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Começa a funcionar a
cobrança dos Radares

em Taubaté

Pronatec de Pinda
oferece 204 vagas para 

cursos gratuitos

Projeto Guri abre mais 
de 850 vagas para o
segundo semestre

na região

Secretaria de Saúde
realiza campanha de 

prevenção a Hepatites 
Virais

Todos os 54 radares que 
estavam em testes pela ci-
dade começaram a multar, 
desde a meia noite de on-
tem, terça-feira. Além dos 
aparelhos estáticos, a pre-
feitura também vai utilizar 
dois radares móveis com 
os locais de fiscalização 
sendo divulgados sema-

Pindamonhangaba está 
com 204 vagas abertas 
para cursos oferecidos 
pelo Pronatec, programa 
do Governo Federal, em 
parceria com a Prefeitura, 
por meio do Departamen-
to de Assistência Social. 
Os cursos oferecidos são 
eletricista instalador pre-
dial de baixa tensão, pe-
dreiro de alvenaria, agente 
de inspeção de qualida-
de, moldador de plástico 
por injeção, entre outros.
As aulas serão realizadas 
no Senai e as pré-matrí-
culas deverão ser feitas no 
Centro Integrado de As-
sistência Social (CIAS), 
próximo à prefeitura, no 
bairro Alto Cardoso. O 
horário de atendimento 

O Projeto Guri, programa 
de educação musical do 
governo do estado volta-
do para crianças e ado-
lescentes, está com mais 
de 850 vagas para aulas 
de instrumentos musicais, 
canto coral e iniciação mu-
sical na região do Vale do 

A Secretaria Municipal 
da Saúde de Tremembé 
através do Programa DST 
/ HIV / AIDS seguindo 
propostas da Organização 
Mundial da Saúde, nes-
te mês de Julho de 2014, 
está realizando ações 
para imunizar e informar 
o máximo possível de 
pessoas, para o comba-
te das Hepatites Virais.
Entre os dias 21 e 31 de Ju-
lho, estaremos realizando 
testes rápidos de Hepatites 
B e C, além de esclareci-

nalmente. As reclamações 
dos motoristas, principal-
mente em avenidas mais 
movimentadas são os li-
mites de velocidade, que 
variam de 40 Km a 50 
Km por hora, e segundo 
eles, estas vias podem ser 
até de 60Km. A prefeitura 
depois de reaver os pon-

é de segunda a sexta, das 
7h30 às 11h30 e das 13 às 
17 horas. O prazo final das 
inscrições é 21 de julho é 
preciso informar o CPF.
Os cursos são destinados 
às pessoas a partir dos 16 
anos de idade e o públi-
co-alvo são membros de 
família de baixa renda, a 
prioridade é para os be-
neficiários dos programas 
sociais. O início das aulas 
está previsto para o dia 29 
deste mês. O curso de ele-
tricista instalador predial 
de baixa tensão tem 48 
vagas e o de pedreiro de 
alvenaria 12, para estudar 
um destes dois é preciso 
ter o Ensino Fundamental, 
ciclo I (do 1º ao 5º ano) 
incompleto. Há 32 vagas 

Paraiba e Litoral Norte. 
Os interessados devem ter 
de 6 a 18 anos incomple-
tos. Para efetuar a matrí-
cula é necessário compa-
recer diretamente ao polo 
em que desejam estudar, 
acompanhados pelos pais 
ou responsável, portando: 

mentos de dúvidas sobre 
o tema em todos os ESFs 
e no Centro de Saúde.
O evento pretende alertar 
a população sobre as con-
sequências das Hepatites 
e a colher o maior núme-
ro possível de testes, fa-
vorecendo o diagnóstico 
e o tratamento no início 
da doença. O teste é feito 
através da coleta de uma 
gota de sangue, com uma 
simples picada no dedo e 
o resultado é obtido em 
no máximo 15 minutos.

tos, aumentou um pouco 
mais o limite de velocida-
de em algumas vias para 
60 Km por hora, como 
as: Dom Pedro I, Avenida 
dos Bandeirantes, Ave-
nida Marrocos, Avenida 
Santa Luiza de Marillac 
e Avenida Professora Es-
colástica Maria de Jesus.

para o curso de agente de 
inspeção de qualidade e 
mais 32 para moldador de 
plástico por injeção, para 
matricular-se nestas ati-
vidades é necessário ter o 
Ensino Fundamental, ciclo 
II (6º ao 9º ano), incom-
pleto. Quem possui o En-
sino Fundamental comple-
to poderá fazer o curso de 
assistente de planejamento 
e controle da produção ou 
traçador de caldeiraria, 
para cada um deles há 32 
vagas. Já os interessados 
em se qualificar e que te-
nham o Ensino Médio 
incompleto terão a opor-
tunidade de fazer o curso 
de auxiliar de recursos hu-
manos, para esta atividade 
são oferecidas 16 vagas.

