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Prefeitura e FundArt
organizam Festival de
Música em Ubatuba

Festival de Música com-
põe Agenda Cultural de 
Verão da Cidade e inscri-
ções encontram-se abertas
 A Prefeitura Municipal de 
Ubatuba prepara diversas 
atrações para compor a 
Agenda Cultural de Verão 
da Cidade e em parceria 
com a FundArt organiza 
um Festival de Música.
O objetivo é proporcio-
nar aos músicos e ban-
das de Ubatuba e região 
mais uma oportunidade 

para apresentar e divulgar 
seus trabalhos à popula-
ção local e aos turistas.
O evento acontece de 19 
de janeiro a 8 feverei-
ro, na Praça de Eventos.
De 12 a 18 bandas dos 
mais variados gêneros, 
residentes ou domicilia-
das nas cidades do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte 
do Estado, além de muni-
cípios do Sul Fluminense, 
serão seleciona-
das através de Edital.

As bandas interessadas em 
participar devem consultar 
o Edital de Chamamento 
Público para inscrições 
e seguir as instruções. 
Já as inscrições devem 
ser feitas pelo correio 
ou diretamente na Sede 
Administrativa da Fun-
dArt, de 10 a 16 de 
janeiro, das 08h às 
12h e das 14h às 18h.
Acesse o site da Fun-
dArt, confira o Edi-
tal e faça sua inscrição.

Escola Dr. Quirino inicia
o ano recebendo inscrições 

para o Programa
ProJovem Urbano

Jovens com idade entre 
18 e 29 anos têm a opor-
tunidade de concluir os 
estudos a partir do Ensino 
Fundamental. O Projovem 
permite que, além de ter-
minar os estudos e receber 
qualificação profissional 
em Administração, o estu-
dante receba bolsa auxilio 
de R$ 100,00 mensais, por 
um prazo de 18 meses.
Os interessados devem 
comparecer à secretaria 

da EMEF Dr. Quirino, 
das 8h às 20h, munidos 
de RG original e cópia; 
CPF; histórico escolar 
(quem não possui pode 
fazer um teste de reda-
ção, para atestar o nível 
de alfabetização) e com-
provante de residência.
O ProJovem Urbano é 
realizado pelo Ministé-
rio da Educação (MEC) 
e desenvolvido pela Se-
cretaria de Educação de 

Taubaté e integra Ensino 
Fundamental, qualificação 
profissional e participação 
cidadã, oferecendo opor-
tunidades para que os jo-
vens possam ter uma nova 
possibilidade de coloca-
ção social e profissional.
S e r v i ç o
EMEF Dr. Quirino
Rua Renato Bra-
ga, 1290 Estiva
Tel: 3632-3588/ 3621-
0520/ 3622-5139

IBGE lança pesquisa com 
ampliação de

coleta de dados para
todo o Brasil

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE) vai divulgar, na 
sexta-feira, dia 17, os pri-
meiros resultados da Pes-
quisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios Contínua 
(Pnad Contínua), que con-
tará com dados trimestrais 
inéditos do Brasil e de 
grandes regiões do país. 

Ela substituirá duas pes-
quisas: A PME (Pesquisa 
Mensal de Emprego) e a 
Pnad (Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicí-
lios). A coleta de dados em 
cada trimestre será feita 
em 211.344 domicílios de 
cerca de 3.500 municípios 
referentes a aproximada-
mente 16 mil setores cen-

sitários. Nesta primeira 
divulgação, os dados são 
relativos a 2012 e ao pri-
meiro e segundo trimes-
tres de 2013. Os demais 
resultados serão divulga-
dos até o fim deste ano. Al-
guns dos indicadores serão 
apresentados desagrega-
dos por sexo, grupos de 
idade e nível de instrução.

Prazo para eleitor tirar
ou transferir título
termina em maio

O prazo para o eleitor 
pedir à Justiça Eleitoral 
a emissão do título ou a 
transferência de domi-
cílio termina no dia 7 
de maio. Para resolver a 
pendência, basta procu-
rar o Cartório Eleitoral 
mais próximo. O primeiro 
turno das eleições ocor-
rerá no dia 5 de outubro.
No site do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) 

também é possível fazer o 
pré-atendimento antes de 
procurar os cartórios. O 
eleitor pode acessar o site 
Título Net, do TSE, fer-
ramenta disponível para 
agilizar atendimento final, 
feito nos cartórios eleito-
rais. Após preencher os 
campos de identificação, 
o usuário deve compare-
cer ao cartório com a do-
cumentação exigida para 

concluir o atendimento 
e receber o documento. 
Para transferir o título de 
eleitor, nos casos de mu-
dança de cidade ou de 
país, o cidadão deve com-
parecer ao cartório com 
documento de identifi-
cação com foto, título de 
eleitor e comprovante de 
residência. Quem mora 
no exterior, deve procurar 
as embaixadas do Brasil.

