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A GAzetA dos Municípios

São Bento do Sapucaí 
recebe boa pontuação 

do Ideb

São Luiz do Paraitinga recebe 
exibições de filmes

promovidas pelo sesc taubaté

Projeto apoiado pela Novelis 
quer incluir mais crianças 

no esporte em Pinda
Guaratinguetá realiza a 2ª  

Campanha de prevenção ao 
câncer da Liga de Oncologia

Revelado na última nes-
ta sexta-feira, 05/09, a 
classificação do Ideb (Ín-
dice de Desenvolvimen-
to da Educação Básica) 
deixou algumas cida-
des em destaque, como 
é o caso de São Bento 
do Sapucaí. O município 
da Serra da Mantiquei-
ra obteve a 2ª colocação 
na Região Metropolita-
na do Vale do Paraíba, 
com a pontuação de 6.1.
De acordo com a Se-
cretaria de Educação do 
município, os dados di-

O Sesc Taubaté realiza, 
nas quintas-feiras dos dias 
11 e 25 de setembro, exi-
bições de filmes na cidade 
de São Luiz do Paraitin-
ga. No dia 11, o público 
assiste o filme Hoje, e no 
dia 25, o longa A Memória 
que me Contaram. Os fil-
mes serão exibidos, a par-
tir das 19h, no Centro Tu-
rístico e Cultural Nelson 
José Oliveira Coelho (an-
tigo prédio da Telefônica), 
na Rua Coronel Domin-
gues de Castro, 33, Centro.
A atividade conta com 
o apoio da Prefeitura de 
São Luiz do Paraitinga e 
é promovida pelo Cine-
Sesc Parcerias, no qual 
o Sesc Taubaté realiza, 
por meio de sua progra-
mação de cinema, ações 
em parceria com algumas 
cidades do Vale do Pa-
raíba, com o objetivo de 
popularizar a linguagem 
e oferecer ao público o 
acesso a filmes que estão 
fora do circuito comercial.

A Novelis, líder mundial 
em laminados e em reci-
clagem de alumínio, re-
aliza nesta semana, em 
parceria com a Secretaria 
da Educação e Cultura e o 
Instituto Esporte e Educa-
ção (IEE), o quarto módu-
lo do projeto “Formação 
Continuada de Professores 
da Rede Pública de Ensino 
em Esporte Educacional”.
Nesta etapa, aproximada-
mente 160 alunos do en-
sino fundamental da Es-
cola Municipal Dr. André 
Franco Montoro participa-

A Secretaria Municipal 
de Saúde da Prefeitura de 
Guaratinguetá promove no 
dia 27 próximo a 2ª Cam-
panha da Liga de Oncolo-
gia em Guaratinguetá. A 
ação vai ocorrer na AME 
e oferece exames gratuitos 
para prevenção e detec-
ção de câncer de: próstata, 
mama, ginecológico, pele 
e de boca. A parceria com 
ainda com o Fundo Social 
de Solidariedade e  Liga 

vulgados pelo Inep (Insti-
tuto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira), fortalece 
a  aprovação ldo trabalho 
realizado no município. 
O Inep é ligado ao Mi-
nistério da Educação, que 
avalia o desempenho dos 
estudantes em todo o país. 
O índice é obtido analisan-
do o rendimento escolar e 
as médias do desempenho 
dos alunos na Prova Brasil.
A Meta Projetada,  que é 
a meta que o Estado, es-
pera que as escolas al-

Confira as sinopses 
dos filmes exibidos em 
São Luiz do Paraitinga:
Dia 11
Hoje – Brasil, 2012, cor, 
87’, Direção Tata Amaral
Vera é a mulher de 40 e 
poucos anos que compra 
um apartamento no centro 
de São Paulo. Essa aqui-
sição foi possível pela in-
denização recebida com 
o desaparecimento de seu 
marido durante a ditadura 
militar. Mas a mudança 
atrai o desaparecido, que 
chega para acertar con-
tas e retomar os eventos 
que causaram o trauma.
Com Denise Fra-
ga e Cesar Trancoso.
Prêmios: Seleção Oficial 
Festival Internacional Del 
Nuevo Cine Latino Ame-
ricano de Habana (Cuba, 
2012); Grande Vencedor 
Festival de Brasília do Ci-
nema Brasileiro; e Seleção 
Oficial Festival Interna-
cional de Cine de Punta 
Deleste, (Uruguai, 2013).

