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Entrega do trecho de 
planalto da Tamoios

sofre novo atraso

Liga de Futebol
de Pinda convoca

clubes filiados

CCR NovaDutra retoma 
obras de modernização 

de viaduto do
km 107,7, em Taubaté

Prefeitura de
Tremembé apresenta
a população novos

veículos para
servir a cidade

A conclusão do trecho 
de planalto das obras da 
Rodovia dos Tamoios 
(SP-099) não será entre-
gue no prazo previsto, 
segundo informou o 
Dersa. A estrada liga 
São José dos Campos a 
Caraguatatuba pas-
sa atualmente por 
obras de duplicação.
 É a segunda vez, dentro 
de um mês, que o prazo 
para a entrega do trecho é 
adiado. Nesta quarta-fei-

A Liga Pindamonhanga-
bense Municipal de Fute-
bol, representada pelo seu 
Presidente, Sr. Vlamir Lu-
cas de Souza Lima, con-
voca os Clubes Filiados  
para comparecerem a uma 
Reunião no Auditório da 
Prefeitura Municipal de 

A CCR NovaDutra retoma 
as obras de modernização 
de alargamento do viaduto 
localizado no km 107,7, 
na pista sentido Rio de Ja-
neiro. Nesta etapa, a faixa 
da esquerda será in-
terditada e o tráfego
 fluirá pela faixa da di-
reita e acostamento. 
As obras no viaduto foram 
paralisadas e as fai-
xas de rolamento libe-
radas para melhorar a 
fluidez do tráfego naque-

O Prefeito Marcelo Va-
queli apresentou a popu-
lação as novas aquisições 
que beneficiarão o povo 
tremembeense. Foram 
apresentados quatro no-
vos veículos entre eles 
uma ambulância, uma 
retroescavadeira e dois 
caminhões coletores e 
compactadores de lixo. 

ra (15) vence o contrato 
entre o estado e o con-
sórcio Encalso, respon-
sável pela obra, mas, de 
acordo com a Secretaria 
Estadual dos Transportes,
 não haverá aditamento no 
contrato por conta do atraso.
 O cronograma inicial pre-
via a entrega do trecho 
no dia 16 de dezembro. 
De acordo com o Dersa,  
o novo prazo para entre-
ga da obra é na próxima 
terça-feira (21). Lauren-

Pindamonhangaba, sito 
á Av. Nossa Senhora do 
Bonsucesso nº 1.400, 
Bairro Alto do Cardo-
so, nesta cidade de Pin-
damonhangaba, no pró-
ximo dia 29 de janeiro 
de 2014 (quarta feira), 
às 19:30 horas.

le segmento durante o 
período de festividades 
do final do ano passado.
Os serviços executados no 
local consistem na moder-
nização e alargamento do 
viaduto, na pista sen-
tido Rio de Janeiro, 
sobre o túnel, 
com implantaçãde acos-
tamento e passagem 
para pedestres. A pre-
visão de término das 
obras é março de 
2014 e o valor 

Esses veículos servi-
rão a cidade para vá-
rias áreas como Saúde, 
Obras e Limpeza Urbana
Vale lembrar que em 
um curto espaço de
 tempo, já foram adquiridos 
vários itens para o desen-
volvimento do municí-
pio, como também foram 
fechadas novas parce-

ce Casagrande Louren-
ço, presidente da Dersa, 
atribui o atraso ao grande 
número de veículos que 
passaram pela rodovia 
durante a Operação Verão, 
o que segundo ele, dificul-
tou o andamento da obra.
A duplicação da Rodo-
via dos Tamoios teve iní-
cio em maio de 2012, 
e está orçada em de 
R$ 672,4 milhões, R$ 
115 milhões acima 
da previsão anterior.

Na pauta da Reunião, apre-
sentaremos o Calendário 
para o ano de 2014 e discu-
tiremos sobre a legalização 
dos Clubes com a LPMF.
P i n d a m o n h a n g a b a , 
Vlamir Lu-
cas de Souza Lima
Presidente da LPMF

de investimento é de R$ 
3,2 milhões. Em caso 
de chuva no trecho, 
a operação po-
derá ser adiada.
 As obras de moderni-
zação do viaduto fazem 
parte do
 Programa de Reforma e 
Alargamento de Pontes e 
Viadutos, que vem sendo 
empreendido pela 
CCR NovaDutra 
desde 1996 em vá-
rios pontos da rodovia.

rias, pra ajudar no pro-
gresso do município. 
Vaqueli já assinou um 
novo convênio 
e em 120 dias  a 
cidade receberá  novas 
aquisições entre elas uma pá 
carregadeira, uma 
roçadeira hidráuli-
ca, um perfurador de 
solo e um tanque pipa.

