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A GAzetA dos Municípios

Festival da Tainha
começa em Caraguá

TRE suspende
cassação e mantém

Ortiz Junior no cargo

Pinda recebe 2ª etapa 
da competição de

mountain bike UltraMTB

Começa em Caraguatatu-
ba a 11ª edição do Festi-
val da Tainha, tradicional 
evento gastronômico cai-
çara que levará ao públi-
co pratos como tainha na 
brasa, bolinho de tainha, 
escabeche de tainha, entre 
outros. O festival acontece 
no entreposto de pesca do 
bairro Porto Novo, região 
Sul da cidade, até domin-
go (23). A abertura da fes-
ta será às 19h com a banda 
Dudu Quirino e Quarte-
to, logo após, o show do 
grupo Sintonia Samba 
Choro. Um dos destaques 
da festa será a “Tenda da 
Cultura Caiçara”, espaço 
organizado pelo Arquivo 
Público “Arino Sant’Ana 
de Barros”, da Fundação 
Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba (Fundacc), 
com apoio da secretaria 
municipal de Turismo. O 
público terá várias opções 
de entretenimento como 
Contação de Estórias com 

O Tribunal Regional Elei-
toral (TRE) concedeu para 
o prefeito de Taubaté, Or-
tiz Junior (PSDB), o efeito 
suspensivo da cassação de 
mandato. A decisão saiu 
na sexta-feira (14) e aten-
de ao recurso protocolado 
pela defesa do político, 
fazendo com que ele con-
tinue no cargo. O mandato 
de Ortiz Junior foi cassado 

No próximo dia 23 de no-
vembro, Pindamonhan-
gaba recebe a 2ª etapa 
da UltraMTB Maratona 
Mountain Bike. A cidade 
foi escolhida como sede 
da competição por possuir 
um dos cenários mais ricos 
para a prática do Mountain 
Bike. A largada será defi-
nida, na seguinte sequên-
cia: categoria Pro, Sport, 
Light e Kids. A 2ª etapa 

os atores Léco Borba e nhá 
Rita; a exposição “Juque-
riquerê”, sobre a história 
e cultura do bairro Por-
to Novo, composta por 
fotos do rio e da região; 
ilustrações de Edson Ma-
cedo utilizadas no livro 
“Causos e Lendas do Por-
to Novo”; publicações do 
poeta Maurício Neto, e 
vídeo de fotografias refe-
rente ao meio ambiente 
com o tema “Rio, céu e 
mar”. A tenda funcionará 
de 19 a 23 de novembro, 
das 14h às 22h O Festival 
da Tainha é uma realiza-
ção do Governo Munici-
pal, por meio da secretaria 
municipal de Turismo, em 
parceria com a Associação 
dos Pescadores da Zona 
Sul de Caraguatatuba (As-
sopazca) e da Fundação 
Educacional e Cultural 
de Caraguatatuba (Fun-
dacc). Confira a progra-
mação de shows completa: 
Dia 19 - Quarta-feira

no dia 4 de novembro pelo 
TRE por conta do proces-
so de abuso de poder eco-
nômico e político durante 
a campanha eleitoral. O 
desembargador Rober-
to Maia Filho declarou 
no despacho de sexta que 
considerou que o cumpri-
mento do acórdão deve 
aguardar o prazo para jul-
gamento dos embargos. A 

de 2014 terá um percurso 
diversificado de aproxi-
madamente 65km para a 
categoria Pro, 52km para 
a categoria Sport e 32km 
para os iniciantes - todas 
muito bem equilibradas 
dentro de cada categoria 
nos quesitos técnica, for-
ça e resistência com uma 
altimetria que vai intimi-
dar os atletas da categoria 
Pro.  O cenário para a se-

19h - Dudu Qui-
rino e Quarteto
21h - Sintonia Samba Choro
Dia 20 - Quinta-feira
12h - Orquestra de Viola
14h - Grupo Deixa Comigo
17h - Conexão Central
19h - Acustic Rock
21h - Zirinho da Bahia
Dia 21 - sexta-feira
12h - Charles e Jonhy Gallo
14h - Wander Peixoto
15h30 - Choro Elétrico
17h - Luana Mascari e Trio
19h - Grupo Komesso
21h - Mara Amaral
Dia 22 - Sábado
12h - Zé Maria
14h - Fernanda Leturia
15h30 - Nosso Jeito
17h - Tati Maleski
19h - Pedro Corrêa e Banda
21h - Simplicidade S/A
Dia 23 - Domingo
12h - Pacceli
14h - Li Maria
15h30 - Banda D2
17h - Navi Matos
19h - Lúcio Neves
21h - Bicho Costeira 

defesa do prefeito alega 
que houve omissão dos ju-
ízes em trechos da decisão. 
Agora, Ortiz Junior só 
poderá recorrer da de-
cisão no Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), 
após julgamento dos em-
bargos pelo TRE. Não há 
uma data prevista para 
o julgamento e o polí-
tico continua no cargo.

