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Pinda amplia pista de
aeromodelismo do

Parque da Juventude

Praticantes do aeromode-
lismo de Pindamonhan-
gaba e toda a região têm 
motivos para comemo-
raração. A Secretaria de 
Obras e Departamento de 
Obras e Viação -DOV de 
Pindamonhangaba conclu-
íram as obras de amplia-
ção e asfaltamento da pista 
de pouso e decolagem dos 
aeromodelos, no Parque 
da Juventude. O Parque 
da Juventude já é um tra-
dicional ponto de encontro 
dos amantes do aeromode-
lismo e outras atividades 

esportivas em todo o Vale, 
e vem  recebendo cada 
vez mais investimentos 
da Administração Muni-
cipal. A área integra o De-
partamento de Parques da 
Secretaria de Governo do 
Estado e recebeu, somente 
com essa reforma, um in-
vestimento de R$ 50 mil.  
A nova pista substituiu a 
já existente no local, com 
melhor qualidade para re-
ceber os adeptos do aero-
modelismo, um esporte 
que tornou-se, nos últimos 
anos um dos mais procu-

rados e agregou milhões 
de praticantes no mundo 
todo. O esporte - Os aero-
modelistas projetam, de-
senham e constroem a sua 
própria máquina voadora 
para depois fazer com que 
ela voe. Considerado mui-
to mais do que um hobby, 
o aeromodelismo exige 
dedicação, paciência e 
criatividade. Os aeromo-
delistas precisam conhecer 
a tecnologia dos motores, 
o trabalho com madeira 
ou metais, ou mesmo com 
fibras e resinas sintéticas.

PAT de Caraguá oferece 
novas vagas no mercado 

de trabalho
O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador de Caraguá 
(PAT) comunica nesta ter-
ça-feira (11) nova relação 
de vagas para o mercado de 
trabalho. De acordo com o 
PAT são postos de trabalho 
que estão disponibilizados 
para profissionais que pre-
encham algumas exigên-
cias como escolaridade e 
experiência, entre outros.  
A relação pode sofrer va-
riações e não estarem mais 
disponíveis se atingirem 
o limite máximo de enca-
minhamentos, ou ainda, 
em caso de encerramento 
pelos empregadores que 
as disponibilizaram. O in-
teressado deve compare-
cer à agência e apresentar 
os documentos pessoais 
(RG, CPF, CTPS e PIS). 
O PAT está localizado na 
Rua Taubaté, 520, bairro 
Sumaré. O telefone é (12) 
3882-5211. Confira as va-

gas: Ajudante de cozinha, 
Assistente administrati-
vo, Atendente de balcão, 
Atendente de bar, Aten-
dente de farmácia , Aten-
dente de lanchonete, Au-
xiliar de cozinha, Auxiliar 
de enfermagem, Auxiliar 
de lavanderia, Auxiliar de 
limpeza, Auxiliar de me-
cânico de autos, Auxiliar 
de pizzaiolo, Açougueiro, 
Balconista, Balconista de 
lanchonete, Barman, Ca-
beleireiro, Camareira de 
hotel, Chapista de lancho-
nete, Conferente de mer-
cadoria, Corretor de imó-
veis, Cuidador de idosos, 
Empacotador, Empregado 
doméstico  arrumador, 
Encarregado de bar e res-
taurante, Enfermeiro, Es-
teticista, Faxineiro, Fiscal 
de loja, Garçom, Gerente 
de balconista, Gerente de 
pousada, Instrutor de in-
formática, Lubrificador 

industrial, Manicure, Me-
cânico de automóvel, Me-
cânico de motor a diesel, 
Motorista de caminhão, 
Nutricionista, Oficial de 
serviços gerais, Opera-
dor de caixa, Operador 
de empilhadeira, Ope-
rador de telemarketing, 
Padeiro, Pedreiro, Pintor 
de alvenaria, Pizzaiolo, 
Professor de espanhol, 
Professor de inglês, Pro-
motor de vendas, Psicó-
logo social, Recepcionista 
atendente, Recepcionis-
ta de hotel, Repositor de 
mercadorias, Serralheiro 
de alumínio, Servente de 
obras, Professor de logís-
tica, Técnico de enferma-
gem, Técnico de segu-
ros, Técnico eletrônico, 
Técnico em documen-
tação, Vendedor de co-
mércio varejista, Ven-
dedor por catálogos, 
Vendedor pracista e Vidraceiro.