rão de atividades e jogos 
esportivos com base nos 
princípios do esporte edu-
cacional: inclusão, diversi-
dade, cultura, cidadania e 
educação integral. Desen-
volvida por 50 professores 
que estiveram nos módu-
los anteriores do projeto, a 
ação busca fazer com que 
os estudantes entendam 
e aceitem as particulari-
dades de cada indivíduo.
Marta Bicho, gestora re-
gional de Educação Bási-
ca de Pindamonhangaba, 
explica que os esportes 

de Oncologia de Taubaté.
Além das ações de pre-
venção, a campanha prevê 
também a realização de 
palestras para o esclare-
cimento de dúvidas sobre 
o tema. Os resultados dos 
exames serão encami-
nhados para a Secretaria 
Municipal de Saúde de 
Guaratinguetá para aten-
dimento dos casos cujo 
diagnóstico for positivo.
A Liga de Oncologia - A 

cancem nas provas em 
cada ano – era de 5.5 em 
2013. Em 2017 a meta é 
de 6.0. São Bento do Sa-
pucaí não só ultrapassou 
a meta do ano passado, 
como a meta de 2017.
Já no Ensino Médio, a 
E.E. Dr. Genésio Cândido 
Pereira, também de São 
Bento do Sapucaí, con-
quistou a melhor média 
entre as cidades da Região 
Metropolitana, ficando 
com a pontuação de 5.1, 
acima da Meta Proje-
tada esperada de 4.9.

Indicação etária: 12 anos
Dia 25
A Memória que me con-
taram – Brasil, 2012, cor, 
95’, Direção Lúcia Murat
A ex-guerrilheira Ana, 
ícone do movimento de 
esquerda, é o último elo 
entre um grupo de amigos 
que resistiu à ditadura mi-
litar no Brasil. Com a imi-
nente morte da amiga, eles 
se reencontram na sala 
de espera de um hospital. 
Entre eles está Irene (Ire-
ne Ravache), uma direto-
ra de cinema que se sente 
perdida diante da prová-
vel perda da amiga e que 
precisa ainda lidar com a 
inesperada prisão de Paolo 
(Franco Nero), seu mari-
do, acusado de ter mata-
do duas pessoas em um 
atentado terrorista ocorri-
do décadas atrás na Itália.
Com Simone Spo-
ladore, Irene Rava-
che e Franco Neto.
Prêmios: Festival Interna-
cional de Moscou; Melhor 
Filme da Critica FIPRESCI 
Seleção Internacional de 
Chicago; e Seleção Oficial 
Festival de Mar Del Plata.
Indicação etária: 14 anos
Quintas, às 19h. Grátis.
Local: Centro Turísti-
co e Cultural Nelson 
José Oliveira Coelho
Rua Coronel Domingues 
de Castro, 33, Centro, São 
Luiz do Paraitinga – SP.

de alto rendimento sele-
cionam as crianças mais 
habilidosas, com caracte-
rísticas físicas propícias 
para a prática. “Acredi-
tamos que as atividades 
esportivas devem envol-
ver um maior número de 
alunos. Os conceitos es-
tudados pelos professo-
res durante todo o projeto 
os ajudaram a encontrar 
caminhos para que um 
maior número de alunos 
seja incluído em um jogo 
ou competição”, conta.
No total, o projeto “For-
mação Continuada de Pro-
fessores da Rede Públi-
ca de Ensino em Esporte 
Educacional” possui cin-
co módulos presenciais, 
com 16 horas de dura-
ção cada um, conduzidos 
por dois educadores do 
IEE com ampla experi-
ência na temática e traba-
lhos realizados por todo 
o País. O encontro final 
acontecerá em novembro. 

Liga de Oncologia foi 
fundada em 1997 por 
acadêmicos de Medicina 
da Departamento de Me-
dicina da Universidade 
de Taubaté, sob a orien-
tação do Dr. Flávio Luiz 
Lima Salgado. O obje-
tivo principal da Liga é 
transmitir para as pessoas 
uma informação sucinta 
e didática sobre o que é o 
Câncer, meios de preven-
ção, diagnóstico precoce 
e tratamentos existentes.
Um Curso de Iniciação 
para os interessados em 
ingressar na liga é realiza-
do no início do anos. Após 
o curso, os acadêmicos 
realizam uma prova como 
forma de admissão. A liga 
é formada por acadêmi-
cos do 1° ao 6° ano do 
curso de Medicina, além 
de médicos residentes e 
médicos especialistas.
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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 Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves
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 - Banca 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: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas
Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