gunda etapa será a Serra 
da Quebra Cangalha, que 
possui excelente e desafia-
dor terreno para os compe-
tidores. A expectativa para 
a 2ª etapa é de esgotar as 
300 vagas com participan-
tes vindos de toda parte do 
Brasil. As inscrições po-
dem ser feitas até dia 20 de 
novembro na loja SportsE-
lite (Rua Euclides Figuei-
redo - Alto do Cardoso)

Nota da Prefeitura de
Ubatuba - Cachoeira

da Renata
As obras de construção 
da barragem no local co-
nhecido como Cachoeira 
da Renata, no Rio Marim-
bondo (Água Branca), fo-
ram paralisadas pela Com-
panhia de Saneamento 
Básico do Estado de São 
Paulo (Sabesp) depois da 
solicitação das seguintes 
informações pela Secre-
taria Municipal de Meio 
Ambiente da Prefeitura de 
Ubatuba: 1- Plano de Re-
cuperação de Área Degra-
dada, referente à supressão 
de vegetação e interven-
ção em Área de Prote-
ção Permanente (APP).
2- Planta da área que 

será alagada como re-
sultado da construção da 
barragem da captação.
3- Documentação com-
pletar comprovando a ti-
tularidade das áreas do 
empreendimento em toda 
sua extensão: desde cap-
tação e adutora até a esta-
ção de tratamento (ETA).
4- Informação técnica 
sobre a viabilidade de 
modificação do ponto de 
captação, situando-o abai-
xo (à jusante) do local co-
nhecido como Cachoeira 
do Côrrea. A Secretaria 
Municipal de Meio Am-
biente também solicitou 
à Cetesb, companhia res-

ponsável pelo licencia-
mento ambiental e pela 
fiscalização do cumpri-
mento nos termos acor-
dados no Termo de Com-
promisso de Recuperação 
Ambiental, uma vistoria 
ao local para certificar que 
as obras estão de acordo 
com o licenciamento feito 
pela mesma. Vale destacar 
que a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente vem 
acompanhando o projeto 
e a execução do empre-
endimento com objetivo 
de garantir o respeito à le-
gislação ambiental vigente 
e de atender as deman-
das de toda população.
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CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
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 Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 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: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

6 dicas de como economizar 
água em casa

Professora do curso de 
Gestão em Condomínios 
do UDF orienta como não 
desperdiçar água neste mo-
mento delicado de escas-
sez. São Paulo, novembro 
de 2014 – São Paulo vive 
atualmente a pior seca dos 
últimos 70 anos, com o ní-
vel do Sistema Cantareira 
baixíssimo, comprometen-
do assim o abastecimento 
da maior parte da cidade. 
Outros estados do Brasil 
também vivem essa es-
cassez de água. Segundo a 
ONU, o consumo de água 
ideal por pessoa é de 110 
litros por dia. No Brasil, a 
média é de 167 litros, en-
quanto, no Estado de São 
Paulo, a média é de 193 
litros. Atualmente, muitos 
moradores de diversos es-
tados do país sofrem pela 
falta de água nas torneiras. 
Diante dessa crise hídri-
ca, Landejaine Maccori, 
coordenadora do curso de 
Gestão em Condomínio 
do Centro Universitário 
do Distrito Federal (UDF), 
fornece seis dicas estraté-
gicas de como evitar o des-
perdício. Hora do Banho
Banho de 15 minutos? 
Vale ser repensado. O ba-
nho deve ser rápido. Cin-
co minutos são suficientes 
para higienizar o corpo. A 
economia é ainda maior 
se o registro for fechado 
ao se ensaboar. A água 
que cai do chuveiro tam-
bém pode ser reaprovei-
tada para lavar a roupa ou 
qualquer outra atividade 
da casa. Para isso, deve-se 
colocar um balde ou bacia 
embaixo para armazenar o 
volume. Banho de ducha 
por 15 minutos, com o re-
gistro meio aberto, conso-
me 135 litros de água. Se 
fecharmos o registro, ao 
se ensaboar, e reduzimos 
o tempo para 5 minutos, 
o consumo cai para 45 li-
tros. No caso de banho 
com chuveiro elétrico, 
também em 15 minutos 
com o registro meio aber-
to, são gastos 45 litros na 