Vaqueli conquista quase 
R$ 2 milhões para obra 

de asfalto em Tremembé

O Prefeito de Tremembé 
Marcelo Vaqueli se reuniu 
na manhã desta segunda-
feira (11)  com a Diretora 
do DADE (Departamento 
de Apoio ao Desenvolvi-
mento das Estâncias) Eli-
zabeth Correia para assi-
nar mais um convênio no 
valor de R$ 1.939.432,19 
para obras de revitalização 
asfáltica em várias ruas do 
município. Denominado 
como “Cinturão de Asfal-
to”, as obras irão contem-
plar todo o percurso dos 
ônibus e já é considerada 
a maior obra de asfalto da 
história de Tremembé com 
35.482,66 m² de pavimen-
tação. A intenção da Pre-
feitura é levar comodidade 

e conforto aos munícipes 
que utilizam o transporte 
público e também propor-
cionar maior segurança 
aos motoristas e ciclistas. 
As vias asfaltadas serão: 
– Avenida 7 de Janeiro 
(Jardim Santana) – Rua 
Justimiano Antunes (Jar-
dim Santana) – Rua Irito 
Nogueira Barbosa (Jardim 
Santana) – Rua Miguel 
Machado (Jardim Santana)
– Rua Aparecida (Nos-
sa Senhora da Glória)
– Rua Guaratinguetá  
(Nossa Senhora da Glória)
– Rua Caibi (Par-
que das Fontes)
– Rua Sou-
za Ribeiro (Centro)
– Travessa da Li-

berdade (Centro)
– Rua 12 de Ou-
tubro (Centro)
– Rua 1º de Janeiro (Centro)
– Rua Antônio Lou-
renço Xavier (Centro)
– Contorno da Praça Ge-
raldo Costa (Centro)
“Atendemos uma reivin-
dicação antiga dos mora-
dores e usuários de ôni-
bus que há anos sofrem 
com o péssimo estado das 
ruas e avenidas em nosso 
município. Sabemos da 
proporção de benefícios 
que este investimento le-
vará até a população.  Es-
tamos felizes em poder 
contribuir para o desen-
volvimento de nossa cida-
de.” – finalizou Vaqueli.

Comércio na região de 
Taubaté vende menos 

5,6% em agosto
Números da Pesquisa Con-
juntural do Comércio Va-
rejista (PCCV) fornecidos 
ao Sindicato do Comércio 
Varejista de Taubaté e re-
gião (Sincovat) revelam 
que as vendas do comér-
cio varejista da região de 
Taubaté atingiram R$ 1,9 
bilhão em agosto, o que 
representa índice de 5,6% 
menor do que o registrado 
no mesmo mês de 2013. 
Por outro lado, receita da 
região foi levemente su-
perior, com aumento de 
1,1% em a relação a julho 
deste ano. No acumulado 
de 2014, o resultado tam-
bém foi positivo, de 3,3%. 
A pesquisa do PCCV é 
um levantamento mensal 
realizado pela Federação 

do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Es-
tado de São Paulo (Feco-
mercioSP), com dados da 
Secretaria da Fazenda do 
Estado de São Paulo (Se-
faz). Foram pesquisadas 
dez atividades e metade 
apresentou queda nas re-
ceitas se comparadas a 
agosto de 2013. Entre elas, 
dois dos três setores com 
maior participação no fa-
turamento do comércio 
da região: concessioná-
rias de veículos (-15,8%), 
com faturamento de R$ 
262,6 milhões; e super-
mercados (-4,6%), com 
vendas na ordem de R$ 
579,2 milhões. As maio-
res quedas foram observa-
das nas lojas de móveis e 

decoração (-55,9%) e nas 
lojas de eletrodomésticos 
e eletrônicos (-37,7%). Já 
o destaque positivo foi o 
faturamento de outras ati-
vidades do comércio em 
geral, como por exem-
plo, artigos de papelaria 
e combustíveis, com au-
mento de 3,5% nas ven-
das e receita de R$ 469,5 
milhões. Desempenho 
estadual - As vendas do 
varejo paulista recuaram 
9,9% em agosto em com-
paração com o mesmo mês 
do ano passado, e registra-
ram uma receita real de 
R$ 43,2 bilhões no mês. 
É a sexta queda de fatu-
ramento consecutiva, a 
maior do ano, nesta mes-
ma base de comparação.
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

Poupatempo não funciona 
neste sábado

Os postos do Poupatem-
po em todo o Estado não 
irão funcionar neste sá-
bado, 15 de novembro, 
devido às comemorações 
ao Dia da Proclamação da 
República.  O serviço de 

teleatendimento, do Dis-
que Poupatempo, também 
não atenderá na data.  Na 
segunda-feira, 17, os aten-
dimentos voltam a ocorrer 
em seus horários habituais.  
Informações sobre todos 

os serviços prestados pelas 
unidades do programa po-
dem ser obtidas pela inter-
net, no www.poupatempo.
sp.gov.br, ou pelo Disque 
Poupatempo (0800 772 
36 33 – ligação gratuita). 

