-
ca ou como bolsista inte-
gral em escola particular. 
De acordo com o MEC, 
quem se autodeclarar 
indígena, preto ou par-
do poderá optar por 
concorrer às bolsas de 
cotas, destinadas às polí-
ticas de ações afirmativas.

Prefeitura de Taubaté entrega
revitalização de mais uma

unidade de Educação Infantil
A Secretaria de Educação 
de Taubaté tem como obje-
tivo atender a demanda re-
primida por meio da ofer-
ta de um número maior 
de vagas nas unidades de 
Educação Infantil. Além 
das novas unidades que es-
tão em obras, a Prefeitura 
está reformando e revitali-
zando cada um dos prédios 
já existentes para propor-
cionar maior conforto e 
segurança, oferecendo um 
ensino de qualidade e uma 
experiência socioeduca-

tiva num ambiente ade-
quado às necessidades das 
crianças de até cinco anos.
Neste cronograma de 
obras, ontem, dia 10, ter-
ça-feira, às 10h, a Se-
cretaria entregou a obra 
da EMEI Dr. José Ortiz 
Monteiro Patto, situada 
no bairro Jardim Califór-
nia, que atende cerca de 
150 crianças da região. 
O evento foi aberto ao 
público, pais de alunos, 
autoridades e imprensa.
Os 940m² de área constru-

ída receberam investimen-
to de R$ 173.899,48 para 
manutenção. A execução 
da reforma compreendeu 
a pintura de toda a esco-
la, substituição de azule-
jos, colocação de pastilhas 
para revestimento do pá-
tio, troca de piso, reforma 
da cozinha, retirada de 
pilastras, substituição de 
parte do telhado, manu-
tenção de banheiros, in-
clusive com adaptação aos 
portadores de necessida-
des especiais, entre outros.

Escola participa do projeto 
“Conheça Pindamonhangaba”

Os alunos da escola mu-
nicipal Dr. Ângelo Paz da 
Silva, no Cidade Jardim, 
participaram do projeto 
“Conheça Pindamonhan-
gaba”, realizado pelo De-
partamento de Turismo 
da Prefeitura. Neste dia, 

os alunos do 3º ano B, 
acompanhados pela pro-
fessora, fizeram o City 
Tour Histórico Cultural, 
passando pelos princi-
pais prédios históricos do
 centro da cidade. 
As escolas interessadas 

em participar do projeto 
“Conheça Pindamonhan-
gaba” devem entrar em 
contato com o Departa-
mento de Turismo da Pre-
feitura, pelos telefones 
3643-1424 e 3643-1761 
para mais informações.

Ortiz Junior conquista o 
selo de Prefeito

Empreendedor do Sebrae
O prefeito de Taubaté, Or-
tiz Junior, recebeu nesta 
segunda-feira, dia 9, das 
mãos de gerente regional 
do Sebrae, José Fábio Tau 
Junior, o selo de Prefeito 
Empreendedor 2013/2014.
Essa é a 8ª edição do prê-
mio, que tem como objeti-
vo valorizar a capacidade 
administrativa dos gestores 
que elaboraram os melho-
res projetos e implantaram 
ações em favor do surgi-
mento e do desenvolvi-
mento de pequenos negó-
cios em seus municípios.
A Prefeitura de Tauba-
té concorreu com dois 
importantes projetos no 
setor empresarial, desen-
volvidos pela Secretaria 
de Desenvolvimento e 
Inovação: o “Arranjo Pro-
dutivo Local (APL) de 
Leite e Derivados da Mi-
crorregião de Taubaté” e a 
“Sala do Empreendedor”.
O APL do Leite foi o gran-
de vencedor e tem como 
público alvo a agricultura, 
pecuária, produção flo-
restal, pesca e aquicultura 
em primeiro plano, e as 
indústrias de transforma-
ção em segundo, devendo 

abranger um total de 520 
empresas beneficiadas, 
com estimativa ainda de 
outras 52 empresas infor-
mais do setor. Os recur-
sos devem partir de uma 
junção de segmentos, 
como Prefeitura, Sebrae, 
Unitau, Secretaria de De-
senvolvimento, Ciência e 
Tecnologia, CATI, Defesa 
Agropecuária, Comevap e 
Sindicato Rural de Taubaté.
Os Arranjos Produtivos 
Locais são aglomerados 
de empresas localizadas 
em um mesmo território, 
que apresentam especiali-
zação produtiva e mantém 
vínculos de articulação, 
interação, cooperação e 
aprendizagem entre si 
e com outros atores lo-
cais, como governo, as-
sociações empresariais, 
instituições de crédito, 
ensino e pesquisa. O ob-
jetivo geral é de promover 
o desenvolvimento regio-
nal da pecuária leiteira
 de Taubaté, cuja ba-
cia está localizada na 
terceira maior região 
em número de produto-
res de leite do Estado.
Já o projeto “Sala do Em-