residência. Com os mes-
mos cuidados aplicados 
com o banho de ducha, o 
consumo cai para 15 li-
tros. Ao escovar os dentes
Se uma pessoa escova os 
dentes em cinco minutos 
com a torneira não muito 
aberta, são gastos 12 li-
tros de água. No entanto, 
se molhar a escova e fe-
char a torneira enquanto 
escova os dentes e ainda 
enxaguar a boca com um 
copo de água, consegue-se 
economizar mais de 11,5 
litros de água. Na cozinha
Ao lavar a louça, primei-
ro limpe os restos de co-
mida dos pratos e panelas 
com esponja e sabão e, 
só aí, abra a torneira para 
molhá-los. Ensaboe tudo 
que tem que ser lavado e, 
então, abra a torneira no-
vamente para novo enxá-
gue. Numa casa, lavando 
louça com a torneira meio 
aberta em 15 minutos, são 
utilizados 117 litros de 
água. Com a economia, 
o consumo pode chegar 
a 20 litros. Uma lavadora 
de louças com capacida-
de para 44 utensílios e 40 
talheres gasta 40 litros. O 
ideal é utilizá-la somente 
quando estiver cheia. Na 
higienização de frutas e 
verduras utilize cloro ou 
água sanitária de uso geral 
(uma colher de sopa para 
um litro de água, por 15 
minutos). Depois, colo-
que duas colheres de sopa 
de vinagre em um litro de 
água e deixe por mais 10 
minutos, economizando 
o máximo de água possí-
vel. Você sabia que, ao se 
utilizar um copo de água, 
são necessários pelo me-
nos outros dois copos de 
água potável para lavá-lo? 
Por isso, combata o des-
perdício em qualquer cir-
cunstância. Lavar Roupa
Junte bastante roupa suja 
antes de ligar a máqui-
na ou usar o tanque. Não 
lave uma peça por vez. 
Caso use lavadora de rou-
pa, procure utilizá-la no 

máximo três vezes por se-
mana. A lavadora de rou-
pas com capacidade de 
5 quilos gasta 135 litros. 
O ideal é usá-la somente 
com a capacidade total. Se 
na sua casa as roupas são 
lavadas no tanque, deixe 
as roupas de molho e use 
a mesma água para esfre-
gar e ensaboar. Use água 
nova apenas no enxágue. 
No tanque, com a torneira 
aberta por 15 minutos, o 
gasto de água pode che-
gar a 279 litros. O melhor 
é deixar acumular roupa, 
colocar a água no tanque 
para ensaboar e manter 
a torneira fechada. Área 
de serviço os (?) externas
Ao lavar a roupa, apro-
veite a água do tanque ou 
máquina de lavar e lave o 
quintal, área de serviço ou 
a calçada, pois a água já 
tem sabão. Jardim e Piscina
Use um regador para mo-
lhar as plantas, em vez de 
utilizar a mangueira. Ao 
molhar as plantas durante 
10 minutos o consumo de 
água pode chegar a 186 
litros. Para economizar, a 
rega durante o verão deve 
ser feita logo cedo ou à noi-
te, o que reduz a perda por 
evaporação. No inverno, a 
rega pode ser feita em dias 
alternados, pela manhã. 
Mangueira com esguicho 
revólver também ajuda. 
Assim, pode-se chegar a 
uma economia de 96 li-
tros por dia. Se você tem 
uma piscina de tamanho 
médio exposto ao sol e à 
ação do vento, ocorre uma 
perda de aproximadamen-
te 3.785 litros de água 
por mês por evaporação, 
o suficiente para suprir as 
necessidades de água po-
tável (para beber) de uma 
família de quatro pesso-
as por cerca de um ano e 
meio aproximadamente, 
considerando o consu-
mo médio de 2 litros / 
habitante / dia. Com uma 
cobertura (encerado, ma-
terial plástico), a per-
da é reduzida em 90%.