Tremembé deu até 30 
de novembro para que 

acampados deixem
Flor do Campo

O bairro Flor do Campo, 
em Tremembé, foi invadi-
do no mês de abril por um 
grupo de quase 40 famí-
lias, que tomaou posse da 
área no dia 18 de outubro. 
O bairro existe há cerca de 
duas décadas e está situa-
do às margens da Rodovia 
Floriano Rodrigues Pi-
nheiro (SP-123), que liga 
o Vale do Paraíba à Cam-
pos do Jordão.  De acordo 
com a Prefeitura, houve 

uma tentativa de retirada 
dos ocupantes no dia 25, 
quando funcionários mu-
nicipais estiveram no lo-
cal com apoio da Polícia 
Militar. Cinco barracos 
montados com tapumes e 
plástico foram destruídos 
por meio de máquinas re-
troescavadeira, mas os in-
vasores resistiram e a ação 
foi paralisada. A Prefeitura 
então agiu na Justiça, onde 
protocolou pedido de rein-

tegração de posse e deso-
cupação do terreno, mas a 
situação perdura e as famí-
lias permanecem no local.
O grupo acampado, for-
mado principalmente por 
pessoas de bairros vi-
zinhos, tem o apoio do 
MST (Movimento dos 
Trabalhadores Sem Teto). 
A Prefeitura deu um 
prazo até 30 de novem-
bro para que os inva-
sores deixem o local.

Papai Noel do Shopping Pátio 
Pinda chegará das alturas

Bom velhinho pousará 
de helicóptero no esta-
cionamento do shopping 
no próximo domingo, 
dia 16, quando será aber-
ta também a decoração 
“Vila do Noel” Está che-
gando a hora do velhi-
nho de barbas brancas 
iniciar as festividades de 
fim de ano no Shopping 
Pátio Pinda. A chegada 
do Papai Noel acontece-
rá no próximo domingo, 
dia 16, a partir das 15h. 
O evento será marcado por 
uma série de apresentações 
circenses, brinquedos para 
as crianças e distribuição 

de algodão-doce e pipoca. 
O helicóptero trazendo o 
Papai Noel pousará no es-
tacionamento do shopping 
às 16h. Ainda no domingo, 
será aberta a decoração 
especial de Natal, com o 
tema “Vila do Noel”, com 
foco nas tradições do perí-
odo e muitas brincadeiras 
para as crianças, como o 
atelier do Noel, a corrida 
de barril, o escorregador 
do Noel e o pátio anima-
do. “Com muita alegria e 
diversão, a nossa ‘Chega-
da do Papai Noel’ promete 
ser inesquecível e conta-
mos com todos de Pinda 

e região para tornar essa 
tarde mágica”, destaca o 
gerente geral do shopping, 
Adriano Nogueira. “Te-
mos uma grande expectati-
va em relação a este fim de 
ano, quando completare-
mos um ano de funciona-
mento e viveremos o nos-
so segundo Natal - ainda 
mais completo e recheado 
de atrações.” Uma série 
de apresentações de corais 
também está agendada 
para as próximas semanas. 
A primeira acontece no dia 
16, às 19h, com o Coral 
Petra, fechando o evento 
“Chegada do Papai Noel”
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A Orquestra Sinfônica do 
Conservatório de Tatuí

