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1º Encontro de Carros 
Antigos promete atrair 

grande público em Pinda

Pindamonhangaba será 
palco de uma reunião de 
clássicos e inesquecíveis 
modelos de automóveis 
antigos. Verdadeiras ra-
ridades estarão expostas 
para a apreciação popu-
lar, como velhos Che-
vrolets, Mercurys, Ca-
lhambeques Ford, Fuscas, 
Opalas, e veículos que 
marcaram toda uma épo-
ca ou geração, sejam eles, 
originais, surrados, incre-
mentados ou reformados.
O “1º Encontro de Carros 
Antigos da Cidade de Pin-
damonhangaba” está pro-
gramado para domingo, 
26 de janeiro de 2014, das 
10h00 às 16h00, com rea-
lização do Clube do Auto-
móvel Antigo de Taubaté 
- CAAT e apoio da Prefei-
tura de Pindamonhangaba.
“Mensalmente realizamos 
passeios entre nossos as-
sociados e amigos para 

várias cidades do Vale, 
Litoral Norte e da Ser-
ra da Mantiqueira. Para 
o encontro de Pinda são 
esperados 80 veículos , 
entre nacionais e impor-
tados, fabricados a par-
tir de 1928.”, disse Aldo 
D. Toledo Fusco, diretor 
do CAAT e um dos res-
ponsáveis pelo encon-
tro de antigomobilistas.
Carros AntigosSegundo 
os membros do CAAT, 
a realização de um en-
contro de veículos an-
tigos envolve todo um 
planejamento logístico, 
com a preocupação com 
transporte, estadia e re-
tirada da exposição. 
O acervo cresce a cada 
anos. “Carro antigo é 
paixão. Também nos pre-
ocupamos com o entre-
tenimento dos que acom-
panham os apaixonados 
pelos carros. Convido to-

dos a vir e participar deste 
evento que será um mar-
co no turismo da cidade.” 
concluiu Aldo Toledo.
Outras atrações estão pro-
gramadas para a comple-
mentação do evento, como 
praça de alimentação, feira 
de artesanato e show mu-
sical de Fernando Zamith. 
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba será responsável 
pela realização de um city 
tour, das 10h00 às 13h00. 
A exposição de carros 
antigos será realizada na 
Praça Padre Faria Fialho 
(Largo do Quartel).
O Clube de Autos Anti-
gos de Taubaté - CAAT 
foi fundado em 1987 por 
cinco amigos apaixonados 
por autos antigos. Atu-
almente, agrega em tor-
no de 90 associados com 
acervo aproximado de 300 
veículos entre automó-
veis, motos e caminhões.

Empresários de
Pinda recebem visita 

do Sebrae Móvel

Unidade ficará instala-
da na Praça Monsenhor 
Marcondes, no centro 
da cidade, das 9h às 17h.
O Sebrae Móvel estará 
em Pindamonhangaba a 
partir de segunda-feira, 
realizando atendimento 
gratuito para empresários e 
pessoas interessadas em se 
tornarem empreendedo-
ras. A ação é uma iniciativa 
do Sebrae-SP com o obje-
tivo de estimular empre-

endedorismo nos municí-
pios do interior do Estado.
O veículo ficará insta-
lado na Praça Monse-
nhor Marcondes, no 
centro, das 9h às 17h, 
até o dia 23. No local ana-
listas do Sebrae-SP farão 
atendimentos individuais 
gratuitos sobre temas rela-
cionados à gestão de negó-
cios, como administração, 
planejamento, controle 
financeiro e marketing.

No Sebrae Móvel, os in-
teressados também terão 
detalhes sobre os pro-
dutos e serviços e a pro-
gramação de palestras, 
workshops e consulto-
rias do Escritório Re-
gional de Guaratingue-
tá. Somente em 2014 o 
Sebrae Móvel atendeu 
empreendedores de 15 
cidades da região de Gua-
ratinguetá, Serra da Man-
tiqueira e Vale Histórico.