MISCELÂNEA
Curiosidades

Em maio de 1896, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, o farmacêutico Johan 
S. Panterton, de 50 anos, estava preocupado em acabar com as ânsias de vômitos de 
alguns clientes. Então preparou e entregou uma receita de um preparado à Jacob’s 
Pharmacy, onde esse preparado foi misturado com água oxigenada e foi assim que 
se chegou à fórmula da Coca-Cola. A princípio, o concentrado era embalado em pe-
quenos barris de madeira de cor vermelha, por isso, o vermelho foi adotado como a 
cor oficial da bebida. Até 1915, uma pequena quantidade de cocaína estava entre os 
ingredientes do refrigerante e em 1983, foi lançada a Diet Coke. Dois anos depois, a 
empresa mudou a fórmula do refrigerante (mais doce e menos gasoso). A mudança só 
durou três anos. A Coca-Cola chegou ao Brasil em 1943. Isso é que é: quarenta mil 
garrafas e latinhas de Coca-Cola são vendidas por segundo em todo o mundo.
***
O doce brigadeiro foi criado no Brasil, depois da Segunda Grande Guerra Mundial. 
Na época, era quase impossível arranjar leite fresco, ovos, amêndoas e açúcar para os 
doces. Aí alguém descobriu que a mistura de leite condensado e chocolate dava um 
doce gostoso. O nome foi uma homenagem ao brigadeiro Eduardo Gomes, político 
brasileiro que na época era candidato à Presidência da República do Brasil.
***
Para desenhar nas cavernas, o homem pré-histórico tinha uma paleta com apenas duas 
cores: preto e vermelho. Sempre se acreditou que eles obtinham as tintas misturando 
água com óxido de ferro para o vermelho e óxido de magnésio para o preto, mas um 
novo estudo mostrou que os artistas das cavernas eram mais requintados. Depois de 
examinarem com microscópio eletrônico fragmentos de 1/10 milímetros dos desenhos 
feitos há cerca de doze mil anos, cientistas francesas concluíram que aqueles autênti-
cos pintores primitivos preparavam as tintas com misturas complexas ainda não identi-
ficadas. A surpresa maior, porém, foi descobrir traços de carvão sob a camada de tinta, 
sinal de que os artistas de então já faziam esboços de suas obras.

Humor

Dois baianos estavam encostados numa árvore á beira da estrada, quando passa um 
carro a grande velocidade e deixa voar uma nota de cem reais, mas o dinheiro vai cair 
do outro lado da estrada. Passado algum tempo, um fala para o outro:
- Rapaz, se o vento mudar de direção, a gente ganha o dia.
***
Japoneses famosos

Massaro Miamoto... acidentado
Okimataro Atiro... assassino
Kikuka Bakana... inteligente
Sumiru Kututu... ladrão
Shutakoko Nakara... louco
Tiragato Dakasaka... mágico
Hidoe Eukuru... médico
Tamisho Paxuxu... pobre
Takanota Nakasaka... rico
Tebato Nakara... valente
Kuragato Nakasaka... veterinário
***
Um homem quer contar à sua mulher que vai jantar em casa e liga pra ela, a empregada 
doméstica atende o telefone:
- Posso falar com a minha mulher?
- Não, ela está lá em cima com o namorado dela.
- Está bem, então, vá até o armário do corredor e pegue a minha espingarda, depois, 
você pode subir as escadas e meter balas nos dois. Diz o homem, em tom de brinca-
deira.
Dois minutos depois, a empregada volta:
- Pronto. O que eu faço com os corpos?
- Ah! Jogue eles na piscina.
- Senhor, não tem nenhuma piscina aqui.
- Aí é do 6555.9898? 

Mensagens

O pensamento positivo puxa para o bem o que é bom. Quando você pensa que o ne-
gócio, o compromisso, o emprego ou outras coisas vão dar certo, eles passam a ser 
atraídos pelo seu pensamento positivo e acontece de forma que lhe é favorável. Mas se 
você pensa que não vai dar certo, que não vai acabar bem, estes pensamentos servem 
de atrapalhação aos benefícios que poderiam vir, porque o negativo puxa para o lado 
prejudicial. Examine o que quer e seja otimista. Espere só o que é bom, a fim de que 
o bom possa vir.
***
Entre os livros mais importantes publicados até os dias de hoje, considerado sagrados, 
o Talmude ocupa um lugar proeminente. Para os judeus é como outra Bíblia. Grande 
parte dele consiste em tradições e leis que, segundo consta, passaram de boca em boca 
desde os tempos de Moisés. Possuem escritas dos rabinos ou dos mais autorizados 
mestres judeus e compõe-se de histórias, geografia, leis, poesias e teologia sem por em 
toda a literatura. Há nele coisas insípidas e triviais, mas também coisas muito verda-
deiras e sábias e também bons contos.
***
Quando na vida uma porta se fecha para nós, há sempre outra que se abre. Em geral, 
porém, olhamos com tanto pesar e ressentimentos para a porta fechada que não perce-
bemos a outra que se abriu
***
Trabalhar duro é muito importante, mas lembre-se de sentir durante o dia, o aroma das 
flores. Sonhe, cantarole e mantenha sempre o senso de humor e use gravata borboleta, 
assim fica mais fácil abaixar-se para sentir o perfume das flores.
***