preendedor” foca o in-
centivo ao empreendedo-
rismo, tendo por base um 
conjunto de ações integra-
das que começam na Edu-
cação Técnica, com inves-
timentos permanentes. O 
foco principal da promo-
ção do desenvolvimento 
econômico sustentável do 
município é a vocação em-
preendedora de sua gente. 
Destacam-se quatro linhas 
de ação, que são: Educa-
ção Empreendedora, De-
senvolvimento Tecnológi-
co, Sistema de Apoio aos 
Empreendedores e a Capa-
citação/Qualificação, tudo 
isso buscando aumentar a 
competitividade regional, 
o dinamismo da geração 
de empregos, trabalho e 
renda e o desenvolvimento 
de potencialidades locais, 
estimulando ainda o surgi-
mento de novos negócios.
Juntos, esses projetos 
somaram um investi-
mento total da Prefeitura 
de R$ 707.200.000,00, 
abrangendo um total de 
21.368 empresas for-
mais entre ME, EPP e 
EI, e uma estimativa de 
6.410 empresas informais.
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Projeto semana
sustentável no Via Vale 

Garden Shopping

Prefeitura de Ubatuba
apresenta projeto de

instalação de fossas para
comunidade da Barra Seca 

O empreendimento re-
aliza durante toda a 
semana diversos pro-
jetos e oficinas em par-
ceria com a população.
O Via Vale Garden Sho-
pping promove até o dia 
15 de junho, atividades 
gratuitas para conscien-
tizar toda a população 
sobre a importância de 
preservar a natureza. Para 
isso, o empreendimento 
lançou uma programação 
recheada para celebrar a 
Semana Mundial do Meio 
Ambiente em Taubaté.
A iniciativa do empreen-
dimento administrado pela 
Tenco Shopping Centers 
reúne durante toda a sema-
na vários eventos simul-
tâneos como o plantio de 
mudas, oficinas criativas 
com garrafa pet, oficinas 
para elaboração de proje-
tos socioambientais, expo-
sição temática sobre a arte 
sustentável e vários outros 
projetos. Vale destacar 
que, todas as atividades 
têm por objetivo promo-
ver de forma harmônica 
atitudes responsáveis no 
avanço da consciência 
cidadã entre consumido-
res, fabricantes e lojistas.
Um segundo momento do 
evento que acontecerá na 
a partir do dia 08 de ju-

A Secretaria de Meio 
Ambiente organiza um 
encontro com os morado-
res da Barra Seca sobre o 
projeto de instalação de 
fossas no bairro nesta ter-
ça- feira, 10 de junho, às 
19 horas, na Capela Nos-
sa Senhora da Piedade.
O encontro busca escla-

nho será a exposição “Arte 
Sustentável”. Comanda-
do pela a artista plástica 
Andressa Carvalho que 
trabalha com reaproveita-
mento de materiais desde 
2007 desenvolvendo pro-
dutos para empresas com 
uma linha de produção 
de inclusão social onde 
trabalha em parceria com 
algumas instituições como 
o Pró Visão. Atualmente 
participa como colabora-
dora do programa Planeta 
Vanguarda, com um blo-
co chamado “Eu que Fiz” 
onde dá dicas de sustenta-
bilidade e ensina um pas-
so a passo de objetos de 
decoração feitos a partir 
de resíduos. Nesta, parte 
do acervo artístico, peças 
piloto de alguns proje-
tos, utensílios para o lar, 
acessórios de moda e pe-
ças que serão lançadas em 
primeira mão, farão parte 
da exposição. Além das 
exposição terão dois 
Workshops de Mosaico 
de Papel, as inscrições 
poderão ser realizada no 
telefone 12 3683-1000.
Desde 2012, o Via Vale 
Garden Shopping, carrega 
em seu identidade o con-
ceito Garden, assumindo 
um posicionamento e uma 
atitude ecológica com o 

recer as dúvidas da co-
munidade e apresentar 
o projeto de execução
 das obras, previs-
tas para terem início 
no segundo semestre.
A iniciativa é uma par-
ceria entre a Secretaria 
de Meio Ambiente e o 
Fundo Estadual de Re-

objetivo de derrubar a bar-
reira que há entre consumo 
e sustentabilidade. Segun-
do a Gerente de Marketing 
do Via Vale Garden Sho-
pping, Rosana Molina o 
evento tem um grande va-
lor e deve ser trabalhando 
conjunto com toda a comu-
nidade. “Nossa cidade me-
rece receber eventos como 
este e o Via Vale Garden 
reforça junto com as fa-
mílias as atitudes que de-
vemos assumir como cida-
dãos em prol do ambiente 
em que vivemos” ressalta.
A Semana Mundial do 
Meio Ambiente, em 
Taubaté recebe o apoio 
da Prefeitura Municipal e 
da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente. Infor-
mações: (12) 3683-1000.
P R O G R A M A Ç Ã O
03 a 15 de junho
Atividades: Oficinas, 
vídeos, contadores de 
histórias e exposição.
10 e 11/Junho
Oficina de Mo-
saico de Papel.
Oficina de Plan-
tio de Mudas.
08 a 15/Junho
Exposição “Arte 
S u s t e n t á v e l ” .
Oficinas abertas ao pú-
blico: Inscrições pelo te-
lefone: (12) 3683-1000.