RG ou certidão de nasci-
mento e comprovante de 
matrícula escolar e/ou de-
claração de frequência es-
colar referente ao semestre. 
Não é preciso ter conheci-
mento prévio de música, 
nem possuir instrumento 
ou realizar testes seleti-
vos. Novos alunos têm de 
21 de julho a 15 de agosto 
para realizar a inscrição, 
o início das aulas ocor-
re a partir de 28 de julho 
a 18 de agosto, de acor-
do com a data de ins-
crição de cada aluno.  
Outras vagas podem abrir 
ao longo do período de 
matrículas por conta de 
desistências, entre ou-
tros. Mais informações: 
w w w . p r o j e t o g u -
r i . o rg . b r / m a t r i c u l a s / 

No dia 28 será celebrado o 
Dia mundial de Luta Con-
tra as Hepatites Virais. A 
hepatite é uma doença si-
lenciosa e pode ocorrer de 
diversas formas, sendo as 
mais comuns, as ocasiona-
das pelos vírus A, B e C. 
O principal problema das 
hepatites é que normal-
mente os pacientes infec-
tados não costumam ma-
nifestar sintomas no início 
do contágio e quando pro-
curam tratamento, a doen-
ça já está na fase crônica.
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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

A luz do vagalume

O vagalume é um inseto coleóptero que possui emissões luminosas devido aos órgãos 
fosforescentes localizados na parte inferior do abdômen. Essas emissões luminosas 
são chamadas de bioluminescências em razão das reações químicas onde a luciferina 
é oxidada pelo oxigênio nuclear produzindo oxiluciferina que perde energia fazendo 
com que o inseto emita luz. Outro fator que impulsiona emissões luminosas é o de 
chamar atenção de seu parceiro ou de sua parceira. O macho emite a luz avisando que 
está se aproximando enquanto que a fêmea pousada em determinado local emite sua 
para avisar onde está. Na reação química, cerca de 95% aproximadamente de ener-
gia produzida transforma-se em luz e somente 5% aproximadamente se transforma 
em calor. O tecido que emite a luz é ligado na traquéia e no cérebro, dando ao inseto 
total controle sobre sua luz. Infelizmente, os vagalumes estão ameaçados pela forte 
iluminação das cidades, pois quando entram em contato com essa forte iluminação 
das cidades, sua bioluminescência é anulada interferindo fortemente na reprodução, 
podendo até serem extintos.

Humor

Diário de uma doméstica

Aproveitando a ausência dos patrões. Dircinéia pega o telefone e fofoca com a amiga 
Craudete:
- Crau, hoje de manhã eu fui à feira. Antes de sair, meu patrão me pediu pra eu trazer 
figo. Aí eu perguntei: Figo fruta ou bife de figo? O home ficou uma fera. Gente fina, 
seu Adamastor, num ligo não. Ele tem sistema nervoso. Também com um emprego 
chato daqueles, vou te contar. Ele é Fiscal da Receita. Deve ser um saco ficar confe-
rindo receita de médico o dia inteiro. Dispois chegou o Adamastorzinho, o filho mais 
novo deles. Acabou di ganhar um carro todo equipado. Tem rodo di maionese, farol di 
pilha, teto ensolarado e trio elétrico. Não sei por que trio elétrico num carro, deve ser 
pruque ele gosta de musica baiana. Cê num sabe da úrtima? Eu discubri que aqui nessa 
mansão que eu trabaio é tudinho de fachada!
- Como assim, Dircinéia? Pergunta a colega, confusa.
- Nada aqui é dus patrões! Tudinho é imprestado! Tudo! Cê cridita numa coisa dessa? 
Óia só, as rôpas qui o patrão usa é dum tal de Armani, as gravatas é dum Pierre Car-
dine, os móveis é dum tal de Luiz quinze, o carro é de uma tal Mercedes. Nadica de 
nada é deles.
- Noooossa, qui pobreza!
- E além de pobre, elis são muito inzibido, magina que outru dia eu escutei o patrão no 
telefone falano que tinha um Picasso!
- E num tem não?
- Qui nada fia, é piquinininho de dá dó!

