
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

A GAzetA dos Municípios
ANO XXIII  17 DE JANEIRO DE 2014  EDIÇÃO 1138 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

Marta Suplicy entrega
os primeiros cartões
do Vale-Cultura nesta

sexta-feira em São Paulo

Secretaria da Saúde de
Tremembé adquire

novos equipamentos 
no Pronto Atendimento

A ministra da Cultura, 
Marta Suplicy, entrega os 
primeiros cartões do Va-
le-Cultura em evento no 
Centro Cultural Banco 
do Brasil de São Paulo. 
Os primeiros be-
neficiados pelo 
programa vão receber o 
benefício no fim deste mês.
O evento de entrega dos 
cartões do programa 
Vale-Cultura para funcio-
nários do Banco do Brasil 
acontece às 11h, no CCBB, 

A Prefeitura Municipal 
através da Secretaria de 
Saúde está equipando o 
Pronto Atendimento para 
melhor atender a popu-
lação, foram adquiridos:
- Dois Respiradores LUF-
T1-G, que se situa entre os 
ventiladores pulmonares 
mais completos do mer-
cado mundial, oferecendo 
uma alta qualidade venti-
latória adaptada a cada pa-
ciente, com grande facili-
dade de operação, possível 
mediante a um desenho 
de painel extremamente 
funcional que permite ao 
operador utilizar todos os 
parâmetros com poucas 
teclas de controle. Sua 
interface gráfica e inteli-
gente auxilia para que o 
trabalho do profissional 
seja agradável, permitindo 
maior atenção ao paciente. 
Indicado para uso em te-
rapia de pacientes adultos 
e pediátricos e é capaz de 
assumir as mais comple-
tas e exigentes terapias, de 
forma eficaz e confiável.
Valor investi-
do: R$ 69.200,00
- Dois Monitores Multipa-

e terá a participação do 
vice-presidente de Distri-
buição e Varejo do Banco 
do Brasil, Paulo Ricci, e 
do diretor de Gestão de 
Pessoas, Carlos Netto.
Após a cerimô-
nia, a ministra Marta 
Suplicy atende-
rá a imprensa.
Enviar credenciamento 
de imprensa para: im-
prensa@cultura.gov.br
S E R V I Ç O
Marta Suplicy entrega 

râmetro GÜTHEN 1000 
e GÜTHEN-1200, que 
é um aparelho que apre-
senta vários parâmetros 
relacionados ao estado do 
paciente como por exem-
plo: pressão arterial, oxi-
metria, eletrocardiograma, 
respiração, temperatura, 
saturação de oxigênio 
entre muitos outros. Ele 
é utilizado por médicos, 
enfermeiros, anestesistas, 
enfim, todos os envolvidos 
nas intervenções. Além 
de ganhar mais tempo 
os procedimentos se tor-
nam mais seguros para os 
profissionais e principal-
mente para os pacientes.
Valor investi-
do: R$ 17.570,00
Os equipamentos abaixo já 
foram comprados e em bre-
ve estarão em pleno funcio-
namento no Pronto Aten-
dimento de Tremembé.
- Um Desfibrilador Por-
tátil, que é um aparelho 
eletrônico portátil que 
diagnostica automatica-
mente as, potencialmente 
letais, arritmias cardíacas 
desfibrilação ventricular 
e taquicardia ventricular 

os primeiros cartões do 
Vale-Cultura nesta sex-
ta-feira em São Paulo
Data: sexta-feira (17)
Horário: 11h
Local: Centro Cultu-
ral Banco do Brasil
Endereço: Rua Álva-
res Penteado, 112 - 
Centro. São Paulo/SP
Mais informações
Assessoria de Comu-
nicação Ministério da 
C u l t u r a
(61) 2024-2492 / 2248 / 2409

em um paciente. Além de 
diagnosticar, ele é capaz 
de tratá-las, através da des-
fibrilação, uma aplicação 
de corrente elétrica que 
para a arritmia, fazendo 
com que o coração retome 
o ciclo cardíaco normal.
Valor investi-
do: R$ 6.500,00
- Um Autoclave, que é um 
aparelho utilizado para es-
terilizar artigos através do 
calor úmido sob pressão.
Valor investi-
do: R$ 7.500,00
- Três Oximetros de pulso, 
que é um dispositivo médi-
co que mede indiretamente 
a quantidade de oxigênio 
no sangue de um paciente. 
Em geral é anexado a um 
monitor, para que os en-
fermeiros, dentistas, médi-
cos, educadores, físicos e 
fisioterapeutas possam ver 
a oxigenação em relação 
ao tempo. A maioria dos 
monitores também mos-
tra a freqüência cardíaca.
Valor investi-
do: R$ 1.170,00
No total foram investi-
dos R$ 101.940,00 em 
equipamentos médicos.

