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Programação da
Festa de Aniversário

de Paraibuna 

Caminhada Solidária
arrecadou doações para 

Campanha do
Agasalho em Tremembé

Soltura de peixes
marca encerramento da 

Semana do Meio
Ambiente em Pinda

Ação do Fundo Social de 
Solidariedade e Grupo de 
Escoteiros de Tremembé 
mobilizou moradores dos 
bairros Jardim Santana e 
Parque das Fontes com o 
slogan “Dê uma mãozinha 
para ninguém passar frio!”
Na manhã do último dia 24 
, a primeira-dama e presi-
dente do Fundo Social 
de Solidariedade de Tre-
membé, Andrea Vaqueli, 
participou da Caminhada 
Solidária, em prol da Cam-
panha do Agasalho 2014, 
nos bairros Jardim San-
tana e Parque das Fontes.
Acompanhada de volun-

Pindamonhangaba encer-
rou a Semana do Meio 
Ambiente com a soltura 
de peixes no rio Paraíba 
do Sul. O evento teve a 
parceria entre a Prefei-
tura, por meio da Secre-

tários, Andrea Vaqueli 
caminhou com o Gru-
po de Escoteiros de Tre-
membé, que não mediram 
esforços para recolher 
as doações dos mora-
dores durante o trajeto.
“Parcerias como essas são 
sempre muito bem-vindas. 
Além disso, o evento foi 
um sucesso. Agradecemos 
a participação de todos”, 
disse a primeira-dama.
Para a realização da Cam-
panha do Agasalho, o 
Fundo Social conta com 
o apoio das Secretarias 
de Estado, de empresários 
e da sociedade civil. As 

taria de Governo e do 
Departamento de Meio 
Ambiente, Cesp (Compa-
nhia Energética do Esta-
do de São Paulo), Sabesp, 
Batalhão Borba Gato, 
Polícia Militar Am-

peças arrecadadas estão 
sendo doadas no Fundo 
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.

biental, Gerdau e IA3.
Neste ano, a Semana 
do Meio Ambiente teve 
como tema o comba-
te à dengue, reforçando 
o trabalho de conscien-
tização da população.

O time de Vôlei de Tauba-
té apresentou nesta se-
mana os jogadores que 
vão disputar a temporada 
2014/2015 com a cami-
seta taubateana. Destaque 
para o ponteiro Dante, 
um dos maiores ídolos 
da Seleção Brasileira.
Os jogadores foram apre-
sentados pelo prefeito 
Ortiz Junior e o Secreta-
rio de Esportes, Macaé. 
Antes de iniciar o treino, 
os jogadores conheceram 
a comissão técnica e ou-
viram as orientações do 
técnico Cezar Douglas. 
Dante afirmou que a equi-
pe é muito boa e que lutará 

por títulos. “A expectati-
va é boa, a melhor possí-
vel. Lógico, é o começo 
de um projeto maravilho-
so que tem tudo para dar 
certo. Esse time foi mon-
tado a dedo, com atletas 
de alto nível. É um grupo 
que veio para ficar”, diz.
Além de Dante, o time 
também contará com 
outros três jogadores 
da seleção brasileira, o 
central Sidão, o pontei-
ro Lipe e o levantador 
Rapha, que estão trei-
nando com a equipe na-
cional no momento. 
Outra grande contrata-
ção é o oposto Lorena.

Ao todo, foram dezes-
seis contratações para a 
temporada. O time dis-
putará quatro competi-
ções: Jogos Regionais, 
Jogos Abertos, Campeo-
nato Paulista e Superliga.
Veja a lista completa 
dos jogadores do Vô-
lei Taubaté para a tem-
porada 2014/2015:
Levantadores: Ra-
pha, Cristiano e Pedro
Ponteiros: Dante, Thia-
go Sens, Lipe Fonte-
les, Djalma e Rodrigo
Centrais: Sidão, Mau-
rício, Deivid e Alberto
Opostos: Lorena, Leozão
Líberos: Felipe e Diego

Vôlei de Taubaté apresenta equipe 
para próxima temporada com

estrelas da Seleção
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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