Pensamentos

Mais importantes que as palavras são os atos.
A memória é o cofre da história.
Tolo é quem confia no futuro.
Em matéria de amor, o silêncio vale mais que a fala.
Recordar um amor é viver outra vez.
A linguagem do amor está nos olhos.
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Câmara de Pinda vota projeto 
sobre parcelamento de crédidos 

tributáveis e não tributáveis

Incêndio atinge área da Gerdau 
em Pindamonhangaba

41ª Sessão Ordinária do 
ano de 2014, a realizar-
se no Palácio Legisla-
tivo “Dr. Geraldo José 
Rodrigues Alckmin”, no 
próximo dia 17 de no-
vembro de 2014, segun-
da-feira, às 18h. Matéria 

Um incêndio na madruga-
da de atingiu uma área per-
tencente a empresa Gerdau, 
no distrito de Moreira Cé-
sar, em Pindamonhangaba. 
Segundo o Corpo de Bom-

de Discussão e Votação
I. Projeto de Lei n° 
165/2014, do Poder 
Executivo, que “Es-
tabelece regras para o 
parcelamento do paga-
mento de créditos tribu-
tários e não tributários”.

beiros, o incêndio aconte-
ceu em uma área usada para 
descartar madeiras para 
recliclagem e era isolada. 
As chamas atingiram cerca 
de 300 metros quadrados 

Pindamonhangaba, 12 de 
novembro de 2014.  Ve-
reador Ricardo Piorino
P r e s i d e n t e
Pronunciamentos Pes-
soais: conforme inscri-
ção dos Senhores Vere-
adores no livro próprio.

de área e chegaram a 30 
metros de altura. Os mo-
mento, os Bombeiros con-
trolaram o fogo e investi-
gam as causas do incêndio. 
Ninguém ficou ferido.

PAT de Ilhabela divulga
vagas de emprego

Confira novas vagas de emprego 
no PAT de Caraguatatuba

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) de 
Ilhabela comunica nes-
ta quinta-feira (13/11) 
nova relação com diver-
sas vagas no mercado de 
trabalho. De acordo com 
o PAT, a contratação é 
de responsabilidade dos 
empregadores. As vagas 
podem ser preenchidas, 
canceladas ou alteradas 
diariamente. O candidato 
deve estar ciente que são 
oportunidades de emprego 
que apresentam algumas 
exigências no perfil, dentre 
elas, experiência e escola-
ridade. Os interessados de-
vem comparecer à agência 
munidos dos principais 
documentos (PIS ativo, 
Carteira de Trabalho, RG 
e CPF). A sede do PAT de 
Ilhabela fica na Rua Pre-

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador de Cara-
guá (PAT comunica nesta 
seman mais uma relação 
de vagas no mercado de 
trabalho oferecidas em 
diversas áreas. O inte-
ressado deve apresentar 
os documentos pessoais 
(RG, CPF, CTPS e PIS). 
Segundo a agência, são 
vagas possuem que pos-
suem algumas exigências 
como experiência, e esco-
laridade, entre outros. A 
lista de vagas pode sofrer 
variações e não estarem 
mais disponíveis se atin-
girem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram. 
O PAT está localizado na 
Rua Taubaté, 520, bairro 
Sumaré. O telefone é (12) 
3882-5211. Vagas à dispo-

feito Mariano Procópio de 
Araújo Carvalho, nº 128, 
Perequê. Confira as vagas 
disponíveis: Ajudante de 
cozinha, Ajudante de pin-
tor, Atendente de balcão, 
Atendente do setor de frios 
e laticínios, Auxiliar admi-
nistrativo, Auxiliar de barman, 
Auxiliar de cozinha, Au-
xiliar de limpeza, Auxiliar 
de manutenção predial, 
Balconista de açougue, 
Balconista de lancho-
nete, Barman, Caixa de 
bar, lanchonetes e restau-
rantes, Camareira de ho-
tel, Carpinteiro, Caseiro, 
Consultor de vendas, Cos-
tureira em geral, Cozi-
nheiro de restaurante, Cui-
dador de idosos, Cumim, 
Eletricista, Empacotador 
(a mão), Empregado do-
méstico (arrumador), 

sição: Ajudante de cozi-
nha, Atendente balconista, 
Atendente de balcão, Aten-
dente de bar, Atendente de 
farmácia, Atendente de 
lanchonete, Auxiliar de es-
critório, Auxiliar de lavan-
deria, Auxiliar de limpeza, 
Auxiliar de mecânico de 
autos, Auxiliar de pizzaio-
lo, Açougueiro, Balconis-
ta, Barman, Cabeleireiro, 
Camareira de hotel, Casei-
ro, Chapista de lanchone-
te, Conferente de carga e 
descarga, Corretor de imó-
veis, Cozinheiro indus-
trial, Cuidador de idosos, 
Empacotador, Emprega-
do doméstico  arrumador, 
Empregado doméstico dia-
rista, Encarregado de bar 
e restaurante, Esteticista, 
Faxineiro, Fiscal de loja, 
Fisioterapeuta, Garçom, 
Gerente de balconista, Ge-
rente de pousada, Instrutor 