A maneira com que os gatos se comunicam é fascinante. Eles não constroem fra-
ses para exprimir afeto, raiva, fome, solidão, alegria e medo nas freqüências naturais, 
inaudíveis para que os humanos, mas sim em freqüências mais baixas de modo que os 
humanos os possam ouvir. Alguns cientistas acreditam que os gatos aprenderam que 
nós humanos não conseguimos ouvir nas freqüências naturais e por isso adaptaram-se 
de modo a se comunicarem conosco. Os gatos têm um QI que no reino animal só é 
ultrapassado pelos macacos e chimpanzés. Há apenas um em cada mil gatos cor-de-ro-
sa. Os gatos não enxergam muito bem de perto. Qualquer coisa num raio de quinze 
centímetros torna-se desfocado. Após as refeições, os gatos levam-se imediatamente. 
Isso é um instinto que lhes diz para se limparem de modo a que predadores não sintam 
o cheiro da comida e os ataquem. Quando os gatos afiam as garras, eles deixam um 
sinal. Têm glândulas nas patas que impregnam uma substância avisando aos outros 
gatos que eles já lá estiveram. Essas glândulas existem não só nas patas, mas também 
na face, pescoço, ombros e causa.
***
Cuidar de uma criança não é uma tarefa fácil. Ela está a todo momento inventando 
novas e perigosas brincadeiras que deixam qualquer mãe ou pai de cabelo em pé. Se 
você disser que ela não deve mexer em algo, aí mesmo é que a curiosidade dela é agu-
çada, levando-a a tentar descobrir o que há de misterioso ali. Ainda que em casa os pais 
rendem a ficarem mais relaxados pelo fato de a criança conhecer o ambiente é preciso 
estar sempre atentos a possíveis situações de risco, evitando desta forma os acidentes 
domésticos. O segredo é não privar seus filhos da liberdade de brincar e explorar o 
lugar, você deve apenas tornar o lugar seguro para que eles possam desfrutar do lazer 
sem riscos. Não deixe sozinhos no banheiro nem próximo de baldes e bacias com água, 
instalem grades ou redes de proteção em todas as janelas, bloqueie os acessos a esca-
das, proteja as tomadas e fios desencapados e mantenha produtos de limpeza, objetos 
cortantes, fósforos e isqueiros longe do alcance das crianças.

Humor

O presidente da empresa chama um dos seus funcionários e diz:
- Bem rapaz, você entrou aqui na empresa como office-boy e dois meses depois, já se 
tornou chefe da seção. Seu brilhante desempenho o levou a ser promovido à subge-
rente, em seguida a gerente do departamento. Hoje, apenas um ano e meio depois de 
sua chegada na empresa, você já se tornou um dos nossos melhores diretores. O mais 
respeitado por todos e, para demonstrar que eu me preocupo com o bem estar dos meus 
colaboradores, eu te pergunto:
- Você está motivado em trabalhar conosco e satisfeito com todas essas promoções?
E o rapaz responde, com um sorriso de orgulho:
- Estou sim, papai!
***
O fazendeiro novato chega à beira do rio com uma criação de vacas e pergunta para um 
menino que estava pescando:
- Esse rio é muito fundo, menino?
E o menino responde:
- É nada, a criação do meu pai passa com a água no peito.
Então, o fazendeiro passa sua criação e, lá pelo meio do rio ele vê todas as suas vacas 
se afogando. Desesperado, ele questiona o menino:
- Pô moleque! Por acaso as vacas do seu pai tem três metros de altura?
E o garoto se explica:
- Que vacas, que nada, o meu pai cria patos!

Mensagens

Para você pensar...

... tudo é uma constante mudança. As pessoas mudam, o mundo muda... tudo se trans-
forma com o tempo e, nada permanece igual. O que nos resta são os bons momentos 
que foram vividos e que ficam guardados para sempre em nossas lembranças. Deve-
mos viver cada segundo intensamente. Nada é perfeito e em nossas vidas surgem obs-
táculos e muitas vezes nos vemos sem saída e sem solução para nossos problemas. Aí 
pensamos e surge a dúvida. Será que existe luz no “fim do túnel”? Para tudo existe uma 
solução e o maior e principal problema está em nós mesmos, em nossa dificuldade de 
encarar os fatos e lutarmos por aquilo que tanto desejamos. Toda pessoa possui dentro 
de si certa insegurança, um medo de não conseguir e de ser um perdedor, mas a vida 
é uma intensa provocação e, devemos encará-la de “peito aberto” para poder vencer e 
mostrar a nós mesmos que somos capazes de lutar e ser os melhores. Devemos sempre 
seguir a voz do nosso coração e seguir sem medo de viver. A palavra “nunca”, não 
existe no vocabulário da vida, pois nós podemos tudo o que quisermos. A autocon-
fiança e a segurança devem ser as principais armas nessa batalha que se chama “vida”. 
Mas o que a vida representa? A vida é feita de momentos muitas vezes bons e ruins, 
alegres e tristes e de passado, presente e futuro. O passado foi vivido e as recordações 
restam para que no futuro tenhamos a esperança de uma vida feliz. Mas, e o presente? 
Devemos vivê-lo ao máximo, para podermos fazer desses momentos os melhores de 
nossas vidas. Um conselho: Viva e aprenda com a vida. A cada dia aprendemos novas 
lições e, com elas tiramos proveito para não errarmos novamente, não tropeçarmos 
nos mesmos erros. Todos os dias acordamos e, fazemos praticamente o mesmo e, às 
vezes o cotidiano cansa. Mas, mesmo assim, olhe para o Céu e veja o Sol. Enquanto 
ele brilhar para nós, ainda existirá esperança. Podemos ser felizes com pequenas coi-
sas. Sempre faça da sua vida uma eterna primavera com flores sempre a nascer. Vida é 
renovação, é esperança e temos que ter forças para lutar. Não importa que tipo de vida 
você tenha, apenas viva e tente ser feliz, lute até o fim, busque seus sonhos e ideais 
com toda a força que puder, pois com certeza alcançarás e, no fim da sua vida, você 
poderá olhar para trás e dizer com orgulho. Eu lutei, eu vivi, eu busquei, eu venci. E os 
pequenos e grandes obstáculos que enfrentou, você perceberá que foram como “espi-
nhos” que se foram e se perderam com o tempo.  