Prefeito Vaqueli Assina
convênio e Tremembé

terá um Centro de 
Eventos

O prefeito Marcelo Vaque-
li assinou o convênio que 
destina R$ 2.499.966,74 
milhões captados junto 
ao DADE (Departamento 
de Apoio ao Desenvolvi-
mento das Estâncias) para 
a construção do Centro 
de Eventos de Tremem-
bé. “Batalhamos muito 
para conseguir a liberação 
dos recursos. Esse Cen-
tro de Eventos vai permi-
tir uma grande melhora 
para nossa população”. 
– comentou o prefeito. 
O Projeto está pronto e já 
liberado para entrar em 
licitação e inclui um equi-
pamento estruturado com 
o que há de mais moderno 
em arquitetura e tecno-
logia, de médio porte em 
relação aos padrões inter-
nacionais, mas com área 
de feiras, eventos, apre-

sentações teatrais e mu-
sicais e oficinas culturais.
Dados do Centro de 
Eventos em Tremembé
- Área construída de 
2.115,91 m² (2 pavimentos)
- Palco com auditório 
com 302 lugares entre co-
muns, obesos, mobilida-
de reduzida e cadeirantes
- Biblioteca nos 
dois pavimentos
- Elevador para cadeirantes
- Espaço para ofici-
nas de arte e música
- Amplo espaço para 
desenvolvimento de 
feiras e convenções
O Centro de Even-
tos de Tremembé será 
construído ao lado do 
Palco Maestro Quintino, 
onde acontece os shows da 
Festa do Senhor Bom Je-
sus, onde hoje funciona o 
Conselho Tutelar no 

Centro da cidade.
Desenvolvimento – Rei-
vindicação do prefeito 
Marcelo Vaqueli des-
de que assumiu a ad-
ministração municipal,
 um centro de eventos ade-
quado à realizações de mé-
dio e grande porte é apon-
tado como necessidade 
básica para a continui-
dade do desenvolvimen-
to turístico da cidade. 
“É um fator estratégico 
para a disputa feroz que 
ocorre com outros desti-
nos na captação de eventos 
para a cidade. O DADE 
foi sensível ao compre-
ender nossa necessida-
de e através desta obra, 
Tremembé permitirá que 
a cidade mude o seu pa-
tamar de competição 
nesse disputado merca-
do” – finalizou Vaqueli
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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.
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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.

Errata

Na edição de  11/12/13 de janeiro de 2014 onde se lê edição nº 1133 leia-se edição 
nº 1134 e na edição de 14 de janeiro de 2014 onde se lê Edição nº1134 leia-se 
edição nº 1135.

Juros do cheque especial
e do empréstimo
pessoal têm alta

A taxa média de juros do 
cheque especial e do em-
préstimo pessoal registra-
ram alta no último mês. É 
o que revela pesquisa da 
Fundação Procon, reali-
zada em 3 de janeiro. Das 
sete instituições pesqui-
sadas, três aumentaram a 
taxa do empréstimo pes-

soal, e duas, as do cheque 
especial. O empréstimo 
pessoal está com taxa mé-
dia de 5,4% ao mês. Na 
pesquisa anterior, em de-
zembro, era de 5,3%. A 
maior alta foi no Santan-
der, que passou de 5,99% 
para 6,49% ao mês. No 
cheque especial, a taxa 

média é de 8,48%, contra 
8,33% ao mês no período 
anterior. A Caixa Econô-
mica Federal foi o ban-
co que registrou a maior 
alta, passando de 4,41% 
para 4,95% ao mês. Mes-
mo assim, este é o banco 
com a menor taxa entre as 
instituições pesquisadas.