cursos Hídricos (Feidro).
Para obter mais in-
formações, entre em 
contato pelo telefo-
ne (0xx12) 3833-4541.
S e r v i ç o
Capela Nossa Se-
nhora da Piedade
Rua João Ferreira da 
Silva, 181, Barra Seca.

Fundo Social de
Tremembé inicia
distribuição de

doações da Campanha
do Agasalho 2014

A Prefeitura Municipal 
através do Fundo Social 
de Solidariedade de Tre-
membé deu início nes-
ta segunda-feira (09), à 
distribuição das peças 
de roupas, cobertores e 
edredons, recolhidos na 
Campanha do Agasalho 
2014 que teve como tema 
“Dê uma mãozinha para 
ninguém passar frio!”. 
A distribuição de tudo o 
que foi arrecadado será 
realizada na sede do Fun-
do Social de Solidarieda-
de de Tremembé, na Rua 

José Monteiro Patto, 325 
– Jardim Bom Jesus – no 
período das 8h as 16h.
Para os moradores dos 
bairros Maracaibo, Flor 
do Campo, Poço Grande, 
Kanegae, Alberto Ronco-
ni e Mato Dentro, dirigir 
-se ao CRAS (Centro de 
Referência de Assistência 
Social) Rua 23, nº 121 – 
Maracaibo  no período das 
8h as 16h. A Campanha 
perdurará até o termino 
do material arrecadado.
Foram arrecadados:
- 4.000 peças de roupas

- 416 cobertores
- 35 edredons
“Essa é uma das cam-
panhas que temos maior 
carinho em fazer, pois sa-
bemos o quanto é impor-
tante para quem não tem 
condições, receber um 
edredon, um agasalho ou 
um cobertor nesse perío-
do de inverno. Agradeço 
também, a todas as pesso-
as que contribuíram com 
nossa campanha de 2014. 
Obrigado a todos!” – fi-
nalizou Andrea Vaqueli, 
Secretária de Ação Social.

Espetáculo “hi brochei!” 
Estreou com sucesso em 

Rio Preto(MG)

No último dia 07, a cida-
de de Rio Preto (MG) re-
cebeu o elenco do espe-
táculo Hi Brochei ! com 
texto e direção de Mauro 
Russo (ex. ator e dire-
tor de novelas da Globo).
Hi Brochei ! é uma comé-
dia que conta a história 
de um homem de meia 
idade que se vê com pro-
blemas de impotência 
sexual, e tenta uma pros-
tituta, e como nada con-
segue, acaba discutindo 
por não querer pagar o 
serviço não feito. Seu 
amigo vem tomar banho 
em sua casa e lhe dá uma 
sugestão de ir ao médico. 
Ele telefona para o médi-
co e marca uma visita em 
casa. Mas seu amigo para 
lhe ajudar chama um en-
canador para arrumar o 

banheiro que está com en-
tupimento. Quando batem 
na porta o impotente pensa 
que é o médico, mas é o en-
canador. Daí uma tremen-
da confusão está armada.
No elenco estão: Mauro 
Russo (Pepe), Lourdes 
Abreu (Dadá), Renato Ân-
gelo (Lélio), e Alberto Ma-
zza (médico encanador).
A estréia de Hi Bro-
chei ! aconteceu no Clu-
be Recreativo de Rio 
Preto e contou com 
um grande público e 
com autoridades da ci-
dade de Rio Preto(MG), 
com a presença do Pre-
feito Agostinho Ribeiro 
de Paiva e primeira dama 
Therezinha Monteiro, e 
também da Secretaria de 
Cultura Ana Paula Dantas.
Comédia Hi Brochei ! pa-

recia o programa Sai de 
Baixo(da Globo)  com a en-
trada das personagens, que 
fizeram o público rir com 
o humor do espetáculo. 
Para o ator Alberto Mazza 
que interpreta o médico 
encanador, foi uma expe-
riência magnífica quan-
do seu personagem en-
trou em cena para fechar 
a história do brochado.
Hi brochei ! ganhará novas 
apresentações, e em breve 
estará em Taubaté.  Você 
pode morrer de rir .... ou 
matar rindo, enfatizou o au-
tor e diretor Mauro Russo.
Na foto : Apresentação 
em Rio Preto(MG)  O 
prefeito Agostinho Ri-
beiro de Paiva e primei-
ra dama e os atores Re-
nato Ângelo, Lourdes 
Abreu e Alberto Mazza.