Vaqueli anuncia quatro
novas empresas

e 240 novas vagas
de emprego

para Tremembé

O prefeito Marcelo Vaque-
li, acompanhado do secre-
tário municipal de assuntos 
jurídicos Marco Queiróz, 
anunciou na tarde desta 
quarta-feira (16) a chegada 
de quatro novas empresas 
e a abertura de aproxima-
damente 240 novas vagas 
de emprego na cidade.
As empresas
RECITOTAL – é uma 
empresa que atua nos 
seguimentos de reci-
clagem, transportes em 
geral, gerenciamento 
de subprodutos e loca-
ção de equipamentos.
- Geração de Empregos: 50 
vagas para 1ª fase (Fabri-
cação de Paletes) e 50 para 
2ª fase (Ampliação da usi-
na de reciclagem de vidro)
- Área do terreno: 20.000 m²
- Contato: www.
r e c i t o t a l . c o m . b r
LAJES E BLOCOS MO-
DELO – Desde 1985, 
atua no mercado de pa-
vimentação e alvenaria. 
A empresa, especializada 
na fabricação de blocos 
de concreto, lajes e piso 
para pavimentação, é re-
ferência do segmento na 
região do Vale do Paraíba.
- Geração de Empre-
gos: 50 vagas diretas

- Área do terreno: 40.000 m²
- Contato: blocos-
m o d e l o . c o m . b r
PLASCAIXAS – Des-
de 1995, está no merca-
do de transformação de 
plásticos e dispõe de mo-
dernos equipamentos de 
reciclagem de plásticos 
de PEAD. Industrializa 
e comercializa caixas de 
plástico para transporte 
de frango vivo e abatido,
caixas para colheita, su-
permercados, frigorífi-
cos, laticínios, peixa-
rias e estrados plásticos 
para câmara fria, baú 
frigorífico e pisos plás-
ticos para suinocultura.
- Geração de Empre-
gos: 40 vagas diretas
- Área do terreno: 10.000 m²
- Contato: www.
p l a s c a i x a s . c o m . b r
DISTRIBUIDORA PRE-
MIUM – Distribuido-
ra exclusiva dos produ-
tos Suvinil desde 2005.
- Geração de Em-
pregos: 30 vagas 
diretas e 20 vagas indiretas
- Área do terreno: 10.000 m²
- Contato: www.distri-
buidorapremium.com.br
Para o prefeito, a vinda 
destas quatro empresas 
demonstra, mais uma vez, 

o potencial e o dinamis-
mo que a lei de incentivo 
a indústria criada por esta 
administração emprega 
nos empreendedores. “É 
com enorme satisfação 
que estamos anunciando a 
vinda dessas quatro novas 
empresas para a nossa ci-
dade. Além de acreditarem 
e investirem no municí-
pio, também criarão novas 
vagas de empregos. Isso 
significa mais geração de 
renda e novas oportuni-
dades para a nossa popu-
lação”, finalizou Vaqueli.
As empresas serão cons-
truídas as margens da
 Rodovia Floriano Rodri-
gues Pinheiro na altura da 
Região da Flor do Campo 
e tem em contrato, dois 
anos para estarem fun-
cionando. Outro acordo 
feito entre o prefeito Va-
queli e os empresários 
é que fossem contrata-
das somente pessoas re-
sidentes em Tremembé.
A rede Rosado Super-
mercados já está atuan-
do na cidade e, agora 
somando, cinco novas 
empresas vieram para 
Tremembé em pou-
co mais de um ano da 
nova administração.

Inscrições para
trabalhar durante a folia

em Pinda terminam dia 31
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. 

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 

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.
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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

17 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.

IBGE lança pesquisa 
com ampliação de

coleta de dados para
todo o Brasil

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE) vai divulgar , os 
primeiros resultados da 
Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad Contí-
nua), que contará com da-
dos trimestrais inéditos do 
Brasil e de grandes regiões 
do país. Ela substituirá 

duas pesquisas: A PME 
(Pesquisa Mensal de Em-
prego) e a Pnad (Pesqui-
sa Nacional por Amostra 
de Domicílios). A coleta 
de dados em cada trimes-
tre será feita em 211.344 
domicílios de cerca de 
3.500 municípios referen-
tes a aproximadamente 
16 mil setores censitários. 

Nesta primeira divulga-
ção, os dados são relati-
vos a 2012 e ao primeiro 
e segundo trimestres de 
2013. Os demais resulta-
dos serão divulgados até 
o fim deste ano. Alguns 
dos indicadores serão 
apresentados desagrega-
dos por sexo, grupos de 
idade e nível de instrução.