Foi criada em 1985 para 
dar suporte à performance 
dos estudantes da área de 
cordas sinfônicas da insti-
tuição. O grupo é formado 
por professores e alunos 
bolsistas, dando a estes 
últimos a oportunidade 
de oferecer uma ampla 
experiência do repertório 
sinfônico e também uma 
antevisão de um possí-
vel ambiente de trabalho.
A Orquestra do Conserva-
tório de Tatuí possui uma 
bagagem artística invejá-
vel. Recebe regularmente 
diversos regentes con-
sagrados, como Roberto 
Tibiriçá, Felix Krieger, 
Abel Rocha, Aylton Es-
cobar, Rodrigo de Car-
valho e Gottfried Engels. 
Dentre os solistas estão 
Arnaldo Cohen, Gilberto 
Tinetti, Alex Klein, An-
tonio Lauro Del Claro, 
Fabio Cury, Tatjana Vas-
siljeva, Rosana Lamo-
sa, entre muitos outros.
De caráter pedagógico, a 
orquestra também reali-
za uma série de concertos 
didáticos cujo objetivo é 
fomentar o contato com 
a música clássica, princi-
palmente entre as crian-

ças das escolas públicas.
Em 1996, a orquestra ex-
cursionou em turnê por 
diferentes estados brasi-
leiros por meio do projeto 
Banco do Brasil Musical. 
Nele, o grupo acompa-
nhou músicos como Wag-
ner Tiso, Egberto Gis-
monti e Arthur Moreira 
Lima no programa “Cenas 
Brasileiras”. Neste mesmo 
ano, gravou dois CDs. O 
primeiro, em homenagem 
ao compositor Tom Jobim, 
e o segundo, denominado 
Obras Brasileiras, é dedi-
cado inteiramente a peças 
para saxofone e orques-
tra, tendo como solista o 
saxofonista norteameri-
cano Dale Underwood.
A Orquestra do Conserva-
tório de Tatuí, em 2011, 
tornou-se um dos grupos 
mais ativos da música 
clássica brasileira. Tendo 
João Maurício Galindo à 
frente como regente titu-
lar, considerado um dos 
melhores maestros brasi-
leiros da atualidade, a Or-
questra do Conservatório 
de Tatuí vem conquistan-
do cada vez mais espaço 
no cenário musical. Nas 
temporadas de 2011/2012 

fez dezenas de concertos e 
apresentações marcantes, 
como os da Sinfonia nº 9 
em ré menor, op. 125, “Co-
ral”, de L. van Beethoven, 
e da cantata cênica “Car-
mina Burana”, de Carl 
Orff. Este último apresen-
tado na série de concertos 
Tucca, na Sala São Paulo.
Nos anos de 2011/2012, a 
Orquestra do Conservató-
rio de Tatuí desenvolveu o 
projeto Música Orquestral 
Alemã, idealizado pelo 
renomado maestro Felix 
Krieger (regente convida-
do), cujo foco de atuação 
foi uma série de apresen-
tações do alto repertório 
germânico em concertos 
no interior e na capital 
do Estado de São Paulo.
A orquestra vem, ainda, 
atuando de forma desta-
cada junto ao Núcleo de 
Ópera do Conservatório 
de Tatuí. O grupo inte-
grou as óperas “Dido e 
Enéas”, de Henry Purcell 
(2009); “La Serva Padro-
na”, de Giovanni Battis-
ta Pergolesi, e “Orfeu no 
Inferno”, de Jacques Of-
fenbach (2011); e “Orfeu 
e Eurídice”, de Christoph 
Willibald Gluck (2012).
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Residencial Ana Cândida 
de Tremembé começa a 
receber obras de asfalto

Tremembé terá
apresentação de

Orquestra Sinfônica no 
aniversário da cidade

Taubaté troca metade da 
frota ônibus para atender 

o transporte público

Buracos, suspensões de 
veículos quebradas, di-
fícil locomoção, um 
cenário que desencan-
tava os moradores do 
Residencial Ana Cândida, 
começam a se tornar coi-
sas do passado . Para isso, 
a Prefeitura de Tremembé 
está recapeando todas as 
ruas do bairro, um traba-
lho que foi intensificado 
nesta semana com o apoio 
do rolo compactador para 
garantir maior durabi-
lidade do asfalto novo 
que vem sendo colocado.
São cerca de 3.375 m² de 
asfalto nas ruas Antônio 

No último dia 03 de no-
vembro, o Prefeito Marce-
lo Vaqueli acompanhado 
dos Secretários Munici-
pais de Turismo, Cultura 
e Esportes e Assuntos Ju-
rídicos Marcela Pereira 
Tupinambá e Marco An-
tônio Queiroz Moreira 
respectivamente e do Co-
ordenador Rodrigo Celso 