Mensagens

O diamante e o homem rico

Certa vez um profeta disse a um judeu rico, cujo vizinho era muito pobre, que algum 
dia a sua fortuna passaria para as mãos do miserável. O judeu, impressionado com a 
previsão, vende tudo quanto possuía e com seu melhor sorriso, disse à esposa:
- Veja como se engana um mau adivinho. Aplicarei toda a minha fortuna num grande 
diamante.
- E onde pretende guardar uma pedra preciosa com segurança, meu senhor? Pergunta 
a esposa.
- Vou escondê-la no meu turbante.
- Muito bem! Aplaudiu a esposa. Assim nosso vizinho pobre nunca terá o seu diaman-
te.
 Um dia, o judeu rico foi convidado para uma festa na casa de um patrício, que mora-
va do outro lado do rio. Satisfeito, toma um barco de aluguel, mesmo com um vento 
prometendo trazer chuva. Durante a travessia, passa algum tempo entretido com o 
rastro da embarcação que cortava as águas barrentas do rio. Quando atingem o meio 
do remanso, a embarcação que avançava com dificuldade, foi surpreendida por uma 
violenta rajada de vento forte o suficiente para arrancar o turbante do judeu, que cai 
nas águas e se afunda rapidamente, levando o diamante. Engasgado e cheio de pesar, 
pensa: de qualquer forma se tiver perdido o diamante, não será meu vizinho que o apa-
nhará. Passado alguns dias, o vizinho pobre vai ao mercado e compra um peixe para 
o almoço de domingo. Ao abrir o pescado para limpar, encontra na sua barriga o belo 
diamante que o judeu havia perdido no rio.

Pensamentos

A felicidade é a harmonia entre o pensar, o dizer e o fazer.
Julgue um homem pelas suas perguntas e não pelas respostas.
O mundo dá voltas, então relaxe.
Se for prá ser será.
Conservemos pela sabedoria o que adquirimos pelo entusiasmo.
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.
A timidez é para o espírito o que a vertigem é para o corpo.
As verdadeiras convicções não se mostram, provam-se.
A vida é uma longa lição de humildade.
As almas viris podem vergar um momento, mas não se quebram.
Amargos frutos colhem quem tarde se arrepende.
Aprender a ver é a mais longa aprendizagem de todas as artes.
O bom humor não custa nada e compra tudo.
O amor não pede licença para entrar, ele surge já instalado.
Antes de falar do meu presente, lembre-se do teu passado.
Uma idéia sem execução é um sonho.
É melhor andar a pé do que montar num burro velho.
Faça primeiro o mais importante e não o mais urgente.
Um coração sem mácula dificilmente se assusta.
As palavras ligam as pessoas que têm a mesma energia.

Defesa Civil promove
ação educativa no
centro de Taubaté

Aprendiz Paulista insere
670 estudantes das ETECs 

no mercado de trabalho

A Defesa Civil de Tauba-
té realizou uma ação 
educativa na Praça Dom 
Epaminondas. Foram di-
vulgadas medidas pre-
ventivas relacionadas ao 
período de estiagem. A 
população que passava 
no local foi orientada pe-

Objetivo do programa 
estadual é proporcionar 
mais oportunidades aos 
jovens do ensino técnico 
 Aprendiz PaulistaO pro-
grama Aprendiz Paulista 
gerenciado pela Secreta-
ria estadual do Emprego 
e Relações do Trabalho 
(SERT), que inseriu 670 
jovens no mercado de tra-
balho no primeiro semestre 
deste ano. De acordo com 
a SERT, o objetivo é esse 
mesmo, isto é, contemplar 

los agentes, que distribu-
íram cartilhas e folders 
informativos sobre cuida-
dos nessa época de seca.
A atividade contou ain-
da com a participação 
do “Borbinha”, símbolo 
da Defesa Civil no Es-
tado, que entregou kits 

alunos de todas as escolas 
técnicas do Centro Paula 
Souza, com idade entre 14 
e 24 anos e promover uma 
vivência no mercado de 
trabalho para esses alunos.
 Em comparação com o 
mesmo período do ano 
passado, que registrou 
595 admissões , houve 
crescimento de 11%. A 
contratação do aprendiz 
é feita em regime 
CLT (Consolidação 
das Leis do Trabalho), 