Prefeitura de Taubaté 
faz parceria com

shopping para ação de 
educação de trânsito

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria 
de Mobilidade Urbana, 
começa um trabalho de 
educação de trânsito em 
parceria com o Via Vale 
Garden Shopping. O pro-
jeto, chamado de Cidade 
Portinho, acontece no sho-
pping de 15 a 31 de janeiro.
O objetivo de evento é 
orientar as crianças com 
idade entre 5 e 11 anos, 

oferecendo noções básicas 
de segurança e compor-
tamento no trânsito para 
que elas sejam agentes 
multiplicadores e fisca-
lizadores em suas casas.
O público infantil também 
pode assistir a palestras, 
vídeos educativos, parti-
cipar de oficina ambien-
tal e andar de bicicleta 
em uma minicidade, com 
sinalizações idênticas as 

reais. Ao final elas rece-
bem uma carteirinha de 
motorista mirim, um talão 
de multas fictícias e uma 
revista educativa confec-
cionada pela Prefeitura. 
O circuito tem dura-
ção de 45 a 60 minutos.
O projeto “Cidade Por-
tinho” acontece de se-
gunda a sábado das 
14h às 22h, e aos do-
mingos das 12h às 20h.

Alckmin assina
convênios para
expandir ensino

técnico no estado
Tremembé está entre as 
cidades contempladas. 
O governador Geral-
do Alckmin assinou um 
convênio com 31 muni-
cípios para aumentar a 
oferta de cursos técnicos 
no Estado de São Paulo. 
Serão abertas 
1.360 novas vagas. 
“A escola vai ao encon-
tro do aluno, que estuda 
na sua cidade e em um 

ano e meio já está com 
diploma”, afirmou Alck-
min durante evento, que 
ocorreu no Palácio dos 
Bandeirantes. “Em 31 
municípios começam, a 
partir de 20 de janeiro, as 
aulas das novas turmas das 
Etecs chamadas des-
c e n t r a l i z a d a s . ”
Serão contemplados mu-
nicípios que não têm Es-
colas Técnicas Estaduais 

(Etecs) ou aqueles onde é 
preciso expandir o núme-
ro de vagas. Na região, a 
cidade que receberá os 
cursos será Tremembé.
Com a assinatu-
ra dos convênios, o 
Centro Paula Souza pas-
sa a atuar em 306 mu-
nicípios do Estado, 
oferecendo cursos técnicos, 
tecnológicos e 
de ensino médio.
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Senac Taubaté oferece 
cursos de curta duração 

durante as férias

Livros didáticos trazem
recursos digitais

e devem chegar às
escolas públicas

até Fevereiro

O Senac Taubaté está 
oferecendo no mês de 
janeiro diversos cur-
sos de curta duração.
Profissionais podem ini-
ciar uma formação ou atu-
alizar conhecimentos em 
áreas de seu interesse, os 
cursos livres tem carga ho-
rária a partir de 20 horas.
Enquanto os alunos do 
ensino médio, graduação 
e pós-graduação aprovei-
tam o período das férias 
para descansarem, como 
também para aqueles que 
desejam começar ou aper-
feiçoar a carreira, cursos 
de carga horária reduzida 
durante o mês de janeiro 
são uma ótima oportuni-
dade para atualizar co-
nhecimentos e aprimorar 
o currículo profissional. 
Alguns destes cursos 
livres oferecidos pelo Se-
nac São Paulo podem ser 
iniciados e concluídos ra-
pidamente. Para o inicio 
de 2014, são cerca de 4 mil 

Mais de 50 milhões de 
estudantes de escolas pú-
blicas deverão receber 
livros didáticos até o dia 
10 de fevereiro. Cada li-
vro para os centros de en-
sino foi comprado a um 
preço médio de R$ 7,63. 
O livro mais caro custou, 
por unidade, R$ 26,19.
 De acordo com o Fun-
do Nacional de Desen-
volvimento da Edu-
cação (FNDE), 57% 
foram entregues e pas-
sarão a ser distribuídas.
 A novidade em 2014 é a 

vagas em todo o Estado.
“Os cursos livres per-
mitem que as pessoas se 
qualifiquem ao longo de 
toda a vida, em uma pers-
pectiva de educação conti-
nuada, uma vez que pos-
sibilitam a abordagem de 
temas específicos, que 
aperfeiçoam conheci-
mentos ou promovam 
uma formação inicial em 
determinada área”, co-
menta Ana Kuller, co-
ordenadora de educa-
ção do Senac São Paulo. 
Esta modalidade de cur-
sos livres tem um proces-
so mais ágil de desenvol-
vimento e é destinado a 
pessoas de qualquer es-
colaridade interessadas 
em alguma área especí-
fica e que possuam os 
pré-requisitos apontados 
para cada um dos cursos.
 A maioria das turmas 
abrange as áreas de ad-
ministração e negócios, 
gastronomia e nutrição, 