Com o propósito de reno-
var toda a frota de ônibus 
do transporte público, a 
Prefeitura de Taubaté pro-
moveu ontem (10) a entre-
ga de 30 novos carros para 
os serviços de atendimen-
to à população. Todos os 
veículos são 0Km e com 
acessibilidade. De acordo 
com a Prefeitura, são veí-
culos maiores, com 12,5m 
de comprimento, e que são 
mais confortáveis e mo-
dernos. Os carros são do-
tados de sistema de segu-
rança denominado “Anjo 
da Guarda”, que controla a 
velocidade do veículo em 
dias normais e com a ve-

Nogaroto, Aurea de O. 
Vargas, João F. da Mota, 
Profª Cesarina de Q. Ribas 
e Jarbas S. Pinto. Foram 
instaladas também apro-
ximadamente 220 m de 
galerias de águas pluviais. 
O investimento foi de 
R$ 197.992,60 e a obra 
já está em sua fase final.
Uma das moradores sa-
tisfeitas com o trabalho 
da Prefeitura é Marilda 
Aparecida Junqueira. Ela 
diz que ela e seus vizi-
nhos lutavam há mais de 
10 anos pela melhoria das 
ruas e que agora veem a 
Prefeitura começar a recu-

Muassab, se reuniram com 
o Secretário de Cultura 
do Estado Marcelo Mat-
tos Araujo para apresentar 
projetos e solicitar apoio 
do Governo em proje-
tos culturais para eventos 
no município em 2015.
O encontro foi muito po-
sitivo e serviu para acertar 
a vinda da Orquestra Sin-

locidade reduzida em dias 
de chuva, impedindo que o 
mesmo parta em segunda 
marcha e com portas aber-
tas. Os veículos contam, 
também, com três portas 
de acesso, plataforma ele-
vatória localizada na porta 
central para acessibilidade 
de pessoas com deficiên-
cia, itinerários eletrônicos 
na parte frontal e lateral, 
além de serem movidos 
a biodiesel. Atualmente, 
Taubaté tem 79 ônibus em 
operação e mais os reser-
vas. A renovação, que con-
ta ainda com mais 15 veí-
culos que já entraram em 
circulação, representa 45 

peração da pavimentação 
asfáltica. “O prefeito Va-
queli caminhou pelas ruas 
do bairro, viu nossa reali-
dade de perto e prometeu 
solucionar os problemas. 
Agora estamos recebendo 
as melhorias. Obrigada”, 
afirma a dona de casa.
“Sabemos que ainda falta 
muito. Mas, este início do 
trabalho de recuperação de 
ruas da cidade demonstra 
que realmente o prefeito 
Vaqueli é um homem de 
palavra e com certeza já 
está fazendo a diferença”, 
conta o metalúrgico e mo-
rador Augusto P. Silva.

fônica do Conservatório 
de Tatuí para apresentação 
no dia 26 de novembro, 
aniversário do município.
O prefeito Marcelo Vaque-
li ressaltou que a cultura 
tem um papel importante 
na vida das pessoas. “Es-
tamos dando uma atenção 
especial ao setor, valori-
zando o artista local e am-
pliando o acesso da popu-
lação aos espetáculos. Nós, 
da Prefeitura de Tremem-
bé, estamos fazendo nos-
sa parte, trabalhando pelo 
fomento da cultura e pela 
aproximação do tremem-
beense a este segmento.
Em breve publicaremos a 
programação das festivi-
dades em comemoração 
ao aniversário da cidade.

ônibus novos para atender 
a população taubateana, 
isto é, mais da metade da 
frota renovada. A Prefeitu-
ra informou que a troca dos 
carros será de forma gra-
dativa até que toda a frota 
esteja renovada. Os 30 no-
vos veículos atenderão  as 
linhas: Parque Três Marias 
/ Independência, Cidade 
de Deus / Vila São Geral-
do, Parque Aeroporto / Jar-
dim América, Chácara Sil-
vestre / Parque Ipanema, 
Santa Tereza / Quiririm 
/ Gurilândia, Distrito In-
dustrial / Cecap e, Parque 
Urupês, em substituição 
aos ônibus mais antigos.