às crianças com uma 
cartilha para colorir e 
folhetos explicativos.
Outras atividades seme-
lhantes estão previstas 
no cronograma de ati-
vidades da Defesa Civil
 para o segundo se-
mestre deste ano.

através de um contra-
to especial por tempo 
determinado e registro 
em carteira profissional, 
desde o dia que o jovem 
inicia na empresa até a 
data do final do curso.
  “O programa vem de en-
contro das necessidades 
do jovem, que se prepara 
para ingressar no merca-
do de trabalho, e do em-
pregador, que necessita 
de mão de obra qualifi-
cada”, diz o secretário de 
Estado do Emprego, Ta-
deu Morais. Atualmente, 
são 57 cidades atendidas.
 A jornada de trabalho pro-
posta é de até oito horas, 
incluindo aulas teóricas 
e práticas, de segunda a 
sexta-feira. O atendido 
recebe salário mínimo
-hora pago pelo empre-
gador de R$ 3,29 a hora 
ou R$ 724 mensais. Caso 
a empresa possua acor-
do ou convenção coletiva 
para salário, esta condi-
ção se aplica ao aprendiz.

Monteiro Lobato realiza
1º Encontro de Artes

A cidade de Monteiro 
Lobato realiza nos dias 
19, 20, 26 e 27 de ju-
lho o “1º Encontro de 
Artes: Terra & Luz”.
O tema do evento será 
“A arte pela cultu-
ra de paz” e reunirá 12
 artistas do estado de São 

Paulo que participarão 
de oficinas de pintura, 
escultura, confecção de 
máscaras, performan-
ce, contação de his-
tórias, entre outras.
As atividades vão acon-
tecer na Praça Co-
mendador Freire e em 

escolas munici-
pais, tudo gratuíto.
O evento é realizado pela 
Prefeitura de Monteiro 
Lobato. As inscrições po-
dem ser feitas pelo telefo-
ne (12) 3979-1314 ou pelo 
email contato.cultura@
monteirolobato.sp.gov.br
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De 18 de Julho à 17 de 
Agosto acontece no Vale 
do Paraíba o 1º Festival 
Cachaça Gourmet e Café. 
Participam do festival 
as cidades de São José 
dos Campos, Campos 
do Jordão, Taubaté, Tre-
membé, Guaratinguetá e 
Cunha. No total , são 30 
restaurantes e 30 marcas 
de cachaça. Cada restau-
rante preparou um pra-
to e um coquetel usando 
uma das cachaças como 
principal ingrediente.
O público vai poder eleger 
os melhores pratos e co-
quetéis feitos com as me-
lhores cachaças do Brasil. 
A votação popular vai ele-
ger os três melhores restau-
rantes em três categorias: 
Melhor Apresentação, 
Melhor Sabor e Harmo-

nização e Maior Criativi-
dade e Originalidade. A 
festa de encerramento está 
marcada para o dia 30 de 
agosto na cidade de Cunha 
com muitas atrações.
Para saber quais restau-
rantes participantes aces-
se o site: www.festival-
cachacagourmet.com.br
O Projeto Cachaça Gour-
met atua no desenvolvi-
mento e valorização da 
cachaça de alambique e de 
toda a sua cadeia de valor, 
com ênfase na utilização 
do produto como ingre-
diente na gastronomia e na 
coquetelaria, bem como o 
consumo consciente de ca-
chaças de alta qualidade.
Neste Projeto, a cozinha 
brasileira e a sua cachaça 
de alambique, utilizadas 
de forma conjunta, são 

pontos focais onde se bus-
ca a valorização da nos-
sa tradição culinária para 
apresenta-la traduzida 
em uma nova cozinha, ou 
“Nouvelle Cuisine”, como 
diriam os franceses, apon-
tando para um futuro de 
sabores e prazeres que re-
forçam ainda mais a nossa 
criatividade e identidade.
O projeto que iniciou em 
Belo Horizonte, há 6 anos, 
agora chega ao Estado 
de São Paulo. E a região 
do Vale do Paraíba será a 
primeira região a sediar 
o evento, numa parceria 
da ADHBrasil (Agência 
de Desenvolvimento Hu-
mano Brasil), sob coor-
denação do economista 
Hamilton Neri, e da em-
presária e idealizadora do 
festival, Miriam Cerutti.