Encanador, Estoquista, 
Faxineiro, Garçom, Go-
vernanta, Jardineiro, Ma-
nicure, Marinheiro, Maître 
de restaurante, Mecânico 
de manutenção de bici-
cletas, Monitor de en-
tretenimento, Motoboy, 
Oficial de serviços gerais, 
Operador de caixa, Pe-
dreiro, Pintor de casas, 
Piscineiro, Recepcio-
nista atendente, Recep-
cionista bilíngue, Re-
cepcionista de hotel, 
Repositor de mercadorias, 
Representante co-
mercial autônomo, 
Técnico de televisão, To-
sador de animais domés-
ticos, Vendedor - no co-
mércio de mercadorias, 
Vendedor por catá-
logos, Vendedor pra-
cista, e Vigilante

de informática, Lubrifica-
dor industrial, Manicure, 
Manobrista, Mecânico de 
automóvel, Mecânico de 
motocicletas, Mecânico de 
motor a diesel, Motorista 
de caminhão, Nutricio-
nista, Oficial de manuten-
ção predial, Operador de 
caixa, Operador de empi-
lhadeira, Operador de te-
lemarketing, Padeiro, Pe-
dreiro, Pintor de alvenaria, 
Pizzaiolo, Professor de ar-
tes, Professor de educação 
física, Professor de espa-
nhol, Professor de inglês, 
Promotor de vendas, Psi-
cólogo social, Recepcio-
nista de hotel, Serralheiro 
de alumínio, Servente de 
obras, Professor de logís-
tica, Técnico de seguros, 
Técnico eletrônico, Téc-
nico em documentação, 
Vendedor, Vendedor pra-
cista, Vidraceiro e Vigia.
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Avenida Maria do
Carmo Ribeiro recebe 

novo asfalto
em Tremembé

Programação de
Aniversário de Tremembé

Nesta semana a Avenida 
Maria do Carmo Ribeiro, 
conhecida popularmente 
como Linha Velha, impor-
tante via de ligação Tre-
membé / Taubaté recebeu 
recapeamento asfáltico. 
De acordo com a Secre-
taria de Obras Públicas, o 
novo asfalto já esta sen-
do finalizado no local.
A requalificação tem o 
objetivo de melhorar a 
mobilidade urbana na ci-

A Prefeitura de Tremem-
bé preparou uma progra-
mação especial para co-
memorar os 118 anos de 
emancipação política do 
município. Entre os des-
taques para este ano es-
tão as inaugurações do 
novo Mercado Municipal 
(Obras paradas há três 
anos) e do novo prédio do 
Paço Municipal, (Última 
reforma realizada há 15 
anos). Outro atrativo será a 
apresentação da Jazz Sin-
fônica do Conservatório 
de Tatuí no palco da An-
tiga Estação Ferroviária e 

dade. O valor do investi-
mento é de R$ 529.657,45.
A obra tem extensão apro-
ximada de 1.800 metros, 
sendo 18.095 m² de re-
capeamento asfáltico.
“Estamos trabalhando 
muito para atender aos 
anseios da população. 
Faremos diversos novos 
asfaltos em ruas bastante 
problemáticas. Felizmente 
iniciamos mais esta obra 
que certamente vai me-

o acendimento das luzes 
do Natal Iluminado 2014.
Confira programação 
completa para o dia 26 
de novembro de 2014.
- 18h, Inauguração 
da revitalização do 
Paço Municipal Vere-
ador Renato Vargas. 
(Prédio da Prefeitura)
- 18h30, Inauguração do 
novo Mercado Municipal 
Vergílio Tirelli Neto (Giló)
 Na Praça Geraldo Costa
- 19h00, Banda do Pro-
jeto Mais Educação da 
Escola Maria Dulce.
- 19h20, Apresentação de 

lhorar a vida dos mora-
dores da região”, disse o 
prefeito Marcelo Vaqueli.
Segundo a Secreta-
ria de Obras Públicas 
e Serviços Urbanos, 
ainda será executado a 
instalação de rampas de 
acessibilidade, lombadas, 
além da sinalização de 
trânsito horizontal e ver-
tical. Todos os serviços 
têm previsão para serem 
concluídos ainda este mês.