Educação amplia
repertório cultural dos 

alunos do Vale
A Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo le-
vou 1,1 milhão de alunos 
do Ensino Fundamental, 
Médio e EJA (Educação 
de Jovens e Adultos) a ati-
vidades culturais, como 
museus, teatros e galerias 
ao longo de 2013. Na re-
gião do Vale do Paraíba, 
foram 64,3 mil visitas 
culturais. Agora, período 
de férias escolares, os es-
tudantes podem indicar 
aos amigos e familiares os 
lugares visitados com os 
professores e levar o reper-
tório cultural adquirido na 
escola para toda a família.
O projeto é chamado Cul-
tura é Currículo e é rea-
lizado com a Fundação 
para o Desenvolvimento 
da Educação (FDE), órgão 
da Secretaria. Para levar 
gratuitamente as crianças, 
jovens e adultos a pinaco-
tecas, exposições de arte e 
espetáculos de dança, fo-
ram firmadas parceria com 
165 instituições culturais 
de todo o Estado, sendo 19 
delas no Vale do Paraíba.
Os espaços ofereceram 
entrada gratuita aos alu-
nos da rede estadual e du-
rante o período de férias 
escolares estarão abertos 
e darão descontos aos es-

tudantes (veja lista com al-
gumas sugestões abaixo).
“Ao promover acesso a 
esta diversidade de bens 
culturais, oferecemos aos 
alunos não apenas uma 
nova forma de aprender 
conteúdos importantes, 
mas, sobretudo, propi-
ciamos uma experiência 
transformadora, que am-
plia as referências e o olhar 
sobre o mundo”, afirma 
Claudia Rosenberg Aran-
tangy, diretora de Pro-
jetos Especiais da FDE.
Em 2014, o calendário 
escolar da rede estadual 
será especial em função da 
Copa do Mundo, mantendo 
os 200 dias letivos. As au-
las começam no dia 27 de 
janeiro e as férias do meio 
do ano foram antecipadas 
para ocorrer entre 12 de 
junho e 13 de julho, perío-
do da realização dos jogos.
Para que a experiência 
seja positiva e amplie 
o repertório cultural do 
grupo, é preciso estar 
atento a algumas dicas:
. confira o endereço 
e horário de funcio-
namento das institui-
ções a serem visitadas;
. veja se a programação 
condiz com a idade e inte-
resse das crianças e jovens;

. não esqueça de levar os do-
cumentos de identificação 
e a carteira de estudante.
Fazenda São Francisco
Fazenda São Sebas-
tião do Ribeirão Grande
Instituto Verde Escola
Museu de Arte e Cul-
tura de Caraguatatuba
Museu de Esportes
Museu do Folclore de 
São José dos Campos
Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro 
I e Dona Leopoldina
Museu Mazzaropi
Palácio Boa Vista
Parque Estadual da 
Serra do Mar – Nú-
cleo Caraguatatuba
Parque Estadual da Serra 
do Mar – Núcleo Cunha
Parque Estadual da Ser-
ra do Mar – Núcleo 
Pinciguaba – Ubatuba
Parque Estadual da 
Serra do Mar – Nú-
cleo Santa Virgínia
Parque Estadual da 
Serra do Mar – Nú-
cleo Itutinga Pilões
Parque Estadual de 
Campos do Jordão
Parque de Ilhabela
Pinacoteca e Museu 
Histórico de Taubaté
SESC São José dos Campos
SESC Taubaté
Sítio São João
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Prefeitura de Ubatuba
aumenta efetivo de

guarda-vidas e garante
segurança dos banhistas

Número saltou de 42 
para 66 profissionais, no-
vas praias receberam co-
bertura e resultado foi 
extremamente positivo
Com apoio da prefeitu-
ra de Ubatuba, o Corpo 
de Bombeiros da cidade 
aumentou seu contingen-
te de guarda-vidas nesta 
temporada. O número sal-
tou de 42 para 66 profis-
sionais e o resultado foi 
extremamente positivo.
Até o momento, segundo 
estatísticas da corpora-
ção, foram cerca de 150 
salvamentos e nenhum 
óbito registrado por afo-
gamento nas praias uba-
tubenses. No mesmo perí-
odo do ano passado, dois 
turistas perderam a vida.
Comandante do Posto de 
Bombeiros Marítimo de 
Ubatuba, o tenente Ro-
mano Neto informa que o 
único óbito registrado foi 
um caso de afogamento 
secundário. “Um nadador 

