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Projeto Fazendo Arte
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Durante o mês de janeiro serão oferecidas oficinas para alunos, pais e 
comunidade.

Abaixo segue o cronograma de datas por oficinas:

OFICINA DE GRAFITE:
10/01 – das 10h às 12h – aula teórica
11/01 – das 08h às 16h – aula prática, com interferência no muro do Projeto.
OFICINA DE PERCUSSÃO:
13/01 – das 14h30min às 17h e das 18h30min às 21h
OFICINA DE CHORINHO:
15/01 – das 14h30min às 17h e das 18h30min às 21h
OFICINA DE JAZZ:
17/01 – das 14h30min às 17h e das 18h30min às 21h
OFICINA DE MÚSICA DE CÂMARA:
14/01 – das 14h30min às 17h e das 18h30min às 21h
16/01 – das 14h30min às 17h e das 18h30min às 21h
OFICINA DE MÁSCARAS CARNAVALESCAS:
20/01 – das 09h às 11h e das 18h30min às 20h30min
22/01 – das 09h às 11h e das 18h30min às 20h30min
PASSEIO CULTURAL – DESVENDANDO TREMEMBÉ
25/01 – das 09h às 12h e das 14 às 17h
Maiores informações no Projeto Fazendo Arte. Rua Monteiro Lobato, nº 50 –
Centro – Tremembé – fone: 3672-1806.
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A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé informa que 
o processo seletivo para 
contratação de estagi-
ários do ensino médio, 
técnico e superior está 
com as inscrições abertas. 
Há vagas para estudan-

A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé informa que 
o processo seletivo para 
contratação de estagi-
ários do ensino médio, 
técnico e superior está 
com as inscrições abertas. 
Há vagas para estudan-

tes dos cursos das áre-
as de Nível Superior 
em administração, RH, 
Farmácia, Educação 
Física, Enfermagem, 
Engenharia Ci-
vil, Informática, 
Pedagogia, Jornalismo, 
Psicologia, Direito e Ci-

tes dos cursos das áre-
as de Nível Superior 
em administração, RH, 
Farmácia, Educação 
Física, Enfermagem, 
Engenharia Ci-
vil, Informática, 
Pedagogia, Jornalismo, 
Psicologia, Direito e Ci-

ências Contábeis. Nível 
Técnico em Administra-
ção, Turismo e RH. Nível 
Médio em ensino médio.
As inscrições são online 
pelo link www.ciee.org.br.
Confira o edital com-
pleto no site www.
t r e m e m b e . s p . g o v. b r
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Tremembé está entre as 
cidades contempladas. 
O governador Geral-
do Alckmin assinou um 
convênio com 31 muni-
cípios para aumentar a 
oferta de cursos técnicos 
no Estado de São Paulo. 
Serão abertas 
1.360 novas vagas. 
“A escola vai ao encon-
tro do aluno, que estuda 
na sua cidade e em um 
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ano e meio já está com 
diploma”, afirmou Alck-
min durante evento, que 
ocorreu no Palácio dos 
Bandeirantes. “Em 31 
municípios começam, a 
partir de 20 de janeiro, as 
aulas das novas turmas das 
Etecs chamadas des-
c e n t r a l i z a d a s . ”
Serão contemplados mu-
nicípios que não têm Es-
colas Técnicas Estaduais 
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(Etecs) ou aqueles onde é 
preciso expandir o núme-
ro de vagas. Na região, a 
cidade que receberá os 
cursos será Tremembé.
Com a assinatu-
ra dos convênios, o 
Centro Paula Souza pas-
sa a atuar em 306 mu-
nicípios do Estado, 
oferecendo cursos técnicos, 
tecnológicos e 
de ensino médio.
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As inscrições para o 
Festival de Marchinhas 
“Cida Novaes” seguem 
até o dia 24 de janeiro.
O evento será realizado nos 
dias 7, 8 (eliminatórias) e 
9 de fevereiro (final), às 20 
horas, no Largo do Quartel.
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Sales, 530, São Bene-
dito, CEP 12.422-020. 
I n f o r m a ç õ e s 
pelo email: 
cul tura.pindamonhan-
gaba@hotmail.com ou 
pelos telefones (12) 
3642-1080 e 3643-2690.
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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

14 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.