Flauta do Projeto Peti e 
Espaço Amigo do Fundo 
Social de Solidariedade.
- 19h40, Banda Mu-
nicipal de Tremembé 
(BAMUTRE) – Pro-
jeto Fazendo Arte
- 20h00, Fanfarra Muni-
cipal de Tremembé (FA-
MUTRE) – Estreia do 
novo fardamento (Última 
aquisição há 14 anos) e 
inauguração oficial do Na-
tal Iluminado com o acen-
dimento das lâmpadas.
- 20h30, Jazz Sinfôni-
ca – BIG BAND – Con-
servatório de Tatuí.

Senac oferece cursos 
gratuitos em Campos 

do Jordão

Secretaria de Saúde de 
Taubaté participa de

semana de mobilização 
estadual contra dengue

A fim de contribuir para 
a inclusão de pessoas no 
mercado de trabalho, o 
Centro Universitário Se-
nac – Campos do Jordão 
está com vagas gratuitas 
para os cursos de Salga-
deiro, Operador de Com-
putador e Cuidador de 
Idoso. Ideal para quem 
está em busca de profis-
sionalização, os cursos são 
realizados em local com 
ampla infraestrutura, com 
biblioteca, laboratórios de 
informática e de gover-
nança, além de laboratório 
de sala, bar e restaurante.  
Para se candidatar a uma 
vaga gratuita, o interessa-
do deve ter renda familiar 
per capita de até dois salá-
rios mínimos federais (R$ 
1.448). Alunos matricula-
dos no Senac podem soli-
citar uma bolsa de estudos 
desde que o pedido não 
seja para um curso igual ou 
no mesmo período da tur-
ma em andamento. A do-
cumentação para matrícu-
la deve ser apresentada em 
uma unidade da instituição 
ou pelos Correios (cópias).  
As inscrições já podem 
ser realizadas no portal 
do Senac (www.sp.senac.
br/bolsasdeestudo) e en-
cerram-se cinco dias úteis 
antes da data de início dos 
cursos, ou quando as tur-
mas atingirem a relação de 
três candidatos por vaga; 
o que ocorrer primeiro. 
Operador de Computador
Concebido para possibi-

A semana estadual de 
mobilização contra den-
gue acontece de 17 a 23 
de novembro. Nesse ano 
o foco da campanha é a 
conscientização da popu-
lação sobre a importância 
de eliminar os criadouros. 
Para essa semana de cons-
cientização, foi firmada 
uma parceria com SESI 
para o desenvolvimento de 
um projeto que acontecerá 
dias 20 e 21 na Praça Santa 
Terezinha e 22 no Taubaté 
Shopping, com integração 
das equipes do SESI e da 
Secretaria de Saúde. Nes-
ses dias, os locais recebe-
rão um inflável com for-
mato e características do 
mosquito Aedes Aegypti. 
A instalação tem 18 me-
tros de comprimento, oito 
de largura e seis de altura. 
O público pode conferir 
uma exposição de peças 
do mosquito “in vitro”, 
conferir vídeos educativos 
e participar de um quiz. 
Monitores vão prestar es-
clarecimentos sobre a do-
ença e distribuir folhetos 
explicativos. No entanto, 
Taubaté mantém em sua 
rotina o trabalho durante 
todo o ano o combate à 
dengue com Visitas Casa a 
Casa, Inspeção de Pontos 
Estratégicos e Imóveis Es-
peciais, Bloqueio e Con-
trole de Criadouros, Nebu-
lização de casos positivos, 
Atividades Educativas e 
palestras em escolas da 
rede municipal e particu-
lar e empresas, Caminhão 

litar ao aluno o primeiro 
contato com o computador 
e o ambiente Windows, 
capacitando-o para a apli-
cação de diferentes recur-
sos relacionados à estética 
de documentos, exercícios 
de cálculos matemáticos 
em planilhas, criação de 
apresentações de qualida-
de, e uma melhor postura 
e comportamento no am-
biente de trabalho e frente 
ao computador.  Durante 
o curso ainda são aborda-
dos assuntos relacionados 
à ética, cidadania, empre-
endedorismo, qualidade 
de vida, conduta profis-
sional e marketing pesso-
al, preparando os partici-
pantes para os desafios do 
mercado de trabalho. A 
carga horária é de 160 
horas. Data: 17/11/2014 
a 22/1/2015 Horário: 2ª 
a 6ª, das 13h30 às 17h30. 
Pré-requisito: é necessário 
que o candidato tenha 16 
anos e esteja, no mínimo, 
cursado o ensino funda-
mental. Cuidador de Idoso
Este curso capacita pesso-
as para cuidar de idosos, 
com ou sem limitações, nas 
atividades da vida diária, 
identificando suas neces-
sidades e expectativas em 
relação a vários aspectos 
da vida cotidiana, respei-
tando sua individualidade, 
incentivando sua autono-
mia e independência para 
garantir-lhes qualidade de 
vida. O aluno será estimu-
lado a buscar alternativas 