inclusão de objetos digi-
tais: jogos, vídeos e outros 
recursos disponibilizados 
em DVDs, que poderão 
ser livremente copiados 
pelos estudantes. Além 
disso, as ferramentas es-
tarão disponíveis na inter-
net, podendo ser acessa-
das por qualquer pessoa. 
 Segundo o FNDE, os re-
cursos são destinados a 
alunos que cursam do 6º 
ao 9º ano, que são os con-
templados pelo Programa 
Nacional do Livro Didá-
tico (PNLD). “O livro do 

tecnologia da informação 
e desenvolvimento social. 
Ao final das aulas, o aluno 
recebe um certificado de 
conclusão ou participação.
No Senac Taubaté, há 
vagas abertas para janei-
ro e alguns dos cursos 
são Publicações Digitais 
com Indesign, Indesign 
CS6 – Editoração Ele-
trônica, 3DS Max 2014, 
Básico de Confeitaria, 
Introdução à Informática 
– Windows e Office 2013, 
Higiene na Manipula-
ção de Alimentos, Básico 
de Cervejas, Introdução 
à Administração de Pesso-
al, Básico em Destilados 
e Básico em Marketing.
Para saber mais sobre 
os cursos dispostos no 
Senac Taubaté basta 
acessar o site www.sp.se-
nac.br, pelo telefone (12) 
2125-6099 ou direto na 
unidade, localizada na Rua 
Nelson Freire Campello, 
nº 202 - Jardim Eulália.

PNLD, em geral, é me-
lhor em qualidade que as 
editoras oferecem para o 
setor privado. A maioria 
das inovações que tem 
no setor público é repli-
cado no privado, e não o 
contrário”, diz o diretor 
de Ações Educacionais 
do FNDE, Rafael Torino.
O ensino básico no país, 
de acordo com o Censo 
Escolar 2012, tem 50,5 
milhões de estudantes. 
Desses, 42,2 milhões, o 
equivalente a 83%, es-
tão em escolas públicas.

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.

Museu Felícia Leirner e
Auditório Claudio Santoro

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

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

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

Bibliotecas Municipais
oferecem atividades

educativas nas férias de
Janeiro em Taubaté

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

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

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

sofre novo atraso

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 passa atu-
almente por obras de du-
plicação. É a segunda 
vez, dentro de um mês, 
que o prazo para a entrega 
do trecho é adiado. Nes-

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. 

ta quarta-feira venceu o 
contrato entre o estado e 
o consórcio Encalso, res-
ponsável 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 entrega 
da obra é na próxima terça-

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-

feira. Laurence Casagran-
de Lourenço, 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 Rodovia 
dos Tamoios teve início 
em maio de 2012,  e está 
orçada em de R$ 672,4 
milhões, R$ 115 milhões 
acima da previsão anterior.

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.

Prefeitura de Taubaté
realiza ação educacional 

contra a Dengue

A equipe do CAS vem re-
alizando, desde o inicio do 
mês, ações educacionais 
junto à população sobre 
a prevenção da Dengue.
No último sábado, na par-
te da manhã, os agentes 
instalaram uma tenda e 
o veiculo personalizado
 na Praça Dom Epami-
nondas e realizaram pan-
fletagem e abordagem 
corpo a corpo. As pes-
soas puderam avaliar as 
larvas vivas e conhecer 
mais sobre o mosquito 
em demonstrações feitas 
pelos agentes, que explica-
vam e respondiam todas as 
questões sobre prevenção, 
transmissão, cuidados e 

sintomas da doença sobre 
a importância da preven-
ção e sintomas da doença.
No período da tarde, 
a equipe trabalhou no 
Taubaté Shopping. No to-
tal, foram abordadas cerca 
de 500 pessoas nessa ação.
Nos próximos sábados 
do mês, além da ação 
no centro da cidade, a 
equipe estará no perío-
do da tarde no Via Vale 
Garden Shopping re-
alizando esse tra-
balho educacional.
A Secretaria de Saúde está 
realizando, desde o inicio 
do mês, mais uma ADL 
(Análise de Densidade 
Larvária). O levantamen-

to deverá ser realizado 
até o próximo dia 17 de ja-
neiro e os resultados devem 
ser divulgados no dia 22 de 
j a n e i r o .
Nos dois últimos levan-
tamentos, que ocorreram 
em julho e em outubro 
de 2013, a área que apre-
sentou maior densidade 
larvária é a que compre-
ende os bairros: Inde-
pendência, Jardim das 
Nações, Santa Luzia, Jabu-
ticabeira, Jardim Humaitá, 
Bom Conselho e Centro. 
Durante as visitas, o maior 
número de larvas foi encon-
trado em recipientes mó-
veis como garrafas, pratos, 
pneus, vasos e brinquedos.

Liga de Futebol
de Pinda convoca

clubes filiados
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 

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.

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