MISCELÂNEA
Curiosidades:
Os gorilas são grandes primatas que habitam a África Central e Ocidental em grupos 
que vão de 8 a 40 indivíduos. O peso médio desses animais é de 140 a 275 quilos e 
podem chegar a 2 metros de altura. Em cativeiro, devido a grande oferta de alimento 
podem atingir até 300 quilos. A maturidade sexual ocorre entre 7 a 8 anos e a faze 
adulta chega aos 18 anos nos machos e aos 15 anos nas fêmeas. São duas as espécies 
reconhecidas e separadas por mil quilômetros: os gorilas negros e os prateados. Os 
primeiros vivem na parte ocidental da floresta equatorial e os outros próximos aos vul-
cões, no antigo Congo. Para atacar correm rapidamente na direção do inimigo, batendo 
no peito com as mãos fechadas, vigorosamente. Quando uma fêmea morre os filhotes 
se agarram fortemente ao seu corpo e torna-se presa fácil para os caçadores, sejam eles 
brancos ou nativos, que mesmo na ilegalidade continuam na busca desses animais.
***
A data da Páscoa no Ocidente é o primeiro domingo após a primeira lua cheia do equi-
nócio da primavera. Se a lua cheia cair em um domingo, o da Páscoa será o seguinte. 
Isso faz com que o Domingo de Páscoa caia entre 22 de março e 26 de abril. Esta nor-
ma fixou-se após muitas controvérsias, após o século 8.
***
Está parado há mais de 50 anos na ONU o projeto de um novo calendário em que to-
dos os meses começariam em domingo e terminaria em sábado. Cada dia de cada mês 
cairia sempre no mesmo dia da semana. Teria 13 meses de 28 dias. O novo mês seria 
o nome de Sol e seria intercalado entre junho e julho.
***
O ano bissexto foi criado para compensar a diferença entre o ano do calendário, de 365 
dias e o tempo de 365,24219787 dias que a Terra gasta para dar uma volta completa em 
redor do Sol. A denominação bissexto deriva do dia dobrado (bis) que era inscrito no 
antigo calendário Juliano, depois do sexto dia antes das calendas de março.
***
Tempo de digestão de alguns alimentos
Sorvete de frutas: 5 minutos
Prato de sopa: 1 hora
Copo de leite: 1 hora e meia
Prato de macarronada: 2 horas
Salada verde: 2 horas
Filé de carne vermelha: 2 horas
Copo de refrigerante: 2 horas
Porção de peixe: 2 horas
Fatia de torta de morango: 2 horas
Média com pão com manteiga: 3 horas
Arroz, feijão e carne: 3 horas
Hambúrguer: 4 horas
Porção de lingüiça: 6 horas
Prato de feijoada: 7 horas
Porção de bacon: 12 horas
***
Durante a Guerra de Secessão, quando as tropas voltavam nos quartéis após uma bata-
lha sem nenhuma baixa, escreviam numa imensa placa “O Killed” (sem mortos). Daí 
surgiu a expressão OK para indicar que tudo está bem.
***
Nos conventos, durante a leitura das Escrituras Sagradas, ao se referirem a São José, 
diziam sempre “Ter Putativos”, abreviada em “PP” e assim surgiu a idéia, nos países 
de civilização espanhola de chamar os Josés de Pepe.
***
No Novo Testamento, no livro de São Mateus, está escrito “é
mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no 
Reino dos Céus”. O problema é que São Joaquim, o tradutor do texto, interpretou a pa-
lavra “kamelos” como camelo, quando na verdade, em grego “kamelos” são as cordas 
grossas com que amarram os barcos. A idéia da frase permanece a mesma, mas qual 
delas parece mais coerente?

Humor:
O bêbado inveterado vai ao médico, acompanhado de sua esposa e o médico pergunta:
- Qual é o problema?
- É que eu sinto náuseas, dores no corpo, estou sempre cansado.
- O senhor fuma?
- Três maços por dia!
- Aí está o problema, meu amigo! Pare de fumar imediatamente e logo voltará a ter 
uma saúde de ferro.
Feliz com o diagnóstico, despediu-se do médico e assim que saíram, a esposa pergun-
ta-lhe:
- Que história é essa de fumar três maços por dia? Você nunca colocou um cigarro na 
boca!
- Eu sei meu bem! Mas se eu dissesse que não fumava ele iria perguntar se eu bebia, 
aí me tocava parar de beber!
***
Juquinha e seu amigo Jesus, voltavam prá casa quando passaram por um pé de goiaba. 
Jesus descalço por ser um garotinho pobre diz ao Juquinha:
- Vou subir e pegar umas goiabas. Me empreste o seu chinelo?
Juquinha empresta e Jesus começa a escalar a goiabeira. Na copa estavam as melho-
res goiabas. Jesus então sobe e sai do campo de visão de Juquinha. Cinco minutos se 
passaram e nada de Jesus descer. Juquinha, impaciente, olhando para o alto, começa 
a gritar:
- Desce Jesus! Jesus desce logo!
O padre da paróquia local passava e tocado pelo que via, dia ao Juquinha:
- Que lindo da sua parte, chamar por Jesus. Mas infelizmente Jesus subiu para nunca 
mais voltar!
E o Juquinha responde:
- Filho da mãe, ele levou os meus únicos chinelos!
*** 
Conselhos inteligentes
Beba moderadamente (mesmo que seja em grande quantidade).
Se não abrir na primeira vez (desista de pular de pára-quedas).
Se você se acha horrível pela manhã (levante 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 não roube (os políticos detestam a concorrência).  
Nunca bata em uma pessoa caída no chão (a não ser que você tenha a certeza de que 
ela não vai se levantar).
***
Uma loira entra numa loja de cortinas e diz ao vendedor:

Câmara Municipal da Estância
Turística de Tremembé

Câmara de Pinda vota projetos da 
Ordem do Dia na segunda-feira 16
Ordem do Dia
21ª Sessão Ordinária do 
ano de 2014, a realizar-se 
no Palácio Legislativo “Dr. 
Geraldo José Rodrigues 
Alckmin”, no próximo dia 
16 de junho de 2014, se-
gunda-feira, às 18 horas.
Matéria de Dis-
cussão e Votação
I. Projeto de Lei n° 

14/2014, do Verea-
dor Roderley Miotto, 
que “Dispõe sobre a 
gratuidade de Trans-
porte Público Muni-
cipal de Ônibus, em 
dias de realização de 
eleição, plebiscito
 e referendo, a elei-
tores com mais de 60 
anos, deficientes físi-

cos e eleitores residentes 
na zona rural da cidade 
de Pindamonhangaba”.
P i n d a m o n h a n g a b a , 
11 de junho de 2014. 
Vereador Ricar-
do Piorino,Presidente
Pronunciamentos Pes-
soais: conforme inscri-
ção dos Senhores Vere-
adores no livro próprio.
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Os radares em Taubaté co-
meçarão a funcionar em 
caratér experimental no 
próximo domingo, dia 15, 
por 30 dias, e só passarão 
a multar os infratores a 
partir do dia 15 de julho.
Com o objetivo de dar 
mais segurança a popula-
ção, o sistema de fiscali-
zação eletrônica começa a 
operar para que, coibindo 
as infrações, os índices de 
acidentes sejam reduzidos 
na cidade. Em todo ano de 
2013, foram totalizadas 
29 mortes e 151 aciden-
tes no trânsito de Taubaté.
Durante esse período de 
um mês, até o dia 15 de 
julho, os motoristas já de-
vem começar a respeitar os 
limites de velocidade, pois 
o sistema já estará operan-
do em caráter educativo.
A definição das veloci-

Proporcionar saúde de 
qualidade aos muníci-
pes de Taubaté é uma das 
plataformas de governo 
da atual administração. 
Para cumprir essa meta, 
foi iniciada uma série de 
reformas e melhorias nas 
unidades de saúde. O tra-
balho começou a ser re-
alizado em dezembro de 
2013 e segue um crono-
grama pré estabelecido. 
Três unidades já foram 
revitalizadas e entregues 
à população: Estiva, Ci-
dade Jardim e Planalto. 
Outras já estão fechadas 
e em obras como Novo 
Horizonte, que deverá ser 

Posto de Atendimento ao 
Trabalhador de Caragua-
tatuba (PAT) comunica 
nesta semana mais uma 
relação de oportunidades 
para o mercado de traba-
lho. Os interessados de-
vem comparecer ao PAT 
ou Poupatempo munidos 
de RG, CPF, CTPS e PIS.
 De acordo com o PAT, as 
exigência principais são 
as de à experiência, esco-
laridade, entre outros. A 
lista poderá ser alterada 
desde o limite máxi-
mo de encaminhamen-
tos, ou ainda, em caso de 
encerramento pe-
los empregadores que 

dades foi determinada 
conforme a classifica-
ção do sistema viário e 
as diretrizes básicas para 
regulamentação da ve-
locidade máxima per-
mitida em vias urbanas, 
conforme Manual Bra-
sileiro de Sinalização de 
Trânsito do CONTRAN.
Também foram determi-
nados limites através dos 
seguintes argumentos, e 
conforme o parágrafo 2º 
do artigo 61 do Código 
de Trânsito Brasileiro: A 
velocidade a qual trafe-
gam 85% dos veículos; 
De acordo com a neces-
sidade de redução em 
determinados trechos, tais 
como escolas, corpo de 
bombeiros, travessias de 
pedestres, índices de aci-
dentes; Os fatores opera-
cionais da via, tais como 