Prefeito de Tremembé
firma convênio que
oferecerá cursos

técnicos por meio do
Centro Paula Souza

O Prefeito Marcelo Va-
queli assinou na manhã 
desta terça feira (14) o 
convênio para a instala-
ção de classes descentra-
lizadas que oferecerão 
cursos técnicos, por meio 
do Centro Paula Souza.
De acordo com Rodrigo 
Garcia, secretário de De-
senvolvimento Econômi-
co, Ciência, Tecnologia e 
Inovação esses convênios 
são frutos de muito traba-
lho e dedicação do Gover-
no, do Prefeito e do Cen-
tro Paula Souza. “Essas  
classes descentralizadas 
são embriões de futuras 
Escolas Técnicas. Elas 
também marcarão o pri-
meiro passo para forma-
ção técnica de qualidade 
de mais de mil alunos do 
interior paulista”, ressalta.
Inicialmente em Tremem-
bé, somente o curso de 
Administração foi dis-
ponibilizado aos muníci-
pes, mas para o segundo 
semestre as expectativas 
são as melhores para aber-

tura de novos cursos. O 
Centro Paula Souza ofe-
rece também cursos de: 
Agronegócio, Informática 
para Internet, Marketing, 
Segurança no Trabalho, 
Manutenção e Suporte 
em Informática, Mecâni-
ca, Logística, Informática, 
Comércio e Contabilidade.
As aulas da 1ª turma de 
2014 acontecerão na Es-
cola Maria Dulce no 
Parque das Fontes a par-
tir do dia 27 de Janeiro.
Com a assinatura desse 
convênio o Centro Paula 
Souza passa atuar de vez 
em Tremembé, oferecen-
do cursos técnicos, tecno-
lógicos e ensino médio.
Q u a l i d a d e
As classes descentraliza-
das são uma forma de levar 
os cursos técnicos ofereci-
dos pela instituição a cida-
des que não têm Escolas 
Técnicas Estaduais (Etecs) 
ou onde é preciso expan-
dir o número de vagas. As 
aulas têm a mesma quali-
dade oferecida nas Etecs 

e as classes são adminis-
tradas pela unidade mais 
próxima do município.
Sobre o Centro Paula Sou-
za – Autarquia do Gover-
no do Estado de São Paulo 
vinculada à Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência e Tecnolo-
gia, o Centro Paula Souza 
administra Faculdades de 
Tecnologia (Fatecs) e Es-
colas Técnicas (Etecs) es-
taduais, além das classes 
descentralizadas – unida-
des que funcionam com 
um ou mais cursos técni-
cos em parceria com pre-
feituras ou empresas, sob a 
supervisão de uma Etec –, 
em 306 municípios paulis-
tas. As Etecs atendem mais 
de 216 mil estudantes nos 
Ensinos Médio, Técnico 
integrado ao Médio e no 
Ensino Técnico, para os 
setores Industrial, Agro-
pecuário e de Serviços. 
Nas Fatecs, o número de 
alunos matriculados nos 
cursos de graduação tec-
nológica ultrapassa 64 mil.
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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

16 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.

Inscrições para IX
Festival de Marchinhas

Carnavalescas de Ubatuba 
estão abertas

Festival acontece nos dias 
20, 21 e 22 de fevereiro, na 
Praça Exaltação da San-
ta Cruz (Praça da Matriz)
As inscrições para o 
IX Festival de Marchi-
nhas Carnavalescas de 
Ubatuba estão abertas. 
Até o dia 17 de janeiro, 
os interessados devem 
comparecer à sede ad-
ministrativa da FundArt 
(Antigo Fórum) com a 
ficha de inscrição devida-
mente preenchida, acom-
panhada dos documentos 

e materiais previstos no 
regulamento do Festival.
O Festival acontece nos 
dias 20, 21 e 22 de feverei-
ro, na Praça Exaltação da 
Santa Cruz (Praça da Ma-
triz), a partir das 20h30.
As eliminatórias ocorrem 
nos dias 20 e 21. No dia 
22, acontece a grande final. 
Serão selecionadas 30 
composições para os dois 
dias de eliminatórias. Das 
30 selecionadas, oito clas-
sificam-se para a final. 
As cinco primeiras colo-

cadas recebem prêmios, 
além dos prêmios de me-
lhor intérprete e melhor 
fantasia, esse último es-
colhido pelo público.
O Regulamento para ins-
crições e participação no 
IX Festival de Marchi-
nhas Carnavalescas de 
Ubatuba está disponível 
no site e na sede Admi-
nistrativa da FundArt, 
localizada à Praça Nóbre-
ga, 54, Centro, Ubatuba 
(SP), das 08h00 às 12h00 
e das 14h00 às 18h00.