Pensamentos

Cada golpe que a nossa ira dá acaba nos atingindo.
Devemos às paixões, talvez os maiores dons do espírito.
A palavra é a alavanca do mundo, mas é o amor quem o sustenta.
Guarde em seus ouvidos somente palavras de amor e não de ódio.
Um homem prudente vala mais do que dois valentes.
Felizes são aqueles que concordam com a opinião de todos.
Quem não vivi para servi, não serve para viver.
O tempo destrói tudo aquilo que ele não ajudou a construir.
Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para fogueira.
Ficção não tem interesse, o que vale é a sinceridade.

Nível do Sistema
Cantareira cai para 10,1%

O nível do Sistema Can-
tareira caiu 0,4 pontos 
percentuais e passou de 
10,5% na sexta-feira para 
10,1% hoje, de acordo 
com dados da Companhia 
de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sa-
besp) . Desde maio, quan-
do a reserva técnica come-
çou a ser usada (volume 
morto) - água que fica 
abaixo do nível de capta-
ção dos reservatórios bai-
xou de 26,7% para 10,1%.
O índice pluviométrico 

diário foi nulo de domin-
go e segunda, segundo 
a Sabesp, e no acumula-
do do mês foi registra-
da uma precipitação de 
30,1 milímetros (mm). 
A média histórica para 
setembro é de 91,9 mm.
Até o dia 15 de maio, a 
Sabesp utilizava o vo-
lume útil que estava em 
apenas 8,2%. A partir do 
dia 16 foi iniciado o uso 
da reserva técnica. Com a 
entrada de 182,5 bilhões 
de litros de água foram 

acrescidos 18,5% sobre o 
volume total do sistema 
(982,07 bilhões de litros), 
representando 26,7%.
Em agosto, 76% dos clien-
tes conseguiram reduzir o 
consumo de água na re-
gião metropolitana de São 
Paulo e cumpriram a meta 
estabelecida pela empresa 
por meio do programa de 
bônus. Segundo levanta-
mento divulgado hoje pela 
Sabesp, em 51% dos imó-
veis houve redução acima 
de 20% (com direito ao 
bônus) e outros 25% com 
diminuição no consumo, 
sem atingir à meta.  Já 24% 
aumentaram o consumo de 
água que é calculado com 
a média dos 12 meses que 
vai de fevereiro de 2013 a 
janeiro de 2014. A Sabesp 
destaca que a adesão gerou 
uma economia de 3.900 li-
tros de água por segundo.

Ubatuba indica R$ 5 milhões 
em projetos para melhorias 
das Bacias Hidrográficas do 

litoral norte
Reunido em plenária na 
última sexta-feira em 
Ubatuba, o Comitê de 
Bacias Hidrográficas do 
Litoral Norte, por meio 
da Deliberação 150/2014, 
indicou mais de R$ 5 mi-
lhões em projetos para 
análise técnica do FEHI-
DRO (Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos). São 
propostas para as áreas 
de drenagem, educação 
ambiental para Gestão 
de Resíduos Sólidos, im-
plantação de tecnologias 
alternativas de tratamento 
sanitário, estudo e carac-
terização sócio ambiental 
da bacia Hidrográfica do 
Litoral Norte, III Fórum 
Ambiental do Litoral Nor-
te, recuperação de áreas 
degradadas, programa de 
difusão de informações e 
treinamento prático visan-
do minimizar impactos, 
entre outros projetos.  O 
Comitê de Bacias Hidro-