Atendimento do
Protocolo de Trânsito 

de Taubaté muda
de endereço

O atendimento do Setor 
de Protocolo de Trânsi-
to passa a acontecer no 
prédio da Secretaria de 
Mobilidade Urbana, no 
bairro Jabuticabeiras.
Até a última sexta-fei-
ra os atendimentos fo-
ram realizados no prédio 
da CTI, uma medida de 
caráter provisório, até 

que as obras do novo lo-
cal fossem finalizadas.
Os munícipes que pre-
cisarem dos serviços re-
lacionados a trânsito, 
transportes ou mobili-
dade urbana, incluin-
do recursos de multas, 
credencial de portador 
de necessidades espe-
ciais ou idoso, inscrições 

municipais, projetos viá-
rios e outras solicitações 
que necessitem de pro-
tocolo, podem dirigir-se 
à Av. Marechal Arthur 
da Costa e Silva, 1435, 
de segunda a sex-
ta, das 8h às 17h.
O telefone de con-
tato do setor de pro-
tocolo é 3608-5087.

Sesc Taubaté promove 
cinema dentro d’água

O Sesc Taubaté realiza 
nesse mês o “Cine Molha-
do/Tiros N’Água”, com 
exibições de filmes da 
Mostra John Ford na pis-
cina da unidade. A mostra 
será exibida às quartas e
sextas-feiras, dias 15, 
17, 22, 24, 29 e 31, 
a partir das 19h30.
John Ford foi um cineasta 
americano de grande re-
nome no período de 1930 
a 1960. Conhecido prin-
cipalmente, pelos seus 
westerns, dirigiu 133 fil-

mes e alguns documen-
tários. De acordo com 
a crítica especializada, 
ele foi um dos maiores 
contribuidores para o de-
senvolvimento do cinema.
Para assistir a mos-
tra é necessário 
cartão de matrícula e exa-
me médico atualizados.
Confira os filmes 
a serem exibidos:
O prisioneiro da ilha dos tu-
barões | USA, 1918, PB, 96’
Dia 15, 19h30
Rastros de ódio | 

USA, 1956, cor, 119’ 
Dia 17, 19h30
A mocidade de 
Lincoln | USA, 
1939, PB, 100’
Dia 22, 19h30
O homem que ma-
tou o fascínora | 
USA, 1962, PB, 119’ 
Dia 24, 19h30
Juiz Priest | USA, 
1934, PB, 80’ 
Dia 29, 19h30
No tempo das diligên-
cias | USA, 1939, PB, 97’
Dia 31, 19h30
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Taubaté inaugura novo
Centro de Diagnóstico

Os munícipes que forem 
realizar exames laborato-
riais terão à disposição o 
novo Centro de Diagnos-
tico de Taubaté. O prédio 
foi totalmente reformado 
para atender a popula-
ção com maior confor-
to e oferecer um servi-
ço de maior qualidade.
A nova sede do labora-
tório está localizada na 
Rua Portugal nº 285 – 
Jardim das Nações, pró-
ximo ao PSM e Policlí-

nica, facilitando, assim, 
o acesso e a agilidade na 
realização de exames e 
entrega dos resultados.
Além dessa sede, 
a coleta continuará 
acontecendo em 5 PA-
MOS (Independência, 
P a r q u e 
Aeroporto, Três Maria 
I, Mourisco e Cháca-
ras Reunidas)e em to-
das as unidades do ESF.
Os munícipes devem 
ficar atentos aos pro-

cedimentos para cole-
ta e horários de funcio-
namento das unidades.
Outro laboratório foi 
instalado dentro do Pron-
to Socorro Municipal 
para o atendimento das 
urgências e emergências, 
reduzido o tempo de espe-
ra para menos de 2 horas, 
agilizando os diagnósticos 
e tratamento dos pacientes.
S e r v i ç o :
Endereço: Rua Portugal nº 
285 – Jardim das Nações