Anhanguera de Pinda
promove Feira Científica

1º Festival Cachaça
Gourmet e Café do

Vale do Paraíba

Iniciativa conta com orien-
tações para o microempre-
endedor individual, elabo-
ração de currículo, peça de 
teatro, entre outras ativida-
des; serviços são gratuitos
No dia 16 de julho, das 9 
às 18 horas, a Faculdade 
Anhanguera de Pindamo-
nhangaba realizará uma 
grande ação em prol da 
população. Serão propor-
cionados serviços como: 
orientações para o micro-
empreendedor individual, 
benefícios da previdência 
social, como preparar um 
currículo atrativo para 
o mercado de trabalho.
Haverá ainda apresenta-
ção de peça de teatro, que 
abordará temas como a 
reciclagem e sustentabi-
lidade, contação de histó-
rias, oficina de brinquedos 

pedagógicos e recicláveis, 
entre outras atividades.
O evento ocorrerá na Pra-
ça Monsenhor Marcondes, 
localizada no centro da 
cidade. “Toda a popula-
ção está convidada a par-
ticipar e se beneficiar com 
os serviços gratuitos que 
estaremos oferecendo”, 
comenta a professora Ana 
Teresa Ratti, diretora da 
faculdade. “Nosso obje-
tivo é promover a intera-
ção dos professores, estu-
dantes e colaboradores da 
instituição com a comu-
nidade, por meio dos nos-
sos programas e projetos 
educacionais”, finaliza.
Confira todas as ativida-
des que serão oferecidas: 
Orientação sobre o MEI 
(microempreendedor in-
dividual); Apresentação 

de atividades produzi-
das pelos acadêmicos do 
curso de Administração; 
Exposição sobre as pos-
sibilidades de atuação do 
profissional de Letras e 
Pedagogia; Peça de tea-
tro com os temas: susten-
tabilidade e reciclagem; 
Exposição e oficina de 
brinquedos pedagógicos e 
recicláveis; Contação de 
histórias; Orientação so-
bre os benefícios da previ-
dência social; Orientação 
e elaboração de currículo.
S e r v i ç o
Feira Científi-
ca – dia 16 de julho
Local das atividades: Pra-
ça Monsenhor Marcondes
Horário: das 9 às 18 horas
Iniciativa: Faculda-
de Anhanguera de 
P i n d a m o n h a n g a b a

Hospital Universitário de
Taubaté realiza 5ª edição 

do curso de gestantes

O Hospital Universitário 
de Taubaté realiza neste 
mês a 5ª Edição do Curso 
de Gestantes. O workshop 
é dedicado às futuras ma-
mães e acontece mensal-
mente no Ambulatório de 
Ginecologia e Obstetrícia 
do HU, com objetivo de 
informar, através de aulas 
práticas e teóricas, os está-
gios da gravidez e os cui-
dados com o bebê, além 
de proporcionar um mo-
mento para as gestantes ti-
rarem suas dúvidas e com-
partilharem experiências.
Criado há apenas quatro 
meses, o Curso de Gestan-
tes do HUT já tem demons-
trado resultados bastante 
satisfatórios, o que com-
prova isso é o aumento na 
demanda de obstetrícia da 
instituição. Entre os meses 
de março a junho de 2013, 
foram realizados 547 par-
tos, já no mesmo perío-
do deste ano foram 695 
nascimentos, um aumen-
to de 27% do número de 
partos realizados no HU.
O Curso é dividido em 
duas turmas, uma para grá-
vidas no 1º e 2º trimestre 

de gestação, que acontece-
rá no dia 17, e outra no dia 
25 para as gestantes entre 
o 2º e 3º trimestre. Minis-
trado por uma equipe mul-
tidisciplinar, formada por 
enfermeiras, psicólogas 
e nutricionistas, o treina-
mento orienta as gestantes 
sobre cuidados especiais 
durante a gravidez, mu-
danças físicas e emocio-
nais que ocorrem na ges-
tante, a evolução do feto, 
cuidados com alimenta-
ção, diferenças em par-
tos, como aplicar curativo 
umbilical e técnicas de 
aleitamento, além de 
aula prática de como 
dar banho no bebê.
Um dos aspectos mais 
importantes do Curso 
de Gestante é a forma-
ção do vínculo entre a 
futura mamãe e os pro-
fissionais que estarão as-
sistindo essa gestante du-
rante e após o trabalho de
 parto. Esse vínculo reduz 
a ansiedade da paciente, 
favorece o acolhimento 
dessa gestante no momen-
to do parto e promove um 
relacionamento mais efeti-