Cata Treco, panfletagem 
em locais de grande circu-
lação de pessoas e divul-
gação por carro de som e 
faixas nos semáforos e a 
ADL (Análise de Densida-
de Larvária) em diferentes 
períodos do ano. Outra 
ação já em andamento pela 
Secretária de Saúde são as 
vistorias em horário am-
pliado (até às 20 horas), de 
segunda a sexta-feira, para 
reduzir as pendências, 
além de firmar parcerias 
com outras entidades para 
a divulgação do combate 
à dengue. Os imóveis que 
encontram-se fechados du-
rante as vistorias recebem 
panfletos com orientações 
para eliminação de cria-
douros. Uma equipe foi 
destinada para fazer con-
tato com as imobiliárias 
e vistoriar os imóveis que 
estão fechados para venda 
ou aluguel. A aquisição de 
novos equipamentos para 
nebulização foi feita e a 
capacitação contínua da 
equipe também faz par-
te da rotina, tanto para os 
novos integrantes como 
para a equipe já existente. 
Novos veículos também 
foram comprados para 
complementar o trabalho 
de rua. Um link foi criado 
no site oficial da Prefeitu-
ra para quem quiser fazer 
uma denuncia de possível 
foco do mosquito ou para 
quem estiver com suspei-
ta da doença e quer fazer a 
notificação. Nesse mesmo 
espaço também estão dis-

que favoreçam o envelhe-
cimento ativo, bem-su-
cedido, com dignidade, 
respeitando a capacidade 
funcional da pessoa idosa, 
de forma ética e humanitá-
ria. Carga horária é de 160 
horas.  Data: 17/11/2014   
23/1/2015 Horário: 2ª a 
6ª, das 18h30 às 22h30. 
Pré-requisito: para se ma-
tricular, é necessário que o 
candidato tenha 17 anos e 
tenha o ensino fundamen-
tal completo. Salgadeiro
O curso tem como obje-
tivo capacitar o profissio-
nal para produzir salgados 
para as mais diferentes 
ocasiões, utilizando cria-
tivamente as diversas téc-
nicas de recheios, cocções 
e apresentações. Além das 
habilidades técnicas, o 
curso estimula o desenvol-
vimento pessoal e profis-
sional do aluno, abordan-
do noções de precificação 
e comercialização, além 
de outras questões liga-
das ao empreendedoris-
mo. Data: 17/11/2014 a 
20/1/2015 Horário: 2ª a 
6ª, das 13h30 às 17h30. 
Pré-requisito: para se ma-
tricular é necessário que o 
candidato tenha 16 anos e 
esteja, no mínimo, cursa-
do o ensino fundamental. 
O Centro Universitário 
Senac Campos do Jordão 
fica na Av. Frei Orestes 
Girardi, 3.549. Mais in-
formações pelo site www.
sp.senac.br/bolsasdees-
tudo ou 12 3668-3001.

poníveis todos os materiais 
explicativos para down-
load. Parcerias com enti-
dades particulares foram 
firmadas para panfletagem 
e orientação ao grande 
publico nesses locais de 
grande circulação aos fi-
nais de semana, que inclui 
por exemplo shopping e 
supermercado. Terça-feira 
foi o dia estipulado para a 
realização do “Alerta Xê 
Dengue”, numa ação da 
Secretaria de Saúde em 
parceria com outras Secre-
tarias e instituições públi-
cas e privadas e imprensa 
em que é realizada uma 
pequena ação ou palestra 
para lembrar dos cuidados 
com o mosquito ou alerta 
sobre a doença, fazendo 
com que as informações 
e cuidados sejam sempre 
lembrados. Segundo o 
Ministério da Saúde, que 
fez um levantamento das 
cidades com alerta de epi-
demia para 2015, Taubaté 
NÃO consta nessa lista. 
Porém isso não significa 
que a cidade pode rela-
xar nas ações de combate, 
tanto por parte da admi-
nistração quanto do apoio 
da população. Serviço:
Mobilização con-
tra a Dengue
20/11 - quinta-feira - 
das 10h às 16h – Pra-
ça Santa Terezinha
21/11 - sexta-fei-
ra - 9h às 15h30 – Pra-
ça Santa Terezinha
22/11 – sábado - das 12h às 
17h – Taubaté Shopping.