gráficas do Litoral Norte 
compreende os municípios 
de Ubatuba, Caraguatatu-
ba, Ilhabela e São Sebas-
tião. Seus respectivos pre-
feitos - Mauricio, Antonio 
Carlos, Ernane Primazzi e 
Antonio Luis Colucci - são 
avalistas dos projetos indi-
cados. No encontro, tam-
bém foi reforçada a cria-
ção da Fundação Agência 
da Bacia Hidrográfica do 
Litoral Norte. Chefe de 
Divisão de Recursos Hí-
dricos da Secretaria de 
Meio Ambiente de São 
Sebastião, Fernando Au-
rélio Parodi afirmou que 
o Comitê trabalha com 
foco no plano de bacias, 
observando qual região 
necessita de mais atenção. 
Consideramos que a pre-
servação dos recursos 
naturais, em particular 
a água, é um  bem natu-
ral que não pode acabar, 
mas as pessoas ainda não 

se deram conta da gravi-
dade do assunto”, disse 
Parodi.  Para Márcio José 
dos Santos, Secretário 
Executivo do CBH-LN,
ainda falta mais conscien-
tização das pessoas em re-
lação a água. E isto acon-
tece no plano mundial. 
Já o vice-presidente do 
CBH-LN, Sylvio do Pra-
do Bonh Junior, afirmou 
que “o mais importante foi 
a indicação dos projetos 
2014/2015 que ultrapas-
saram os R$ 5 milhões. 
É importante também a 
participação da socieda-
de através de ONGs e as-
sociações de moradores. 
Quanto mais projetos in-
dicarmos mais chances 
teremos de obter os re-
cursos. A formalização 
da Fundação Agência de  
Bacias do Litoral Norte, 
vai aumentar nossa estru-
tura e capacidade de tra-
balho”, concluiu Sylvio.
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Jornada Literária do Vale
Histórico debate as

linguagens da literatura
infantil e juvenil

Vagas de Emprego

Metalúrgicos reivindicam 
abertura de postos de trabalho 

na Embraer

O Instituto UKA, o Pólo 
ValeLendo, que integra 
as bibliotecas comunitá-
rias de Guaratinguetá, e 
a Academia de Letras de 
Lorena apresentam a II 
Jornada Literária do Vale 
Histórico que reunirá re-
nomados escritores da li-
teratura infantil, indígena 
e outros, entre os dias 30 
de setembro e 03 de ou-
tubro, nos municípios de 
Lorena e Guaratinguetá.
Os convidados confirma-
dos são: Marina Colasanti 
(autora de ficção infantil 
e juvenil, textos e ensaios 
jornalísticos, contos e mi-
nicontos para adultos, crô-
nica do cotidiano, poesia 
e  memória),  Heloísa Pi-
res Lima (autora de livros 
afro-brasileiros), Cristino 
Wapichana (autor de livros 
indígenas), Jô Oliveira 
(desenhista e ilustrador de 
livros infantis), Paulo Lins 
(autor do livro Cidade de 
Deus, sobre a vida nas fa-
velas do Rio de Janeiro), 
Conceição Molinaro (au-
tora de literatura popular), 
Rogério Andrade Barbosa 
(autor de livros afro-bra-
sileiros), Maté (autora de 
livro infanto-juvenis), Fer-
réz (romancista, contista 
e poeta, fundador da Li-
teratura Marginal), Volnei 

O Governo de São Pau-
lo comunica a oferta de 
20.197 oportunidades de 
trabalho em todo o Esta-
do. As vagas são dispo-
nibilizadas pelo progra-
ma Emprega São Paulo/
Mais Emprego, agência 
de empregos pública e 
gratuita gerenciada pela 
Secretaria do Emprego 
e Relações do Trabalho 
(SERT), em parceria com 
o Ministério do Traba-
lho e Emprego (MTE)
De acordo com a agência, 
estão entre as mais oferta-
das as vagas para motoris-
ta, auxiliar administrativo, 
ajudante geral, recepcio-

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos de São José dos 
Campos vai reivindicar 
à Embraer a abertura de 
novos postos de trabalho 
em suas unidades.  Uma 
carta dirigida ao presiden-
te da empresa, Frederico 
Curado, foi protocola-
da, nesta terça-feira, dia 
9, pedindo agendamento 
de reunião para colocar 
o assunto em discussão.
 A necessidade da aber-
tura de novos postos de 
trabalho se baseia espe-
cialmente no aumento 
expressivo do número de 
horas extras que vêm sen-
do realizadas nos últimos 
meses. Embora o Sindi-
cato não tenha acesso a 
dados oficiais, é possível 
afirmar, sem erro, que os 
funcionários da sede, na 
Avenida Faria Lima,  da 
unidade do distrito de Eu-