entregue em breve, o Ba-
ronesa, Imaculada e IAPI.
Atendendo esse cronogra-
ma, no próximo dia 18 de 
junho o PAMO Ana Rosa 
será fechado para que pos-
sa receber as melhorias. A 
previsão é para que a unida-
de seja entregue totalmen-
te reformada em 60 dias.
Durante esse período, as 
consultas médicas serão 
realizadas no PAMO Vila 
São José e quem for utilizar 
a sala de vacinas deve se di-
rigir ao PAMO Gurilândia.
A distribuição de lei-
te também será transfe-
rida para o PAMO Vila 
São José, e acontece-

as disponibilizaram.
 O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211.
 Confira as vagas: Agen-
te educacional, Assistente 
social, Auxiliar contábil, 
Auxiliar de enfermagem, 
Auxiliar de limpeza, Au-
xiliares administrativos 
e de escritórios (PCD), 
Armador de Ferragens, 
Babá, Balconista de lan-
chonete, Borracheiro, 
Carpinteiro, Churrasquei-
ro, Conferente de carga e 
descarga, Coordenador 
pedagógico, Cozinhei-
ro, Eletricista, Eletricista 

transposições de faixas, 
conversões, retornos, uso 
e ocupação do solo, com-
posições do tráfego, etc.; 
Os fatores físicos, tais 
como tipo e estado do 
pavimento, atrito lateral, 
existência e condições 
de calçadas, curvas ver-
ticais e horizontais, etc.;
Além dos 54 pontos de 
fiscalização, dois radares 
móveis estarão nas ruas 
com os agentes de trânsito, 
que já foram devidamente 
treinados. A sua opera-
ção será feita com rotas 
de fiscalização, em locais 
previamente definidos.
A partir deste domin-
go haverá panfletagem, 
para que toda a popula-
ção saiba da existência 
dos radares e faixas serão 
colocadas nas vias onde en-
contra-se o equipamento.

rá as segunda, quarta 
e sexta-feira às 10:00.
Essas obras fazem parte 
da reestruturação do sis-
tema de saúde do municí-
pio, que está em processo 
de reestruturação comple-
ta, com investimentos do 
município, do Estado e da 
União. As outras unidades 
também estão no crono-
grama e receberão me-
lhorias ao longo do ano, 
para que o atendimento 
não seja comprometido.
Maiores informações po-
dem ser obtidas no Depar-
tamento de Atenção Bá-
sica pelos telefones (12) 
3629.4014 e 3624.5008.

de autos, Empregado do-
méstico, Esteticista, Esto-
quista, Funileiro, Gerente 
administrativo, Instalador 
de som e acessórios de 
veículos, Laminador de 
resinas, Marceneiro, Me-
cânico de auto em geral, 
Motoboy, Oficial de ser-
viços gerais na manuten-
ção de edificações, Pe-
dreiro, Porteiro, Professor 
de inglês, Recepcionista 
de hotel, Supervisor de 
atendimento ao clien-
te, Tosador, Trabalhador 
na fabricação de artefa-
tos de cimento, Vende-
dor pracista, Vigilante e 
Vistoriador de veículos.

Sistema de fiscalização eletrônica 
entra operação em Taubaté

PAMO Ana Rosa é o
próximo a receber melhorias 

em Taubaté

PAT de Caraguatatuba anuncia 
novas vagas de emprego

MEC certifica Taubaté com 
o Selo “Município Livre do 

Analfabetismo”

Sesc Taubaté realiza
intervenção musical
freestyle com Grupo

Núcleo Fervo

Vereadores rejeitam criação 
de 11 cargos propostos pela 

Prefeitura de Taubaté

O Ministério da Educação 
(MEC) conferiu a Tauba-
té, no final do mês de 
maio, o Selo “Município 
Livre do Analfabetismo”, 
instituído pelo Decreto nº 
6.093/2007, pelo cumpri-
mento da meta de univer-
salizar a alfabetização. O 
decreto dispõe sobre a re-
organização do Programa 
Brasil Alfabetizado que 
visa abrangência da alfa-
betização de jovens e adul-
tos de quinze anos ou mais.
A cidade de Taubaté con-
seguiu atingir a meta de 
ensinar mais de 96% da 