Museu Felícia Leirner e
Auditório Claudio Santoro

realizam projeto de férias em 
janeiro em Campos do Jordão

Desenvolvida até o fim 
do mês, a programação 
‘Férias no Museu’ con-
ta com várias ativida-
des; as vagas são limita-
das e a entrada é 1kg de 
alimento não perecível
De 7 a 26 de janeiro, o 
Museu Felícia Leirner 
e o Auditório Claudio 
Santoro, instituições da 
Secretaria de Estado da 
Cultura administradas em 
parceria com a Associa-
ção Cultural de Apoio ao 
Museu Casa de Portinari 
(ACAM Portinari), reali-
zam várias atividades para 
entreter o público infanto-
juvenil durante as férias 
escolares. A programação 
“Férias no Museu” será 
dividida em três módulos, 
ao longo de três semanas, 
com os temas: artes plás-
ticas, música e natureza.
Cada atividade terá um 
número limitado de vagas, 

distribuídas pela ordem de 
chegada. Para participar o 
interessado deve colaborar 
com um quilo de alimento 
não perecível. O museu e 
o auditório estão localiza-
dos na Avenida Dr. Luis 
Arrobas Martins, nº 1.880. 
Mais informações pelo 
telefone (12) 3662-6000.
S e r v i ç o :
Programação “Fé-
rias no Museu”
Período: de 7/1/2014 
a 26/1/2014
“Construindo Sons”
Datas: 14, 15, 16 e 17/1
Horário: das 10h às 
12h e das 14h às 16h
Vagas: até 20 crianças, 
por ordem de chegada
“Brincando com Música”
Data: 18/1
Horário: das 15h às 16h20
Vagas: até 25 crianças, 
por ordem de chegada
“Trio Sambanense”
Data: 19/1

Horário: das 11h às 12h30
“Amigo da Natureza”
Datas: 21, 22, 23 e 24/1
Horário: das 10h às 
12h e das 15h às 17h
Vagas: até 25 crianças, 
por ordem de chegada
“Oficina Ecobrinque-
doteca no Museu”
Data: 25/1
Horário: das 15h às 17h
Vagas: até 20 crianças, 
por ordem de chegada
“A Filarmônica En-
saia no Museu”
Data: 26/1
Horário: das 10h às 12h30
Vagas: até 800 pessoas, 
por ordem de chegada
Entrada: 1kg de ali-
mento não perecível
I n f o r m a ç õ e s : 
(12) 3662-6000
Local: Museu Felícia 
Leirner - Auditório Clau-
dio Santoro (Av. Dr. Luis 
Arrobas Martins, nº 1.880 
- Campos do Jordão/SP)

Taubaté terá a maior 
loja Leroy Merlin

do país
A Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Secreta-
ria de Desenvolvimento e 
Inovação – SEDIN, traz 
para o município o maior 
empreendimento da rede 
Leroy Merlin de todo o 
país, especializada em 
materiais para construção, 
acabamentos, decoração 
e jardinagem. A loja, que 
já está em fase de terra-

planagem, será localizada 
nas proximidades da Ro-
dovia Presidente Dutra.
Fundada na França em 1923,
 a rede de lojas chegou 
ao Brasil em 1998 e se 
espalhou por todo o terri-
tório nacional, sendo que 
a unidade de Taubaté terá 
uma área construída de 
12 mil m2 no Distrito In-
dustrial do Una II. Ape-

nas essa loja deverá gerar 
700 empregos diretos.
De acordo com Se-
cretaria de Desenvol-
vimento e Inovação, 
a Leroy Merlin, entre ou-
tros investimentos e em-
preendimentos que estão 
em andamento, trazem 
uma expectativa de cerca 
de 7 a 8 mil empregos dire-
tos para Taubaté em 2014.