Projeto visa conscientizar 
sobre importância do

mangue do Camaroeiro
de Caraguá

Atividades de conscienti-
zação ambiental foram re-
alizadas, no último sábado, 
na Praia do Camaroeiro, 
região Central de Caraguá. 
O objetivo é alertar alunos 
das escolas e comunidade 
sobre a importância de pre-
servar a área do mangue. 
A organizadora do proje-
to, Luciana Soares, disse 
que, além da limpeza e da 
conscientização, as ações, 
que vão ocorrer uma vez 
por mês, visam chamar 
a atenção da população 
para pontos turísticos que, 
com o passar do tempo e 
da problemática do lixo, 
acabaram sendo esque-

cidos, como é o caso da 
Praia do Camaroeiro. Du-
rante a manhã de sábado, 
os integrantes do grupo de 
escoteiros mirins conhece-
ram a restinga e o mangue, 
e a importância da preser-
vação do meio ambiente. 
A chefe do Escoteiro Cara-
guatá, Sonja Passos, disse 
ser essencial para as crian-
ças o conhecimento adqui-
rido em conscientizações. 
“Elas ficam surpresas com 
a qualidade do lixo reco-
lhido e repassam a impor-
tância da preservação para 
a casa e a escola”, afirmou. 
Os resíduos coletados no 
mangue e nas praias são 

contaminados, portanto, 
não há possibilidade de re-
ciclagem. Após a coleta, o 
material é direcionado para 
o transbordo de Caragua-
tatuba e, posteriormente, 
enviado para Tremembé. 
O projeto de conscientiza-
ção ambiental é realizado 
pelo Governo Municipal, 
por meio da secretaria de 
Meio Ambiente, em par-
ceria com o Centro Uni-
versitário Módulo, ONG 
Maranata Ecologia, Grupo 
de Escoteiro Caraguatá, 
Polícia Ambiental, alunos 
das escolas do bairro Ipi-
ranga, pescadores e ven-
dedores do Camaroeiro.

ETEP realiza concurso
de bolsas

A ETEP (Escola Técnica 
Professor Everardo Pas-
sos) está com inscrições 
abertas até o dia 28 de no-
vembro para o concurso 
de bolsas. Os descontos 
na mensalidade variam de 
10% a 100%, conforme o 
resultado do aluno no tes-
te. Os interessados devem 
ter concluído ou estar con-
cluindo em 2014 o ensino 
fundamental. A ETEP ofe-
rece junto com o Ensino 
Médio cursos técnicos de 
Mecânica, Mecatrônica, 

Eletrônica, Informática e 
Informática para Internet.  
De acordo com o diretor 
acadêmico da ETEP, pro-
fessor Roberto Grechi, o 
concurso de bolsas tem 
como objetivo valori-
zar os alunos que tenham 
bom rendimento escolar 
e ajudar a reduzir a eva-
são escolar com ajuda na 
mensalidade. “A presença 
destes bons e esforçados 
alunos em nossas salas 
de aula gera uma influên-
cia positiva e promove o 

estímulo ao estudo”, res-
salta. As inscrições para o 
concurso de bolsas podem 
ser feitas no site da ETEP 
ou pessoalmente na insti-
tuição. A prova acontece 
no dia 29 de novembro 
às 8h a Unidade Esplana-
da da ETEP, localizada na 
Av. Barão do Rio Branco, 
882 - Jd. Esplanada, São 
José dos Campos. Mais 
informações pelos telefo-
nes (12) 3947-2261, 3947-
2273 e 3947-2276 ou pelo 
site www.etep.edu.br.

Gabarito oficial do Enem 
está disponível

Quem realizou no último 
final de semana o Exa-
me Nacional do Ensino 
Médio (Enem) já pode 
conferir o gabarito ofi-
cial que está disponível 
na página do Instituto 
Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep). O 
resultado final do exame 
será divulgado apenas em 
janeiro. Aplicado no úl-
timo final de semana, O 
ENEM atraiu mais de 6,2 

milhões de estudantes em 
1,7 mil cidades em todo o 
país. No primeiro dia (8), 
os candidatos responde-
ram a questões de ciências 
e de ciências da nature-
za. No segundo dia (9), 
foram questões de lingua-
gens, códigos e matemática. 
Mesmo com o gabarito 
em mãos os candidatos 
não conseguirão saber a 
nota que tiraram, porque 
o sistema de correção do 
Enem usa a metodologia 

da Teoria de Resposta ao 
Item (TRI), ou seja, o va-
lor de cada questão varia 
conforme o percentual 
de acertos e erros dos es-
tudantes naquele item. 
Assim, um item que teve 
grande número de acertos 
será considerado fácil e, 
por essa razão, valerá me-
nos pontos. O estudante 
que acertar uma questão 
com alto índice de erros 
ganhará mais pontos por 
aquele item.