O Sesc Taubaté realiza no 
domingo, dia 15, a inter-
venção musical “Paixões 
Brasileiras” com o Gru-
po Núcleo Fervo. A ati-
vidade é gratuíta e acon-
tece das 15h às 16h45.
A apresentação musi-
cal mistura samba e fu-
tebol, ginga e malan-

A Câmara de Taubaté bar-
rou a criação de 11 car-
gos em quatro setores da 
Prefeitura, com a rejeição 
de projeto do Executi-
vo na sessão do dia 10. 
A proposta visava à re-
organização do Gabinete 
do prefeito e das Secre-
tarias de Administração 
e Finanças, de Esportes 
e Lazer e de Educação.
No Gabinete pretendia 
criar a Assessoria para 
Eventos Oficiais e o car-
go de assessor. Na Secre-
taria de Administração, 
o Departamento de Tec-
nologia da Informação 
e o respectivo cargo de 
direção. No setor de Es-
portes e Lazer, criaria os 
Departamentos de Proje-
tos Sociais e Educacionais 
e de Eventos e Lazer, e a 
Assessoria Administrati-
va de Esportes. Com isso, 
os cargos de diretores dos 
dois Departamentos e qua-
tro gerentes, além de as-
sessor administrativo de 
Esportes. Na Secretaria de 
Educação, seriam criadas 
as Assessorias Especiais 
de Apoio Administrativo 
e para o Transporte Esco-
lar, e os dois cargos de as-

população a ler e escre-
ver, dados comprovados 
pelo Censo Demográfico 
do IBGE. E a UNESCO 
declara ser um território 
livre de analfabetismo 
quando este índice da po-
pulação com mais de 15 
anos sabe ler e escrever.
Entre os 207 municípios 
que receberam o Selo de 
Município Livre do Anal-
fabetismo em 2014, Tauba-
té ficou na 51ª posição.
“O recebimento desse selo 
significa que atendemos 
a meta estabelecida pela 
Unesco. Mas, precisamos 

dragem por meio do 
improviso (freestyle), im-
pressionando, divertindo 
e emocionando o público.
A atividade faz parte 
da programação espe-
cial da comemoração
 dos 20 anos da Conquista 
do Tetra. Com a realiza-
ção da Copa do Mundo, 

sessores correspondentes.
Ao manifestar voto con-
trário, Vera Saba apontou 
a contradição no discurso 
do prefeito, que alega não 
ter condições de conceder 
revisão anual de salários, 
mas propõe a criação de 
cargos. “Como ele prevê 
o pagamento destes car-
gos que está criando?”, 
questionou, apontando 
que o projeto não indi-
ca origem dos recursos.
Pollyana Gama cobrou re-
visão salarial para o fun-
cionalismo. “Percebo que 
a prioridade é um pouco 
acentuada com relação 
aos cargos de confiança”, 
disse, lembrando que um 
dos primeiros projetos do 
prefeito foi para aumentar 
subsídio dos secretários. 
Ponderou que a estrutu-
ra de Secretarias a que 
se refere projeto é precá-
ria, mas foi contrária ao 
projeto. Chamou atenção 
para o atraso na divul-
gação do relatório fiscal 
do primeiro quadrimes-
tre, que não permitiu 
análise financei-
ra da administração.
Ao defender a proposta, 
Jeferson Campos (PV) 

fazer mais e melhor! Os 
números são resultados 
de trabalho árduo e pre-
tendemos sempre ir além. 
Os indicadores precisam 
melhorar. Precisamos de 
índices mais altos na Edu-
cação. E não mediremos 
esforços para tingir metas 
cada vez mais audacio-
sas”, diz a Secretária de 
Educação, Edna Chamon.
Atualmente, além do EJA, 
Taubaté conta com o Pro-
grama ProJovem Urbano 
e atende 126 jovens de 18 
a 29 que não completa-
ram o ensino fundamental.

o Sesc Taubaté propõe 
relembrar fatos que mar-
caram o ano do tetra do 
Brasil, conquistado nos 
Estados Unidos 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.

lembrou que prefeito se 
comprometeu com o fun-
cionalismo pela reposi-
ção das perdas salariais 
em campanha eleitoral e 
cobrou plano de carreira. 
Considerou que “o proje-
to vem, em escala micro, 
reestruturar Secretarias, 
que têm necessidade”.
Salvador Soares (PT) 
fez coro à cobrança 
pela criação do plano de 
carreira para o funcionalis-
mo. Defendeu a valoriza-
ção do servidor de carreira 
e estímulo à evolução pro-
fissional dos funcionários 
da Prefeitura. “Se cria uma 
injustiça na máquina pú-
blica, quando se criam 
cargos para contem-
plar amigos”, opinou, 
contrário ao projeto.
Noilton Ramos (PSD) 
também foi contra, em-
bora considere que os se-
tores têm necessidade de 
criação de cargos. “Não 
sei se seriam necessários 
tantos [cargos]”, avaliou. 
Concordou com a ne-
cessidade de instituir o 
plano de carreira, o que, 
para ele, contemplaria a 
reorganização de Secreta-
rias de que trata proposta.
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Prefeitura de Pinda inicia
recapeamento na Antonio 

Pinheiro Jr. 