Grandes estréias
chegam à sala XD do
Via Vale de Taubaté

Os espectadores da Ci-
nemark do complexo Via 
Vale, em Taubaté, pode-
rão assistir na sala XD 
(Extreme Digital) aos 
longas Atividade para-
normal: marcados pelo 
mal , a partir do dia 10/1; 
Frankenstein: entre anjos 
e demônios, a partir do 
dia 24/1 e Robocop – di-
rigido pelo brasileiro José 
Padilha – a partir de 21/2.
A tela XD é 40% maior 
que as convencionais e 
ocupa toda a parede, do 
teto ao chão do cinema. 

A alta qualidade da ima-
gem é garantida pelo 
projetor digital único, 
que chega a 30 mil ANSI 
lumens - medida de lu-
minosidade que garante 
uma maior definição de 
cor, contraste, brilho e ni-
tidez. A sonorização, de-
senhada e ajustada para 
os padrões Cinemark, 
conta com 50 mil watts de 
potência contra uma medi-
da média de 8 mil a 12 mil 
de uma sala convencional, 
além de 7,1 canais de áudio.
“Todas essas tecnolo-

gias reunidas durante 
a exibição de um filme 
garantem uma experiên-
cia nova, com sensações 
de imersão na imagem, 
para que o espectador 
se sinta dentro do filme, 
evitando qual-
quer distração”,
 explica o diretor de en-
genharia da Cinemark 
Internacional, Lu-
ciano Silva.
A programação completa 
das salas XD pode ser con-
sultada no site da Rede: 
www.cinemark.com.br.

IPTU de Ubatuba tem até 
20% de desconto para

pagamentos em cota única
Os carnes do IPTU 2014 
foram enviados no começo 
desta semana e já começam 
a chegar às residências dos 
ubatubenses e proprietá-
rios de imóveis da cidade.
Para pagamento em cota 
única, que vence no próxi-
mo dia 31 de janeiro, o des-
conto pode chegar a 20%.
Já os pagamentos parcela-

dos funcionam da seguin-
te forma: são dez parce-
las, com vencimento todo 
dia 10, sendo o primeiro 
vencimento em fevereiro.
Vale destacar que não hou-
ve aumento e o reajuste de 
5,27% acontece em função 
do IGP-M, índice que corri-
ge os contratos de aluguel.
Pague pelo site

O pagamento do IPTU 
também pode ser feito 
de maneira virtual. A se-
gunda via dos carnês en-
contra-se disponível no 
site da prefeitura. http://
www.ubatuba.sp.gov.br/
 O atendimento no Paço An-
chieta, sede da prefeitura, 
funciona de segunda à sex-
ta-feira, das 8 às 16 horas.
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O que deve, e o que não 
deve ser feito em uma 
entrevista de emprego 

Evitar clichês e gafes co-
muns pode fazer com que 
você garanta sua vaga. 
Quando o assunto é entre-
vista de emprego, pensar 
antes de falar ou fazer é 
uma atitude mais do que 
necessária. Um peque-
no deslize involuntário 
pode custar o emprego 
em questão e, por isso, 
é importante saber quais 
atitudes e palavras evitar 
nessa primeira impres-
são – já que “a primeira 
impressão é a que fica” 
e para mudá-la é preciso 
um esforço muito maior.
Existem algumas frases 
clichês que deixam uma 
má impressão nos recruta-
dores – mas, para “fugir” 
delas, não é tão compli-
cado assim. “Ser criativo 
é algo que conta muitos 
pontos. Porém, apenas 
dizer que é criativo, não. 
Quando a palavra é usada 
para se autodefinir, ela vira 
um adjetivo vazio” expli-
ca Madalena Feliciano, 
diretora de projetos da 
empresa Outliers Care-
ers. Nesse caso, é me-
lhor não dizer nada – se 
você realmente for cria-
tivo, o seu portfólio vai 
deixar isso claro, sem 
precisar de reafirmação.
Quando – e se - pergun-
tado sobre os trabalhos 
anteriores, é preciso ser 
claro, conciso, e dizer ape-
nas o necessário. “Fale por 