vo entre a paciente e o pro-
fissional de enfermagem. 
O curso também é uma 
oportunidade de a equipe 
de enfermagem conquis-
tar a segurança da pacien-
te, o que é fundamental 
no processo de cuidar.
Para a Gerente de Enfer-
magem do HU, Roberta 
Calderaro, além da forma-
ção do vínculo, a questão 
da informação adquirida 
pela futura mamãe duran-
te o curso é muito impor-
tante, uma vez que essa 
gestante recebe orien-
tações essenciais sobre 
sua gravidez, trabalho de 
parto e cuidados com o 
recém-nascido. “Rece-
ber essas informações faz 
com que a gestante se sin-
ta mais segura e preparada 
para o momento do parto”.
O Curso de Gestantes 
do Hospital Universitá-
rio de Taubaté é gratui-
to e acontece das 14h
 às 17h. As interessa-
das podem se inscrever 
pelo telefone (12) 3625-
7519. O HU fica à Av. 
Granadeiro Guimarães, 
270, Centro de Taubaté.

Telhanorte leva para o Market 
Plaza Campos dos Jordão

soluções completas de
reforma e construção

Realizado entre os dias 
18 de junho e 27 de julho, 
em Campos do Jordão, o 
evento conta as melho-
res empresas do segmen-
to varejista do País e do 
Mundo. A rede multies-
pecialista em construção e 
reforma Telhanorte marca 
presença na 19ª edição do 
Market Plaza em Campos 
do Jordão, o maior sho-
pping sazonal do Brasil, 
que reúne as principais 
empresas do País e do 
mundo. Durante a tempo-
rada de abertura, entre os 
dias 18 de junho e 27 de 
julho, os visitantes da re-
gião podem conferir um 
espaço com 184 m², reple-
to de produtos para acaba-
mento da casa. Com o má-
ximo de conforto, o espaço 
da Telhanorte contempla 
showrooms ambientados, 
que demonstram as apli-
cações dos produtos, além 
de promoções exclusivas 
para oferecer a melhor 
experiência de compra 
ao consumidor. Em sua 
primeira participação no 
evento, a Telhanorte pre-
parou uma ação especial 
para o público da princi-
pal instância de inverno 

de São Paulo. Em pontos 
turísticos da cidade, serão 
disponibilizadas máquinas 
fotográficas para os visi-
tantes registrarem os mo-
mentos da viagem. Essas 
imagens serão reveladas 
em formato de cartão pos-
tal e ficarão à disposição 
para retirada no espaço da 
Telhanorte. “O Shopping 
Sazonal Market Plaza é 
um dos grandes empreen-
dimentos da cidade e tor-
nou-se referência de entre-
tenimento para visitantes. 
‘Com essa parceria,  a 
Telhanorte mantém o seu 
compromisso de levar a 
solução completa para re-
forma, construção e ma-
nutenção do lar, propor-
cionando ao público da 
região produtos de quali-
dade e soluções inovado-
ras”, ressalta o gerente de 
marketing da Telhanorte, 
Pablo Satyro. Sobre a Te-
lhanorte: A Telhanorte, 
multiespecialista em cons-
trução, reforma e manu-
tenção, integra uma das 
maiores redes varejistas 
de material de construção 
do país, a Saint-Gobain 
Distribuição Brasil, per-
tencente ao grupo francês 

Saint-Gobain desde 2000.
As 37 lojas Telhanorte (E-
commerce, Televendas e 
nos estados de Minas Ge-
rais, Paraná e São Paulo) 
são voltadas a oferecer às 
famílias a melhor solução 
para construir, reformar e 
manter seus lares. Sobre 
o Grupo Saint-Gobain: A 
Saint-Gobain é uma das 
100 maiores empresas in-
dustriais do mundo, com 
presença em 64 países, 
193 mil funcionários e 
vendas de €43,2 bilhões 
em 2012. No Brasil, atua 
há 76 anos nos mercados 
de produtos para cons-
trução, vidros, abrasivos, 
cerâmicas industriais, tu-
bulações e distribuição de 
materiais de construção. 
O Grupo, que somou ven-
das anuais no país de R$ 
8 bilhões, reúne 17 mil 
funcionários diretos e in-
diretos, 53 fábricas, 42 
centros de distribuição, 
10 mineradoras, 38 lojas e 
18 escritórios comerciais. 
Entre as principais marcas 
da Saint-Gobain no Bra-
sil, estão Brasilit, Carbo-
rundum, Isover, Norton, 
PAM, Placo, Quartzo-
lit, Sekurit e Telhanorte.