A Prefeitura está dando 
continuidade ao recapea-
mento de diversas vias do 
município. Após o asfalto 
na avenida Dr. Francisco 
Lessa Júnior, a equipe está, 

atualmente, na avenida Dr. 
Antonio Pinheiro Júnior. 
O trecho em frente ao 
colégio já está com uma 
camada nova de asfalto 
e o serviço será realiza-

do, primeiramente, sen-
tido ponte da Estrada do 
Agronômico. Após finali-
zar o trecho, a obra reco-
meça do colégio até pro-
ximidades da Prefeitura.

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé comunica que fun-
cionará em horário excep-
cional durante os dias de 
jogo da seleção brasileira 

durante a Copa do Mundo 
de 2014. O decreto, assi-
nado pelo prefeito Marce-
lo Vaqueli, determina que 
os órgãos da administra-
ção pública funcionem das 

8h às 14 horas, exceto para 
os serviços essenciais que 
não admitem paralisação e 
também para os órgãos que 
desempenham suas fun-
ções em regime de escala.

Tremembé altera horário de
funcionamento da Prefeitura 
nos dias de jogo do Brasil

A Prefeitura de Taubaté 
manteve, para o segundo 
semestre deste ano, a parce-
ria com o Senai de Taubaté 
para realização dos cursos 
profissionalizantes. Es-
ses cursos são gratuitos e 
de curta duração, e tem a 
intenção de agilizar a 
inserção dos alunos no 
mercado de trabalho.
O Senai disponibili-
zou 350 vagas que fo-
ram distribuídas nas 
oito unidades da Escola do 
Trabalho. Dessa parceria, 
ainda há disponibilida-
de de vagas para Inspetor 
de Qualidade, Progra-
mador de Produção e 
Almoxarife. A dura-
ção desses cursos é de 
160 horas e as aulas ini-
ciam em 24 de junho.
A inscrição pode ser feita 
em uma das unidades da 
Escola do Trabalho, e o 
interessado deve apresen-
tar cópias do RG e CPF, 

comprovantes de resi-
dência e de escolaridade. 
Para frequentar as aulas 
é preciso ter idade míni-
ma de 16 anos e ensino 
fundamental concluído.
Nessa parceria com a 
Prefeitura, o Senai dis-
ponibiliza material di-
dático, professores e 
certificação aos alunos.
Confira no site do DT o 
endereços das unidades: 
www.diariotaubate.com.br
PRÉDIO I
Endereço: Av. Monte Cas-
telo, 15 – Jaboticabeiras
Horário: das 8h às 22h
Tel: 3625-5068
PRÉDIO II
Endereço: Av. Marechal 
Arthur da Costa e Sil-
va, 1555 – Jaboticabeiras
Horário: das 8h às 22h
Tel: 3622-1170
PRÉDIO III
Endereço: Pra-
ça do Cristo Reden-
tor, 17 – Alto do Cristo

Horário: das 13h às 22h
Tel: 3631-5433
PRÉDIO IV
Endereço: Rua Bam-
bi, 50 – Gurilândia
Horário: das 13h às 22h
Tel: 3624-8173
PRÉDIO V
Endereço: Rua Firmo Men-
des Castilho, 750 – Cecap
Horário: das 13h às 22h
Tel: 3686-1421
PRÉDIO VI
Endereço: Rua 
Edmundo Mo-
rewood, 551 – Estiva
Horário: das 8h às 22h
Tel: 3629-7008
PRÉDIO VII
Endereço: Av. Dr. José 
Ortiz Patto, 2557 - Sí-
tio Santo Antônio
Horário: das 13h às 22h
Tel: 3608-4110
PRÉDIO VIII
Endereço: Av. Santa Cruz 
do Areão, s/n. - Areão
Horário: das 13h às 22h
Tel: 3624-7144

Senai renova parceria com
a Prefeitura de Taubaté