quanto tempo trabalhou 
em cada um deles, de quais 
projetos participou e quais 
competências desenvol-
veu por meio deles, sem 
‘encher linguiça’”, diz.
Outra atitude comum nas 
entrevistas é o candidato 
dizer que está procuran-
do novos desafios – que 
nada, ele está procuran-
do um novo emprego, o 
entrevistador sabe disso. 
“Nessas horas é melhor 
dizer que está interessado 
no trabalho e que ele vai 
contribuir para o seu cres-
cimento profissional, sem-
pre demonstrando von-
tade de aprender coisas 
novas”, exalta Madalena.
Dica – e característica 
- importante para quem 
deseja conquistar a vaga 
é a de antecipar os possí-
veis problemas que po-
dem acontecer. “Dizer que 
gosta de acompanhar os 
processos até o fim, sem 
deixar nada pela metade, 
e comentar, por exemplo, 
que é você quem plane-
ja, cobra e marca as reu-
niões nos trabalhos na 
faculdade, pode contar 
alguns pontos a seu fa-
vor”, comenta Madalena.
Além disso, existem al-
gumas atitudes que de-
vem ser tomadas durante 
toda e qualquer entrevista. 
“Usar gírias, palavras 
chulas e gerúndio demais 
podem incomodar o en-

trevistador, assim como 
pessoas que falam alto 
demais”, alerta Madalena.
A especialista comenta 
que mentir nunca é uma 
boa opção, e chegar ao lo-
cal da entrevista ansioso 
pode prejudicar a seleção. 
“É sempre bom desco-
brir o que faz a ansiedade 
diminuir, pode ser uma 
música, uma leitura, uma 
conversa descontraída...”.
Também é importante se 
informar sobre a empresa 
em que pretende trabalhar 
- visite o seu site e fique 
atento aos tópicos “valo-
res” e “missão” – e se por-
tar da forma que a empresa 
“pede”. “Não aja de modo 
mais ou menos formal do 
que o necessário. Antes da 
seleção, vá até a empresa(-
se for possível) ou ainda 
observe como as pessoas 
que trabalham lá se com-
portam. É dessa forma 
que você deverá agir”, 
ressalta a especialista.
E sempre, se restar alguma 
dúvida, não tenha medo de 
perguntar como você se 
saiu e se cometeu algum 
erro que possa corrigir no 
futuro. Se o entrevistador 
der essa abertura, essa é 
uma atitude válida – que 
pode contar pontos para 
conquistar esse emprego, 
ou para um emprego fu-
turo, já que dessa forma 
você fica ciente dos pos-
síveis erros que cometeu.

Alunos da Unitau levam 
cidadania para

diferentes cidades
do país

O Projeto Rondon, coor-
denado pelo Ministério 
de Defesa, busca soluções 
capazes de contribuir para 
a ampliação do bem-estar 
da população e iniciativas 
para o desenvolvimen-
to sustentável. Há oito 
anos, a Unitau desenvol-
ve o Projeto com a parti-
cipação de universitários 
voluntários, e, para 2014, 
atuará na cidade de São 
Francisco (MG), na região 
do Vale do Jequitinhonha. 
Esta edição, que acontece-
rá em julho, tem o nome 
de “Operação Catopê”.
O transporte, a logística e 
a segurança para as opera-
ções serem realizadas com-
petem às Forças Armadas, 
e as atividades contam 
com a parceria de colabo-
radores, entre eles órgãos 
federais, empresas, prefei-
turas e governos estaduais.
Para o Prof. Dr. José Fe-
lício Goussain Murade, 
Pró-reitor de Extensão, a 
Unitau obteve excelen-
te desempenho, ficando 
com a cidade de maior 
procura – o município é 
conhecido pela fabricação 
de carrancas, peças de ar-
tesanato de madeira. “É 
uma cidade que represen-