Paraibuna abre
Processo Seletivo para 
contratar profissionais 

na área da Saúde

A Prefeitura de Paraibu-
na está com inscrições 
abertas para o Processo 
Seletivo Simplificado n° 
01/2014, visando à con-
tratação de profissionais 
para a área da Saúde: 01 
médico psiquiatra, 01 

farmacêutico e 06 auxi-
liares de enfermagem.
     As inscrições estarão 
abertas no período de 21 
a 25 de julho, das 10h00 
às 12h00, e das 14h00 às 
16h00, na Diretoria Mu-
nicipal de Saúde – Tra-

vessa Irmã Le Cont, s/
nº - Centro. As provas 
acontecerão no dia 03
 de agosto de 2014, às 
10h00, na EMEF Irmã 
Irene Alves Lopes “Irmã 
Zoé” - Rua Geraldo 
Santana, 55, Centro.
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Abono salarial 2014/2015
já pode ser recebido

Plebe Rude se apresenta 
no Sesc Taubaté

Secretaria de Ação Social e 
Acessa SP oferecem

minicursos gratuitos à
população de Tremembé

Fatecs divulgam lista 
de classificação geral 

do Vestibular

Concursos com
inscrições abertas no 

Estado tem vagas para 
todos os níveis
de escolaridade

A Secretaria de Ação So-
cial através de uma par-
ceria com o Programa 
Acessa SP de Tremembé 
está oferecendo diversos 
minicursos gratuitos à 
população. São pequenas 
aulas ministradas à dis-
tância pela internet que 
abordam assuntos como: 
Direito do consumidor, 
Como preparar um currí-

O Centro Paula Souza 
comunica que já está no 
site www.vestibularfatec.
com.br a lista de classifi-
cação geral dos inscritos 
no processo seletivo das 
Faculdades de Tecnolo-
gia (Fatecs) do Estado de 
São Paulo para o 2º se-
mestre de 2014.  A rela-
ção também será afixada 
na unidade em que o can-
didato pretende estudar.
 Candidatos da primeira 
lista devem fazer a matrí-

Diversos concursos estão 
com inscrições abertas no 
estado de São Paulo com 
vagas em todos os níveis 
de escolaridade. Os con-
cursos são para chama-
da imediata e formação 
de cadastro de reserva.
Destaque para os concur-
sos da Aeronáutica, Ins-
tituto de Pesquisa Tecno-
lógicas e Polícia Militar, 
os sálarios estão acima 
de R$ 5 mil. Na Aero-
nática são 4 vagas para 
capelães e 80 para mé-
dicos, na Polícia Militar 
as vagas são para veteni-
rário e dentista. Os dois 
concursos tem vagas em 
diversas cidades, incluin-
do São José dos Campos. 

O Ministério do Trabalho 
e Emprego começa a pa-
gar a partir de hoje (15) 
o abono salarial do exer-
cício 2014/2015. A esti-
mativa é que cerca de 23 
milhões de trabalhadores 
tenham direito ao bene-
fício e o montante a ser 
pago será cerca de R$ 17 
bilhões. De acordo com a 
pasta, no atual exercício, 
o Conselho Deliberativo 
do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (Codefat) an-
tecipou o pagamento, que 
anteriormente era feito em 
agosto. Outra mudança no 
calendário é que os traba-
lhadores que recebem o 
benefício em conta-cor-
rente vão ter o depósito 
em suas contas de acordo 

Todos os 54 radares que 
estavam em testes pela ci-
dade começaram a multar, 
desde a meia noite de on-
tem, terça-feira. Além dos 
aparelhos estáticos, a pre-
feitura também vai utilizar 
dois radares móveis com 
os locais de fiscalização 
sendo divulgados sema-

culo, Como organizar uma 
mala de viagens, Como 
falar em público, Dicas 
para uma vida sustentá-
vel, Controle sua finan-
ças pessoais, entre outros.
Você pode escolher o 
dia e a hora em que
 deseja fazer as aulas, 
que não duram mais do 
que 15 minutos. Para 
se inscrever, basta aces-

cula nos dias 15 e 16. Se 
as vagas oferecidas não 
forem preenchidas pelos 
candidatos da primeira 
chamada, a segunda lista 
será afixada somente na fa-
culdade no dia 17 de julho.
 A matrícula deve ser feita 
na secretaria da Fatec onde 
o candidato pretende estu-
dar, no horário determina-
do pela unidade de ensi-
no, nos dias relacionados 
abaixo, desde que não seja 
feriado municipal na cida-