A Prefeitura de Pinda
inicia obra que liga

Campo Belo e Jardim
Aurora

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba iniciou, nesta 
semana, a abertura da li-
gação entre a Travessa 
Gregório Casagrande, no 
Campo Belo, e a rua João 
Baptista Passos (João 
Petti), no Jardim Aurora. 
O serviço atende a uma 
antiga reivindicação dos 
moradores da região.
De acordo com infor-
mações da Secretaria de 
Obras da Prefeitura, que 
está executando o servi-

ço, após a abertura da rua, 
estão sendo feitos guia, 
sarjeta, adequação das bo-
cas de lobo e escoamen-
to das águas das chuvas. 
Após o término da ação, 
o novo trecho será asfaltado.
O advogado Pau-
lo Casagrande, mora-
dor da rua João Petti, 
está bastante satisfeito 
com o atendimento da rei-
vindicação pela Prefeitura.
Ele é um dos requeren-
tes da ligação do trecho 

e acompanhou de perto 
a equipe da Secretaria de 
Obras durante a re-
alização do serviço. 
“Estou muito satisfeito 
com a obra, estou acompa-
nhando tudo, já estive no 
Jurídico da Prefeitu-
ra e me explicaram 
todos os trâmites e,
 pelas dificuldades todas, 
acredito que a Prefeitu-
ra está atendendo a soli-
citação até mesmo antes 
do previsto”, afirmou.

Balcão de Emprego de 
Taubaté oferece vagas 

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

Para cozinheira e padeiro é 
necessário ter experiência, 
nas demais os candidatos 
passarão por treinamento.
A contratação é ime-
diata e os interessados 
poderão entregar seu 
currículo no Balcão de 
Emprego, localizado na 
Praça Coronel Vitoriano, 1 
- Centro. Caso não te-
nha cadastro, é neces-

sário apresentar com-
provante de endereço e 
documentos pessoais.
S E R V I Ç O :
Vagas para o comércio 
e prestação de serviço
Balcão de Emprego
Endereço: Praça Coro-
nel Vitoriano, 1 - Centro
Horário: das 8h às 17h
Telefone: 3621-
6 0 4 3 / 3 6 3 3 - 6 3 2 1

Bibliotecas Municipais 
oferecem atividades

educativas nas férias de 
janeiro em Taubaté

As bibliotecas municipais 
de Taubaté vão oferecer 
atividades educativas du-
rante as férias de janei-
ro. O projeto Férias na 
Biblioteca acontece nas 
unidades do Centro e do 
Quiririm. Serão atividades 
como contação de histó-
rias, oficinas pedagógicas 
e de trabalhos manuais. 
O objetivo do projeto é 
proporcionar uma op-
ção de programação du-
rante as férias escolares. 
A proposta é que a cada 
atividade aconteça um 
bate-papo sobre litera-
tura como forma de mo-
tivar as crianças a fre-
quentar as bibliotecas.
Segue a programa-
ção de atividades: 
15/01 - Quarta-feira
09h – Contação de His-
tórias com Mércia Gama
14h – Oficina de Ba-

lão com Molinha e Cia 
Local: Biblioteca Munici-
pal - Parque do Quiririm 
Avenida dos Imigrantes 
s/n – Distrito do Quiririm
17/01 – Sexta-feira
09h – Contação de His-
tórias com Cia Truões
14h – Oficina de Ba-
lão com Tio Energia
Local: Biblioteca Mu-
nicipal “Prof. José Je-
rônymo de Souza Filho”
Praça Dr. Barbo-
sa de Oliveira, s/n – 
C e n t r o 
22/01 – Quarta-feira 
09h - Contação de His-
tórias com Tia Ciça
14h – Oficina de Tan-
gram com Cáttia Bercano
Local: Biblioteca Munici-
pal - Parque do Quiririm 
Avenida dos Imigrantes 
s/n – Distrito do Quiririm
24/01 – Sexta-feira 
09h - Contação de Histó-