Canônica (especialista em 
Literatura Infantil e Juve-
nil, coordena o programa 
Prazer em Ler do Institu-
to C&A), Luiz Percival 
Leme Britto (Doutor em 
Letras). O encerramento 
do evento será feito pelo 
violinista Robson Miguel.
O curador do evento é Da-
niel Munduruku, escritor 
de literatura indígena pre-
miado com Prêmio Jabuti 
(2004), Prêmio da Acade-
mia Brasileira de Letras, 
Prêmio Érica Vanucci 
Mendes (outorgado pelo 
CNPq) e Prêmio Tolerân-
cia (outorgado pela UNES-
CO), do Instituto UKA.
A II Jornada Literária do 
Vale Histórico tem na sua 
programação mesa de de-
bate, roda de conversa, 
palestra e atividades em 
escolas com o TEM UM 
ESCRITOR NA MINHA 
ESCOLA, no qual os 
alunos podem participar 
de uma roda de conver-
sa com um dos autores.
P R O G R A M A Ç Ã O :
30 de Setembro – Abertura
Tema: A Magia dos Con-
tos de Fada na Literatura
Palestra Magna com a es-
critora Marina Colasanti
Local: Teatro São 
Joaquim – 19h
01 de Outubro – 

nista, auxiliar de linha de 
produção, cozinheiro, 
costureira, mecânico, ope-
rador de caixa, pedrei-
ro, porteiro e vendedor.
Aprendiz Paulista - Ou-
tro programa do Estado 
coordenado pela SERT é 
o Aprendiz Paulista, que 
visa promover a vivên-
cia e inserir os alunos dos 
cursos técnicos do Cen-
tro Paula Souza (ETE-
Cs) no mercado de traba-
lho. O programa divulga, 
nessa semana, 27 vagas.
Entre os destaques estão 
duas oportunidades para 
quem cursa Automação 
Industrial, Eletrônica ou 

gênio de Melo e da Eleb 
Equipamentos (empresa 
de propriedade da Em-
braer) têm sido constan-
temente convocados para 
trabalhos aos finais de se-
mana e após o expediente.
No primeiro semestre 
deste ano, já foram entre-
gues 92 aeronaves da fa-
mília E-Jet.  A produção 
de peças para o primeiro 
cargueiro KC-390, com 
entrega prevista para ou-
tubro,  também está ge-
rando aumento excessivo 
nas horas trabalhadas, tan-
to nas áreas de produção 
quanto nas de engenharia.
Lucros em alta
A Embraer  teve um lucro 
líquido de R$ 578 milhões 
no primeiro semestre deste 
ano, contra R$ 51 milhões 
registrados no mesmo 
período do ano passado. 
Esse crescimento confirma 

Mesa de Debate
Tema: Literatura da Perife-
ria ou Periferia da Literatura
Convidados: Paulo Lins 
(autor do livro Cidade 
de Deus) e Ferréz (autor 
do livro Capão Pecado)
Local: Teatro São 
Joaquim – 19h
02 de outubro – 
Roda de Conversa
Tema: Literatura e Ilus-
tração Infantil e Juvenil
Convidados: Rogério An-
drade Barbosa, Maté, Helo-
ísa Pires Lima, Jô Oliveira
Local: Teatro São 
Joaquim – 19h
03 de outubro – Bate-Papo
Tema: “Políticas Pú-
blicas” para o Livro, a 
Leitura e a Literatura
Convidado: Vôlnei Canô-
nica (do Instituto C&A)
Direcionado para Gesto-
res, Dirigentes da Educa-
ção e Poderes Públicos da 
Sociedade Valeparaibana.
Local: Teatro São 
Joaquim – 14h
03 de outubro – 
E n c e r r a m e n t o
Tema: Palestra Mag-
na “Que nos passa 
quando lemos? Lite-
ratura e Formação”
Convidado: Luiz Perci-
val Leme Britto (UFOPA)
Local: Teatro São 
Joaquim – 19h

Mecânica, para trabalhar 
na Zona Leste da cidade, 
duas vagas para o curso de 
Administração, para atu-
ar em Osasco e duas para 
quem cursa Comunica-
ção Visual, para Barueri.
Como se cadastrar - Para ter 
acesso às vagas e aos pro-
gramas de qualificação da 
SERT, basta acessar o site 
w w w . e m p r e g a s a o -
p a u l o . s p . g o v . b r , 
criar login, senha e infor-
mar os dados solicitados. 
Outra opção é compare-
cer a um Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT) com RG, CPF, PIS 
e Carteira de Trabalho.

que a empresa tem plenas 
condições de ampliar seu 
quadro de funcionários.
O Sindicato defende a 
abertura de postos de tra-
balho e a redução da jorna-
da de 43h para 40h sema-
nais. A reivindicação está 
na pauta da Campanha 
Salarial dos metalúrgicos.  
Hoje, a Embraer tem cer-
ca de 13 mil trabalhadores 
em São José dos Campos.
“A abertura de postos de 
trabalho é uma necessida-
de urgente e que tem de en-
trar na pauta de discussões 
da Embraer. Como uma 
das maiores empresas do 
país e amplamente benefi-
ciada por incentivos fiscais 
e contratos com o governo 
federal, ela tem de cum-
prir seu papel social com a 
região e com o país”, afir-
ma o diretor do Sindicato 
André Luis Gonçalves.