ta uma diversidade entre 
pujança econômica e ca-
rência, recursos e falta de 
recursos, uma antítese.”
O Pró-reitor ressalta que 
a cidade foi a primei-
ra opção da Unitau – as 
Instituições participantes 
escolhem as cidades nas 
quais gostariam de rea-
lizar projetos . “Isso faz 
reconhecer o trabalho que 
nós desenvolvemos como 
muito bom”, diz Murade.
O aluno recém-forma-
do no curso de Geografia 
Filipe Assunção de Oli-
veira, 21 anos, conta que 
o Projeto Rondon é uma 
experiência para a vida 
e gera conhecimento.
Oliveira participou da 
missão na cidade de Mon-
te Alegre de Sergipe (SE), 
e diz que participar do 
Projeto é uma transfor-
mação. “A cidade que fo-
mos estava há 15 meses 
sem chuva, localizada no 
sertão nordestino, e a po-
pulação tinha que sobrevi-
ver dentro das condições 
que eles tinham, total-
mente diferentes da nos-
sa realidade aqui”, disse.
Para o aluno, foi uma 
grande experiência parti-
cipar do Projeto, que pos-

sibilitou mudar a forma 
como ele costumava ver 
a vida. “É uma experiên-
cia fantástica, eu indico 
para qualquer um. Nos faz 
pensar e refletir cada vez 
mais, que a vida não é só 
o mundinho em que vi-
vemos, é muito mais que 
isso, muito além disso.”
O publicitário Leandro de 
Faria Ribeiro, formado 
na Unitau, participou do 
Projeto Rondon em 2012, 
na cidade de Itacajá - TO. 
Ribeiro relata a diferen-
ça de cultura e o modo de 
vida das regiões. “Algu-
mas comunidades rurais 
não tinham água encana-
da e tratamento de esgoto.
O fornecimento de água 
é feito por meio de ca-
minhão pipa e, uma vez 
ao mês, um transporte 
da prefeitura era ofereci-
do para que eles pudes-
sem sair de lá e comprar 
mantimentos na cidade.
O participante salienta 
que a relação interpesso-
al era muito boa. “Era a 
melhor possível. O pre-
feito da cidade e o povo 
de Itacajá nos acolheram 
e foram muito recepti-
vos durante todos os dias 
em que estivemos lá.”

Alckmin leva mutirão de
reformas para todas as 

314 escolas da região do
Vale do Paraíba

A Secretaria da Educação 
do Estado dá início às ati-
vidades do projeto “Trato 
na Escola”. Todas as 5 mil 
unidades estaduais, sendo 
314 delas da região do Vale 
do Paraíba, começarão o 
ano letivo organizadas, 
limpas e recuperadas após 
receberem um mutirão de 
serviços como pintura, 
jardinagem, pequenos re-
paros e higienização. No 
total, a verba investida é 
de R$ 40 milhões, R$ 2,4 
milhões destinados às es-
colas locais.O governador 
Geraldo Alckmin e o se-
cretário da Educação, pro-
fessor Herman Voorwald, 
deram o pontapé inicial ao 
“Trato” durante visita à es-
cola Alves Cruz, na capi-
tal paulista. A iniciativa é 
organizada pela Fundação 
para o Desenvolvimento 
da Educação (FDE), órgão 
da Secretaria responsável 
pela realização das obras 
escolares. O objetivo é que 
as escolas fiquem de “cara 

nova” para a chegada dos 
mais de 4,3 milhões de 
estudantes a partir do dia 
27 de janeiro, data em que 
voltam às aulas. Na região 
do Vale, são 200,6 mil  
estudantes que retornam 
aos estudos. Para isso, a 
Secretaria desde o último 
dia 10 de janeiro realiza 
repasses de R$ 7,9 mil 
para que cada escola fique 
responsável por contratar 
os serviços de reforma, 
adequação, consertos e 
instalações de equipamen-
tos que compõem o patri-
mônio escolar. Algumas 
unidades podem inovar e 
usar a verba para grafitar 
muros ou levar outros con-
ceitos artísticos à unidade. 
“Este investimento permi-
te preservar as instalações 
físicas das nossas escolas, 
com ações imediatas que 
preparam a unidade escolar 
para receber os alunos no 
novo ano letivo. Promover 
o bom ambiente escolar é 
um dos compromissos e só 

no ano passado investimos 
R$ 688 milhões em me-
lhorias de infraestrutura 
escolar”, afirma o secretá-
rio da Educação, professor 
Herman Voorwald. Este 
ano, são 2,1 mil obras em 
andamento em todo o Es-
tado, em um investimento 
de aproximadamente R$ 
1,3 bilhão. Além do Tra-
to na Escola, para 2014, a 
Secretaria elaborou um ca-
lendário escolar especial. 
No ano da Copa do Mun-
do, o início das aulas foi 
antecipado para 27 de ja-
neiro, assim como as férias 
do meio do ano, que acon-
tecem entre 12 de junho e 
13 de julho período de rea-
lização dos jogos, manten-
do os 200 dias letivos. Em 
outubro, os alunos terão 
um recesso escolar de uma 
semana, entre os dias 13 e 
19. Já o término das aulas 
está programado para a se-
gunda quinzena de dezem-
bro, de acordo com o cro-
nograma de cada escola.