rias com Cáttia Bercano 
14h – Oficina de Do-
bradura com Cia do Sol
Local: Biblioteca Mu-
nicipal “Prof. José Je-
rônymo de Souza Filho”
Praça Dr. Barbosa de 
Oliveira, s/n – Centro
29/01 – Quarta-feira
09h - Contação de His-
tórias com Tiago Giles
14h - Oficina de Dobra-
dura com Cia Truões
Local: Biblioteca Munici-
pal - Parque do Quiririm 
Avenida dos Imigrantes 
s/n – Distrito do Quiririm
31/01 Sexta-feira 
09h - Contação de His-
tórias com Tia Violeta
14h - Oficina de Tan-
gram com Cia do Sol
Local: Biblioteca Mu-
nicipal “Prof. José Je-
rônymo de Souza Filho”
Praça Dr. Barbosa de 
Oliveira, s/n – Centro

Caraguá abre processo
seletivo para

profissionais da
Educação Inclusiva

O Governo Municipal de 
Caraguá abriu processo 
seletivo para admissão de 
professores de Educação 
Básica 2 e profissionais 
para a Educação Especial. 
As vagas são para profes-
sores das disciplinas de In-
glês (17), Educação Física 
(10), Geografia (06) e para 
os cargos de assistente so-
cial (03), fonoaudiólogo 
(05), psicólogo (02) e te-
rapeuta ocupacional (01).
Professores de Educa-
ção Básica 2 irão atuar 
do 1º ao 9º ano do Ensi-
no Fundamental e os de-
mais profissionais serão 
encaminhados aos proje-
tos do setor de Educação 
Inclusiva da secretaria de 
Educação. Entre estes, o 

Centro de Referência de 
Inclusão Escolar (Crie), 
já existente no bairro Su-
maré e com outras três 
unidades em construção 
nos bairros Casa Branca, 
Perequê-Mirim e Tinga.
O Crie é destinado a alu-
nos com necessidades edu-
cacionais especiais (NEE) 
matriculados nas unidades 
escolares municipais. O 
projeto tem o objetivo de 
potencializar o desenvol-
vimento e funcionalidade 
destes estudantes, por meio 
de ações em educação, 
saúde e assistência social.
Além disso, o centro ofe-
rece atendimentos, con-
sultas e aconselhamen-
tos a alunos, familiares e 
profissionais envolvidos 

no processo de inclusão 
escolar e promove aten-
dimento psicológico a 
pais de alunos com NEE.
Entre as deficiências aten-
didas pelo centro estão 
a deficiência intelectual; 
baixa visão; cegueira; defi-
ciência auditiva; deficiên-
cia física; deficiência múl-
tipla; transtorno invasivo 
do desenvolvimento; altas 
habilidades; disfunção de 
fala e linguagem; distúr-
bios de aprendizagem; 
distúrbio de Comporta-
mento; atraso no DNPM 
e Cognitivo; alunos em 
situação de vulnerabili-
dade social e outras con-
dições atípicas. Em 2013, 
o projeto realizou mais 
de 8000 atendimentos.
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Prefeitura de Tremembé
convida população para
participar da Revisão do 