Já no Instituto de Pesqui-
sa Tecnólogicas, as vagas 
são de nível fundamen-
tal (meio oficial de ma-
nutenção e motorista.), 
médio/técnico (auxiliar 
administrativo, oficial de 
manutenção, secretária, 
técnico de administração 
e técnico de sistemas) 
e superior (advogado e 
comprador), para traba-
lhar na capital paulista.
A Prefeitura de Cacho-
eira Paulista também 
está com 27 vagas aber-
tas para concurso de 
cargos temporários em 
todos os níveis de escola-
ridade e diversos cargos 
(auxiliar de desenvolvi-
mento infantil, inspetor 

com o mês de aniversário, 
a partir do dia 15 de julho.
Podem receber o benefício 
trabalhadores que tiveram 
os dados informados na 
Relação Anual de Infor-
mações Sociais (Rais) e 
que atendam aos seguin-
tes critérios: cadastro no 
PIS/Pasep há pelo menos 
cinco anos; ter trabalhado 
com carteira assinada ou 
ter sido nomeado efetiva-
mente em cargo público 
durante, pelo menos, 30 
dias no ano-base para em-
pregadores contribuintes 
do PIS/Pasep (empregado-
res cadastrados no CNPJ); 
e ter recebido em média 
até dois salários-mínimos 
de remuneração mensal 
durante o período traba-

nalmente. As reclamações 
dos motoristas, principal-
mente em avenidas mais 
movimentadas são os li-
mites de velocidade, que 
variam de 40 Km a 50 
Km por hora, e segundo 
eles, estas vias podem ser 
até de 60Km. A prefeitura 
depois de reaver os pon-

sar o site: minicursos.
acessasp.sp.gov.br e es-
colher o curso desejado. 
Caso não possua acesso a 
internet , você pode reali-
zar o cadastro e o curso no 
ACESSA SP, na Secretaria 
de Ação Social, localiza-
do na Rua José Monteiro 
Pato, 325 – Jd Bom Jesus.
Mais informações pelo 
telefone 3674-3660.

de onde a Fatec está loca-
lizada. Perderá direito à 
vaga quem não fizer a ma-
trícula na data determina-
da ou deixar de apresentar 
os documentos exigidos.
 15 e 16 de julho: deverão 
efetuar a matrícula os con-
vocados na primeira lista;
17 de julho: divulgação dos 
convocados da segunda lis-
ta, nas respectivas Fatecs;
18 de julho: data da ma-
trícula para os candi-
datos da segunda lista

de alunos, professores, 
secretário de escola, me-
rendeira, fonoaudiólogo e 
motorista), com salários 
até R$ 1.212, 99. A Pre-
feitura de Roseira também 
abriu concurso para 44 
vagas em todos os níveis 
de escolaridade, destaque 
para motorista, professo-
res de diversas matérias, 
enfermeiro e médico.
Veja os detalhes dos 
principais concursos:
A e r o n á u t i c a
84 vagas, sendo 4 vagas 
para capelães e 80 para 
médicos em diversos lu-
gares do país, incluindo 
São José dos Campos.
Salário: não informado
Inscrições até 05/08

lhado. O valor do abo-
no é um salário-mínimo.
Trabalhadores inscritos 
no PIS recebem o abono 
salarial nas agências da 
Caixa e os inscritos no 
Pasep recebem nas agên-
cias do Banco do Brasil, 
de acordo com o calen-
dário de pagamento. Os 
inscritos no PIS que tive-
rem Cartão Cidadão com 
senha cadastrada, também 
podem fazer o saque em 
lotéricas, caixas de auto
-atendimento e postos do 
Caixa Aqui. Os inscritos 
devem apresentar um do-
cumento de identificação 
e o número de inscrição 
no PIS ou Pasep. O prazo 
final para sacar o abono é 
dia 30 de junho de 2015.

tos, aumentou um pouco 
mais o limite de velocida-
de em algumas vias para 
60 Km por hora, como 
as: Dom Pedro I, Avenida 
dos Bandeirantes, Ave-
nida Marrocos, Avenida 
Santa Luiza de Marillac 
e Avenida Professora Es-
colástica Maria de Jesus.