local experiente passou 
mal na região da praia da 
Enseada e acabou falecen-
do no fundo”, conta Neto.
“Mesmo com dezenas de 
milhares de turistas nas 
praias ubatubenses nas 
últimas semanas, o traba-
lho preventivo, 90% da 
atividade da nossa equipe, 
mostrou-se de fato efetivo 
e o resultado foi excelen-
te”, comemora Romano.
Mais prevenção, me-
nos ocorrências
Praias como a Vermel-
lha do Centro, Lagoinha 
e Ubatubmirim, que não 
contavam com cobertura 
do corpo do bombeiros, 
agora têm pelo menos um 
guarda-vidas à disposição 
dos turistas e da população.
A partir do dia 23 de ja-
neiro, as praias da Pu-
ruba e da Sununga tam-
bém vão ter cada uma 
o seu guarda-vidas.
“O aumento do efetivo dos 
guarda-vidas faz parte da 

nossa estratégia de prepa-
rar a cidade para a tempo-
rada. Neste contexto, vale 
destacar não só o excelen-
te trabalho do comando do 
salva-mar, mas também a 
ótima relação que a pre-
feitura mantém com ou-
tras autoridades”, afirma 
o prefeito Mauricio (PT).   
Seguem abaixo algu-
mas orientações do Cor-
po de Bombeiros para 
prevenir afogamentos:
-       Ao chegar à praia, 
procure informações 
com o guarda-vidas 
sobre as correntezas 
e os perigos do mar.
-       Não avançar ao mar 
com imprudência (água no 
umbigo sinal de perigo).
-       Ficar atento às 
placas de sinalização.
-       Evitar excesso e o con-
sumo de bebidas alcoóli-
cas antes de entrar no mar.
-       Respeitar as orientações 
e atender prontamento os 
alertas dos guarda-vidas.

Detran seleciona 30
novos examinadores

de trânsito para a
região de

Pindamonhangaba
Inscrições para refor-
çar quadro de profis-
sionais que aplicam tes-
tes de direção veicular 
vão até 11 de fevereiro
Estão abertas as inscri-
ções para a seleção de 30 
novos examinadores de 
trânsito para Pindamo-
nhangaba e outras 4 ci-
dades da região: Apare-
cida, Campos do Jordão, 
Guaratinguetá e Lorena.
Promovido pelo Departa-
mento Estadual de Trân-
sito de São Paulo (Detran.
SP), por meio de edital 
público, o processo sele-
tivo reforçará o quadro 
de examinadores de trân-
sito que aplicam os tes-
tes práticos de direção, 
com o objetivo de melho-
rar o atendimento aos can-
didatos à Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH).
A remuneração mensal 
pode chegar a R$ 4 mil, 
dependendo da categoria 
de habilitação do profis-
sional. Os interessados 

podem se candidatar até 
11 de fevereiro de 2014. 
Basta preencher a ficha 
de inscrição no portal do 
Detran.SP  e entregar a do-
cumentação, pessoalmen-
te ou pelos Correios, na 
Unidade do Detran.SP de 
Pindamonhangaba: Rua 
Augusto de Godoy, 409 - 
Centro- CEP: 12400-040 
- Pindamonhangaba/SP.
Informações adicionais 
sobre documentos neces-
sários e o edital completo 
estão disponíveis no por-
tal www.detran.sp.gov.br, 
na aba Parceiros, link Ca-
dastro de Examinadores.
Requisitos para ser exa-
minador de trânsito
De acordo com a Resolução 
358 do Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran), 
válida em todo 
o país, para ser 
examinador de trânsito 
é preciso preencher uma 
série de requisitos, como 
por exemplo ter pelo me-
nos 21 anos de idade, cur-

so superior completo (em 
qualquer área), estar habi-
litado há pelo menos dois 
anos na categoria a ser 
examinada, não ter sofri-
do penalidade de suspen-
são ou cassação da CNH 
e não ter cometido infra-
ção de trânsito gravíssi-
ma nos últimos 12 meses.
Além disso, é preciso 
ter concluído o curso de 
examinador de trânsi-
to, com credencial ex-
pedida pelo Detran.SP. 
A lista de instituições cre-
denciadas está disponível 
no portal do Detran.SP, 
no link “Educação para 
o Trânsito”, ou no ata-
lho http://bit.ly/JV220A.
A classificação dos ins-
critos obedece aos se-
guintes critérios:
1) Categoria habili-
tada, na seguinte or-
dem: AE, AD, AC, AB;
2) Data da 1ª habi-
litação mais antiga;
3) Data de nasci-
mento mais antiga;