Plano Diretor Participativo

Prefeitura de Tremembé
convida população para
participar da Revisão do 

Plano Diretor Participativo

A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé convida toda 
população para participar 
das audiências públicas 
que marcam a Primeira 
Revisão do Plano Diretor 
Participativo realizada no 
município.  O evento dará 
inicio as atividades da Re-
visão do Plano e esclare-
cerá à população como ela 
poderá participar, sugerir e 
apontar o que os munícipes 
querem para a cidade para 
os próximos anos. Esse é 
o momento de pensarmos 
sobre o nosso município, 
levando seus problemas e 
propondo o que pode ser 
melhor para nossa cidade.
O objetivo é levar ao 
maior número de pessoas 
possível, informações so-
bre o que é e qual a impor-
tância deste instrumento 
usado para garantir a todos 
os cidadãos um lugar ade-
quado para morar, viver e 
trabalhar com dignidade.
O Plano Diretor Partici-
pativo depende do envol-
vimento de toda a popu-
lação, que deve interagir 
com a equipe da Prefeitura, 
num processo democrático.
A Prefeitura dividiu a ci-
dade em quatro setores:
- Setor 01: Vila Nossa Se-
nhora da Guia, Residen-
cial Flamboyant, Residen-
cial e Comercial Hataville, 
Jardim Vila Nova, Jardim 
Bom Jesus, Condominio 
Parque dos Pássaros, Par-
que das Fontes, Centro, 
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Village Tremembé, Vila 
Santo Antonio, Jardim 
dos Eucaliptos, Residen-
cial Ana Candida, Jardim 
Samar, Jardim Paineiras, 
Residencial Vargas, Par-
que Nossa Senhora da 
Glória, Jardim Bica da 
Glória, Terras de Benvi-
rá, Jardim Santana, Par-
que Novo Mundo, São 
Vicente de Paula, Eldo-
rado, Vila Migoto, Por-
tal do Sol, Vale do Sol, 
Santa Lucia, Pinheiros 
de Tremembé,  Campos 
do Conde II, Campos do 
Conde III, Porto Segu-
ro, Chácara Nova Vida, 
Chácara Canaã, Flor do 
Vale, Jardim Jaraguá, 
Rancho Grande, Cháca-
ra das Rosas, Santa Iza-
bel, Itamambuca, Jatobá.
- Setor 02: Padre Eter-
no, Recanto Feliz.
- Setor 03: Jardim Ma-
racaibo, Flor do Campo, 
Kanegae, Poço Grande, 
Alberto Ronconi.
- Setor 04: Zona Rural.
1ª REUNIÃO – Dia 
27/01/14 (Segunda-fei-
ra) Local: Centro Educa-
cional Antônio de Mat-
tos Barros (Rua 18, 351, 
Loteamento Alberto 
Ronconi) Horas: 19h30
2ª REUNIÃO – Dia 
28/01/14 (Terça-fei-
ra) Local: Escola Amá-
lia G. R. Patto (Ave-
nida 7 de Janeiro s/n, 
Jardim Santa-
na) Horas: 19h30
3ª REUNIÃO – Dia 
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Alberto Ronconi.
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1ª REUNIÃO – Dia 
27/01/14 (Segunda-fei-
ra) Local: Centro Educa-
cional Antônio de Mat-
tos Barros (Rua 18, 351, 
Loteamento Alberto 
Ronconi) Horas: 19h30
2ª REUNIÃO – Dia 
28/01/14 (Terça-fei-
ra) Local: Escola Amá-
lia G. R. Patto (Ave-
nida 7 de Janeiro s/n, 
Jardim Santa-
na) Horas: 19h30
3ª REUNIÃO – Dia 

29/01/14 (Quarta-fei-
ra) Local: Escola Maria 
Amélia do Patrocínio 
(Avenida General Gabriel 
Rafael da Fonseca, 2139, 
Padre Eterno) Horas: 19h30
4ª REUNIÃO – Dia 
30/01/14 (Quinta-fei-
ra) Local: Câmara Mu-
nicipal de Tremembé 
(Rua Bom Jesus, s/n, 
Centro) Horas: 19h30
Para participar é simples, 
basta retirar na Prefeitu-
ra ou nos encontros que 
serão realizados com as 
Sociedades Amigos de 
Bairro as cédulas de parti-
cipação em que o cidadão 
poderá expressar sua opi-
nião sobre os problemas 
e as possíveis soluções 
para melhoria da cidade. 
A cédula de participa-
ção também poderá ser 
impressa através do site 
www.tremembe.sp.gov.br
Depois de preenchi-
do o munícipe pode-
rá depositar sua cédu-
la em umas das cinco 
urnas espalhadas na cidade.
Urnas: Escola Amália G. 
R. Patto (Jardim Santana), 
Escola Maria Amélia do 
Patrocínio (Padre Eterno), 
Centro Educacional Antô-
nio de Mattos Barros (Jd. 
Alberto Ronconi), Pre-
feitura Municipal (Cen-
tro), Câmara Municipal 
de Tremembé (Centro)
Sua participação é mui-
to importante para o fu-
turo de nossa querida 
Tremembé. Participe!
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XXIX Corrida General
Salgado 2014 de Taubaté

 Inscrições abertas! 
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 Inscrições abertas! 