CCR NovaDutra recolhe
quase R$ 200 milhões em 

ISS a municípios do
Vale do Paraíba

Somente no ano de 2013 
foram recolhidos R$ 24,2 
milhões a 15 municípios 
da região. A CCR Nova-
Dutra recolheu em 2013, 
R$ 24,2 milhões em ISS-
QN (Imposto Sobre Servi-
ços de Qualquer Natureza) 
às prefeituras dos quinze 
municípios do Vale do 
Paraíba servidos pela Via 
Dutra, perfazendo uma 
extensão de 175 quilôme-
tros. Desde o ano de 2000, 
quando passou a vigorar 
a nova Lei do ISSQN, 
foi recolhida a quantia de 
R$ 199,3 milhões a estes 

municípios. O município 
mais beneficiado pelos 
recursos advindos do im-
posto das cidades servidas 
pela Via Dutra no Vale do 
Paraíba é São José dos 
Campos, que recebeu R$ 
3,2 milhões em 2013. En-
tre as cidades da região, o 
município é seguido por 
Pindamonhangaba (R$ 2,6 
milhões), Jacareí (R$ 2,4 
milhões) e Taubaté (R$ 
2,2 milhões). O critério 
para a definição dos valo-
res distribuídos é a exten-
são da Via Dutra dentro da 
área de cada município, 

independentemente de ha-
ver ou não a existência de 
praça de pedágio.    Se fo-
rem consideradas todas as 
36 cidades servidas pela 
Via Dutra, o valor pas-
sa dos R$ 455 milhões. 
Esse recurso tem sido fun-
damental para a realização 
de obras e serviços muni-
cipais que não seriam pos-
síveis sem o recolhimento 
do imposto pela Conces-
sionária, principalmente 
para pequenos municípios 
que, em muitas vezes, 
tem no ISS recebido a 
maior fonte de receita.

Remédios na internet são 
18% mais baratos

do que em farmácias físicas
Fazer compras pela inter-
net é cada vez mais vanta-
joso: além do conforto de 
não precisar sair de casa, as 
lojas virtuais geralmente 
oferecem preços mais bai-
xos do que as tradicionais. 
De acordo com uma pes-
quisa feita pelo Cliquefar-
ma comparador gratuito 
de preços de remédios, 
comprar medicamentos on
-line é 18% mais barato do 
que em farmácias físicas.
O estudo tem como base 
preços de dez remé-
dios verificados em qua-
tro drogarias da cidade 

de São Paulo – Onofre, 
Drogasil, Drogaraia e 
Drogaria São Paulo – 
tanto em lojas físicas 
quanto virtuais. Não fo-
ram feitas comparações 
entre redes concorrentes. 
Mesmo com o desconto no 
balcão, o valor de oito dos 
medicamentos analisados 
é mais baixo na internet, 
um é igual e outro superior. 
A pesquisa aponta que, 
nas lojas virtuais, os remé-
dios saem em média 18% 
mais baratos. O preço do 
Pantoprazol (20 mg/14 
comprimidos - Medley), 

por exemplo, chega a va-
riar 37%. Nas farmácias 
ele foi encontrado por 
R$ 20,27 (com descon-
to); já na loja virtual cus-
ta, em média, R$ 14,96. 
“Essa diferença de preço 
é vantajosa principalmen-
te para as pessoas que fa-
zem uso contínuo de um 
medicamento, pois podem 
comprar com antecedência 
e aproveitar os descontos 
oferecidos na internet. A 
dica para economizar ain-
da mais é comparar sem-
pre”, afirma Ângelo Alves, 
fundador do Cliquefarma.
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Prefeitura de Tremembé
abre processo seletivo

para contratação
de estagiários

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-

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

Inscrições para Festival 
de Marchinhas em
Pindamonhangaba

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.

As inscrições para o 
Festival de Marchi-
nhas “Cida Novaes”
 podem ser entregues pes-
soalmente na sede do De-
partamento de Cultura ou
 enviadas pelos Correios 
para a rua Dr. Campos 

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.

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.

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