Inscrições para
trabalhar durante a

folia em Pinda
terminam dia 31

Prefeitura de Pinda
abre nova rua para facilitar 

tráfego em frente ao
Shopping

43 mil alunos da rede 
municipal de ensino de 

Taubaté voltarão às
aulas em Janeiro

Os interessados em comer-
cializar produtos alimentí-
cios e bebidas durante a 
folia de carnaval deverão 
procurar o Setor de Proto-
colo da Prefeitura de Pin-
damonhangaba até o dia 
31 de janeiro. Para atuar 
como ambulante no festi-
val de marchinhas, pré-car-
naval, matinês e carnaval é 
preciso estar cadastrado.
É preciso apresentar có-
pias do comprovante de 
residência, RG e CPF. 

Visando facilitar o tráfego 
na avenida projetada, que 
passa em frente ao Sho-
pping de Pindamonhan-
gaba, a Prefeitura abriu 
mais um acesso ao centro 

A Secretaria de Educação 
(SEED) elaborou o ca-
lendário escolar de 2014 
levando em consideração 
o cronograma de jogos 
da Copa do Mundo, que 
terá o Brasil como sede.
Para adequação ao even-
to esportivo, o inicio das 
aulas foi antecipada e terá 
início dia 27 deste mês. 
Mais de 43 mil alunos da 
educação infantil, ensi-
no fundamental e ensino 
médio são esperados na 
volta às aulas na rede mu-
nicipal de ensino. As ati-
vidades de tempo integral 
terão início dia 03 de fe-
vereiro e serão expandidas 
para atender 39 escolas.
O planejamento para este 
ano foi elaborado a par-
tir da reformulação dos 
programas e projetos para 

Para efetivar o cadastro 
é necessário ser morador 
de Pindamonhangaba.
O Festival de Marchinhas 
ocorrerá entre os dias 7 
e 9 de fevereiro na Praça 
João de Faria Fialho, Lar-
go do Quartel. A entrega 
dos alvarás está marca-
da para ser feita entre os 
dias 3 e 7 de fevereiro.
O pré-carnaval acontecerá 
em Moreira César no dia 
22 e os ambulantes pode-
rão pegar os alvarás do dia 

de compras, para os veícu-
los vindos do Loteamento 
Lessa e uma alça de ligação 
com a avenida Dr. Francis-
co Lessa Júnior. O novo 
acesso terá baias de ônibus 

que o município continue 
ofertando ensino de qua-
lidade, levando em con-
sideração aspectos como 
a vulnerabilidade social, 
na qual está inserido o 
aluno e a unidade escolar.
Nos próximos dias 22, 23 
e 24 os professores recebe-
rão a formação continuada 
em que, além de apresentar 
as diretrizes a serem segui-
das no ano, há relatos e tro-
ca de experiência e vivên-
cia entre os participantes.
A novidade para 2014 é 
também a elaboração de 
um novo cardápio para 
a merenda escolar, pen-
sado pelos nutricionistas 
da rede. O projeto de me-
renda self servisse, que 
foi implantado em 2013 
em três unidades já foi 
expandido para a EMEF 

17 ao dia 21. As crianças 
irão se divertir nas mati-
nês na Praça João de Faria 
Fialho, entre os dias 28 e 
4 de março, neste mesmo 
período terá o carnaval na 
Avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, neste caso 
os alvarás serão distribuí-
dos entre os dias 24 e 28.
O horário de atendi-
mento da Prefeitura de 
Pindamonhangaba é 
de segunda a sexta-fei-
ra, das 8 às 17 horas.

e táxis, para mais seguran-
ça aos pedestres e melho-
rar a fluidez do trânsito.
Além dos ônibus, os ve-
ículos em geral também 
poderão utilizar a via.

Vereador Joaquim França 
(Esplanada I) e, até mar-
ço, mais 10 escolas terão o 
mesmo sistema de meren-
da. A intenção da equipe 
de alimentação escolar é 
que este projeto seja in-
troduzido em todas as uni-
dades de ensino da rede.
Além da melhoria na me-
renda, a administração 
inicia 2014 com a reforma 
de 19 unidades, constru-
ção de três e ampliação de 
mais três escolas e as obras 
de expansão de 34 novas 
salas para melhor atender 
crianças da Educação In-
fantil. Outras 17 escolas 
de ensino fundamental 
também estão sendo re-
formadas com o objetivo 
de oferecer um ambien-
te adequado a crianças e 
adolescentes de Taubaté.