A “XXIX CORRIDA PE-
DESTRE DO 5.ºBPM/I 
“GENERAL JÚLIO 
MARCONDES SALGA-
DO”, é um evento esporti-
vo comemorativo do 117º 
aniversário do 5º BPM/I 
(Quinto Batalhão da Po-
lícia Militar do Interior), 
cujo o regulamento está 
em conformidade com a 
regra 240 da Federação 
Internacional de Atletismo 
(IAAF) e corresponden-
te Norma 07 de Corrida 
de Rua da Confederação 
Brasileira de Atletismo 
(CBAT) para reconhe-
cimento de corrida de 
rua em nível Nacional,
doravante denominada 
EVENTO, será realizada 
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no dia 30 de março de 2014, 
na cidade de Taubaté/SP, 
por PESSOAS DE AM-
BOS OS SEXOS, de-
vidamente inscritas 
denominados ATLE-
TAS, com qualquer 
condição climática; 
 O evento tem como fina-
lidade comemorar o 117º 
aniversário do 5º BPM/I 
“General Salgado”, 
promovendo a integra-
ção da Polícia Mili-
tar com a comunidade,
 dentro dos prin-
cípios da Polícia 
Comunitária e Incenti-
var a prática desportiva; 
 A competição será dis-
putada em percursos de 
5km (Corrida e Cami-
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cípios da Polícia 
Comunitária e Incenti-
var a prática desportiva; 
 A competição será dis-
putada em percursos de 
5km (Corrida e Cami-

nhada) e 10 km (Corri-
da) em uma única volta. 
 A CAMINHADA deverá 
se posicionar na largada 
logo após os corredores. 
 A LARGADA será 
no Centro de Eventos 
Taubateano, sito à Aveni-
da Walter Thaumaturgo 
(mais conhecida como 
“Avenida do Povo”); 
Horários de largada: 
07h50 - PCD - cor-
rida de 5 km 
08h00 - Corrida de 5 e 10 
km e Caminhada de 5 Km 
A ORGANIZAÇÃO so-
licita extrema atenção 
às chamadas do sistema 
de som na área de larga-
da para eventuais ajustes 
nos respectivos horários. 
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Núcleos turísticos de 
Pinda oferecem opções 