Anhanguera de Pinda realiza 
campanha para arrecadar
cabelos a pacientes que

lutam contra o câncer
A Faculdade Anhanguera 
de Pindamonhangaba rea-
liza, nos dias 15 e 16, das 
19h às 21h, a ação social 
“Força na peruca”. A ini-
ciativa visa arrecadar ca-
belos para confecção de 
perucas, que serão doadas 
para mulheres com cân-
cer residentes da região.
Na ocasião, haverá uma 
equipe de cabeleireiros 
voluntários para fazer os 
cortes de cabelo gratuita-
mente. As doações serão 
destinadas à Casa Recome-
ço – instituição que apoia 
pacientes com câncer 

oferecendo acolhimento, 
acompanhamento psicoló-
gico, atividades culturais e 
ocupacionais. “Contamos 
com a população para par-
ticipar desta corrente de 
solidariedade”, comenta a 
professora Ana Teresa Rat-
ti, diretora da Faculdade.
“Nosso propósito é ajudar 
a aumentar a autoestima 
das pessoas que passam 
por um momento tão de-
licado da vida, levando 
alegria aos que lidam com 
a doença”, complementa.
Para a confecção das pe-
rucas, é importante que o 

comprimento dos cabe-
los seja de, pelo menos, 
10 centímetros. Podem 
ser cabelos de todos os ti-
pos, mesmo com química.
Os interessados em con-
tribuir com a Casa Reco-
meço também podem doar 
alimentos como farinha de 
trigo, pó de café, feijão e 
óleo. A Faculdade Anhan-
guera de Pindamonhanga-
ba fica localizada na Aveni-
da Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, 3344 (Campo 
Alegre). Mais informações 
podem ser obtidas pelo te-
lefone (12) 3644-3300.

Secretaria de Saúde realiza
mutirão de Ultrassom de 

Mama em Taubaté
A Secretaria de Saú-
de, visando diminuir 
a espera por exames, 
realiza nesse mês de se-
tembro um mutirão de 
ultrassom de mama.
As pacientes que aguardam 
a realização desse exame 
vão receber uma ligação 
da CRM (Central de Re-
gulação Municipal) para 
o agendamento nas datas 
pré estabelecidas, de acor-

do com pedido médico.
O mutirão vai acontecer 
em dois sábados, dias 13 
e 27, e é importante que 
a paciente, ao confirmar 
sua presença, compa-
reça na data agendada. 
Caso não possa compare-
cer, é necessário avisar com 
antecedência no PAMO 
mais próximo de sua re-
sidência para que a vaga 
seja cedida à outra pessoa.

É importante lembrar, ain-
da, que a munícipe deve 
chegar com 15 minutos de 
antecedência ao Centro de 
Imagens e levar o pedido do 
exame, documento pesso-
al de identificação, cartão 
SIM/SUS e o exa-
me de mamografia 
anterior, se possuir.
O Centro de Imagens está 
localizado à Rua Portugal, 
222 – Jardim das Nações.
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Tremembé - Começam 
as obras de asfalto na 

Rua Octaciano
Xavier de Castro no 

Benvirá

Prefeitura de Tremembé 
promove programa de 
anistia de encargos de 
IPTU e outros tributos

Tremembé está na final da 
Gincana Vanguarda
Saiba como ajudar

Prefeitura inicia plantio de 
gramas na Praça Geraldo 

Costa

Prefeitura de Tremembé 
e Sebrae levam profissionais 

da beleza para Beauty Fair

A Prefeitura de Tremembé 
iniciou as obras para asfal-
tar a rua Octaciano Xavier 
de Castro no Benvirá. As 
benfeitorias iniciaram na 
manhã desta segunda-fei-
ra (08). A pavimentação 
desta via é uma antiga rei-
vindicação dos moradores. 
Sabendo disso, a prefeitura 

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé, está concedendo, 
desde o dia 20 de agosto, 
a oportunidade de contri-
buintes regularizarem seus 
débitos com a municipali-
dade. Trata-se de um pro-
grama de valorização ao 
bom contribuinte para pa-

Agora o produto a ser 
arrecadado é FEIJÃO
Vamos ajudar nossa ci-
dade! Deixaremos as 

Na manhã desta terça feira 
(09) a Prefeitura de Tre-
membé iniciou o plantio 
de gramas na Praça Ge-
raldo Costa no Centro.  