para as férias
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Pindamonhangaba pos-
sui dois núcleos turísti-
cos: Ribeirão Grande e 
Piracuama. Os locais re-
cebem atenção especial 
do Departamento de Tu-
rismo da Prefeitura, para 
que possam desenvol-
ver todo o seu potencial. 
Para tanto, são oferecidos 
cursos de capacitação, 
parcerias e consultorias.
Mais informações sobre 
os núcleos turísticos po-
derão ser obtidas no De-
partamento de Turismo 
da Prefeitura, telefone 
3643-1761 e 3643-1424.
Ribeirão Grande
O Núcleo Turístico do 
Ribeirão Grande compre-
ende toda a extensão da 
estrada municipal Jesus 
Antonio de Miranda, tam-
bém conhecida como Es-
trada do Ribeirão Grande. 
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Conta com um diversifica-
do roteiro gastronômico, 
oferecendo comida caipi-
ra, peixes, massas, doces 
caseiros e muito mais. 
Também apresenta arte-
sanato, hospedagem, na-
tureza exuberante, trilhas, 
riachos, cachoeiras, além 
da Fazenda Nova Gokula, 
que abriga a comunidade 
Hare Krishna. Todos os 
anos, o Núcleo realiza o 
Festival da Primavera, reu-
nindo atrações culturais e 
gastronomia e atraindo di-
versos visitantes à região.
P i r a c u a m a
Criado por meio de par-
ceria público-privada, 
este núcleo visa oferecer 
mais alternativas de turis-
mo na região da Serra da 
Mantiqueira. A localiza-
ção estratégica do bairro 
em uma área privilegiada 
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pelos recursos naturais 
dos contrafortes da Man-
tiqueira e uma bacia hi-
drográfica rica em cacho-
eiras de águas límpidas e 
praias fluviais possibilita 
alto potencial de visitação 
turística. Como resultado, 
espera-se gerar mais em-
pregos e renda no bairro e 
proximidades, além de de-
safogar o turismo de Cam-
pos do Jordão. A partir de 
2014, haverá reuniões para 
que esse núcleo seja resga-
tado, por meio da união e 
organização dos empresá-
rios daquela região. Tam-
bém estão programados 
pelo Departamento de 
Turismo da Prefeitura a 
instalação de placas de 
sinalização e a criação 
de um evento gastro-
nômico e cultural tam-
bém para essa região.
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Ruas do Momba-
ça recebem sarjetões
Diversas ruas do bairro 
Mombaça estão recebendo 
sarjetões, para melhorar 
o escoamento de água e 
prevenir danos no asfalto. 
Com o tempo, a água em-
possada vai desgastando o 
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asfalto e abrindo buracos. 
A construção de sarjetões 
é uma solução permanen-
te para esse problema, de 
acordo com informações 
da Secretaria de Obras da 
Prefeitura. Atualmente, 
já foram construídos sar-
jetões nas ruas: Antonio 
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Rodrigues Simões e Gil-
berto Moraes César, entre 
as ruas Helena Salgado 
César e Tarcísio Coutinho, 
e na Joel de Oliveira Ma-
chado, Geraldo Gonçalves 
e José Machado de Olivei-
ra, esquina com a avenida 
Severino da Silva Lopes.
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Sindicato de Pinda busca
alternativa para evitar

falência da Exall

Sindicato de Pinda busca
alternativa para evitar

falência da Exall
Os trabalhadores da Exall 
decidiram em assembleia 
na tarde dessa quinta-feira, 
dia 9, que aceitam aguar-
dar uma tentativa para evi-
tar a falência da empresa.
Apesar de salários atra-
sados e de um grupo de 
funcionários já ter inclu-
sive entregue as carteiras 
de trabalho, a categoria 
decidiu aguardar o an-
damento da negocia-
ção da venda da fábrica.
O secretário geral do Sin-
dicato dos Metalúrgicos de 
Pindamonhangaba-CUT, 
Herivelto Moraes, o 
“Vela”, explica que se os 
trabalhadores se desli-
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gassem hoje, a negocia-
ção ficaria prejudicada.
“Com os funcioná-
rios, o grupo que com-
prar a fábrica terá 
condição de produzir ime-
diatamente. Isso faz toda 
a diferença no processo. 
É uma situação crítica, 
mas ainda há uma espe-
rança e tudo que pudermos 
fazer para contribuir que 
os empregos desses traba-
lhadores sejam mantidos 
iremos fazer”, disse Vela.
Em novembro, os traba-
lhadores da Exall fize-
ram um protesto contra 
corte de benefícios, que 
foram reestabelecidos, 
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mas após isso os sa-
lários de dezembro 
não foram pagos, bem 
como o 13º salário, 
e a produção está paralisada.
A direção da empresa pe-
diu prazo até o próximo 
dia 17 para tentar nego-
ciar a venda da fábrica 
e evitar a falência. Dois 
grupos empresariais já 
demonstraram interesse 
na compra do grupo da 
Exall, que inclui a fábri-
ca Alubillets, em Taubaté.
A Exall emprega cer-
ca de cem trabalha-
dores na extrusão de 
alumínio, no Distrito In-
dustrial Dutra, em Pinda.
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