Profissionais da beleza de 
Tremembé tiveram a opor-
tunidade de conhecer as 
novidades do setor na Be-
auty Fair – Feira Interna-
cional de Beleza Profissio-
nal 2014, por meio de uma 
parceria entre a Prefeitura 
de Tremembé e o Sebrae. 

agilizou mais este trabalho.
“Nós trabalhamos para 
atender aos anseios da po-
pulação. Faremos diversos 
novos asfaltos em ruas bas-
tante problemáticas. Feliz-
mente iniciamos mais esta 
obra que certamente vai 
melhorar a vida dos mo-
radores da região”, disse o 

gamento de quaisquer dé-
bitos tributários e não-tri-
butários existentes até 31 
de dezembro de 2013 com 
o abatimento de 100% de 
multas, juros de mora e 
honorários advocatícios.
Os débitos poderão ser 
parcelados em 4 (qua-
tro) parcelas até o dia 

caixas de doação em di-
versos locais na cidade!
Faça a sua doação!
Postos de entrega ofi-

O objetivo do plantio, 
conforme revelou o pre-
feito Marcelo Vaqueli é 
atender uma proposta da 
prefeitura de melhorar 

Os empreendedores tive-
ram a disposição ônibus 
e convites. A visita acon-
teceu no último dia 08.
A Feira
A Beauty Fair – Feira In-
ternacional de Beleza Pro-
fissional – está na sua 10ª 
edição e é considerada a 

prefeito Marcelo Vaqueli.
As próximas vias a rece-
berem asfalto são: Rua 
Nicolau Couto Ruiz (Re-
tiro Feliz), Avenida San-
ta Isabel e Agostinho 
Manfredini (Vera Cruz), 
Avenida Rodolfo de Bon-
na (Canaã),  Jardim Ana 
Cândida e Vale das Flores.

30 de setembro, pror-
rogando-se o pagamen-
to em 3 (três) parcelas 
até o dia 31 de outubro.
Os contribuintes podem 
obter mais informações 
no Setor de Dívida Ativa/
Execução Fiscal ou atra-
vés do telefone (12) 3607-
1023 ou (12) 3607-1024.

cial: Escolas da Rede 
Municipal e Fundo So-
cial de Solidariedade
ATENÇÃO PARA  UMA 
SUPER NOVIDADE…
Você pode fazer sua do-
ação on-line pelo en-
dereço: www.vanguar-
d a . t v / g i n c a n a . h t m l
É super simples, você 
faz a sua doação e va-
mos até sua casa fazer a 
retirada. Experimente!
Ajude nessa missão!!

a infraestrutura visando 
aperfeiçoar o aspecto vi-
sual e a limpeza da cidade.
O prefeito está acompa-
nhando de perto o descar-
regamento do primeiro ca-
minhão e a colocação das 
primeiras placas de gra-
mas nos canteiros da Pra-
ça.  “A Praça da Estação 
é um espaço em que rece-
bemos milhares de turis-
tas todos os anos. Temos 
que preservá-la e deixá-la 
ainda mais bonita para os 
visitantes e principalmente 
para o nosso povo. Em bre-
ve levaremos esse projeto 
para outros bairros da ci-
dade” – finalizou Vaqueli.

maior do setor na Améri-
cas e a segunda maior no 
mundo, contribuindo dire-
tamente para o crescimen-
to da economia, trabalho e 
turismo no país. Este ano, 
ela será promovida de 6 a 9 
de setembro, no Expo Cen-
ter Norte, em São Paulo.
No ano passado, a Feira 
recebeu a visita de mais 
de 145 mil profissionais, 
do Brasil e do exterior, 
que juntos movimentaram 
mais de R$450 milhões. 
Nesta edição, os profis-
sionais poderão participar 
da feira comercial para 
negócios, além de acom-
panhar o lançamento de 
produtos, equipamentos 
e serviços para os seto-
res de cabelos, estética, 
manicure, maquiagem, 
podologia, massotera-
pia e varejo de beleza.

Emprego - Corretores de
Imóveis em Pinda

A Casa Vale Negócios 
Imobiliários está recrutan-
do corretores de imóveis 
para o plantão de vendas 
do Condomínio Colonial 

Village II, na Avenida Nos-
sa Senhora do Bom Suces-
so, em Pindamonhangaba.
Os interessados pode-
rão obter mais infor-

mações pelos seguintes 
contatos: Tel: (12) 3645-
3376 ou (9) 9138-0707. 
E-mail: contato@ca-
s a v a l e i m o v e i s . c o m