Prefeitura de Taubaté 
intensifica trabalhos de 

melhorias na
sinalização viária

A Prefeitura de Taubaté 
iniciou nesta semana um 
mutirão de reforço na si-
nalização em frente às 
escolas públicas e parti-
culares. O trabalho vem 
sendo intensificado desde 
setembro do ano passado.
A principal ação é a pintu-
ra das faixas de pedestres, 
pois, em muitos casos, 
encontravam-se apagadas 

ou nem existiam. Depois 
de sinalizadas as traves-
sias, começará o trabalho 
de demarcação do esta-
cionamento exclusivo 
de condutores escolares.
Nos últimos meses a 
Secretaria de Mobili-
dade Urbana sinalizou 
cerca de 30 escolas e, 
até o retorno das au-
las, pretende finalizar 

mais 20. Para isso conta 
com três equipes atuan-
do pela cidade nos perí-
odos diurno e noturno.
Com o reforço das pintu-
ras de solo, a Secretaria de 
Mobilidade Urbana dá iní-
cio às ações de educação 
de trânsito, com objetivo 
de conscientizar crianças 
e adultos da importância 
de respeitar à sinalização.

Taubaté recebe projeto 
de modernização para 

museus

Realizado pelo SISEM-SP 
e a ACAM Portinari, a ação 
integra um programa de 
requalificação dos museus 
do Estado de São Paulo
O Sistema Estadual de 
Museus (SISEM-SP), 
instância ligada à Secreta-
ria de Estado da Cultura, 
em parceria com a Asso-
ciação Cultural de Apoio 
ao Museu Casa de Porti-
nari (ACAM Portinari), 
promove ações para a re-
qualificação dos museus 
do Estado de São Paulo. No 
segundo semestre de 2013, 
como parte do Progra-
ma de Modernização de 
Museus Paulistas, o mu-
nicípio de Taubaté rece-
beu uma consultoria de 
comunicação institucio-
nal para oito equipamen-

tos museológicos, entre 
públicos ou privados.
“O município de Tauba-
té foi escolhido por 
apresentar uma diversi-
dade de museus, cujas 
propostas museológi-
cas e riqueza de acer-
vo são complementares. 
Com isso, temos a opor-
tunidade de fortalecer não 
só a troca de experiências 
entre eles como também a 
formulação de ações inte-
gradas em busca da apro-
ximação com o público da 
cidade e da região”, obser-
va o diretor do SISEM SP, 
Davidson Kaseker.
Previsto para ser imple-
mentado no primeiro tri-
mestre de 2014, o projeto 
inclui um Plano de Co-
municação Institucional 

com ações para o fortale-
cimento da imagem dos 
museus da cidade. Além 
disso, também oferece a 
criação e impressão ini-
cial de 30 mil exemplares 
de um folder para divul-
gação dos equipamentos 
museológicos a serem 
distribuídos nas próprias 
instituições e em pontos 
de alto fluxo de habitantes.
Seguindo o modelo de 
ações públicas adota-
do na Baixada Santis-
ta, que criou a marca 
“Orla Cultural”, 
o programa tem como 
objetivo fortalecer a ima-
gem dos museus jun-
to à comunidade local. 
Outras informações po-
dem ser obtidas no site 
w w w. s i s e m s p . o rg . b r.
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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

18-19-20 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.

Taubaté ganha
Secretaria de

Mobilidade Urbana
Com a sanção da Lei 
Complementar nº 332, de 
27 de dezembro de 2013, 
alterou-se a estrutura ad-
ministrativa do município 
e Taubaté começa o ano 
com a criação da Secreta-
ria de Mobilidade Urbana.
A Secretaria foi criada com 
o objetivo de dar maior 
atenção às necessidades 
viárias do município e a 
ela compete estudar, pla-
nejar, supervisionar, fisca-
lizar e prestar serviços em 
todos os assuntos referen-
tes a vias públicas, trânsi-
to e transportes. Também 
é função da Secretaria de 
Mobilidade Urbana a ges-
tão, planejamento, regu-
lamentação, implantação, 
controle e fiscalização do 
serviço público de trans-
porte coletivo de passagei-

ros, sob quaisquer de suas 
modalidades, assumindo a 
sua operação. Compete a 
essa pasta, ainda, aprovar 
as obras ou medidas de 
adequação do sistema viá-
rio e qualquer empreendi-
mento que possa gerar ou 
alterar fluxos de transpor-
tes ou trânsito em Taubaté.
Com a pasta em ativi-
dade, o orçamento fi-
nanceiro destinado à 
mobilidade será maior, 
o que gera mais inves-
timento na cidade e dá 
autonomia para que a Se-
cretaria decida em quais 
projetos eles acontecerão.
Outro benefício da criação 
da Secretaria de Mobili-
dade Urbana é a forma-
ção de um corpo técnico 
especializado em áreas 
específicas, possibilitan-

do que cada profissional 
possa aplicar seus conhe-
cimentos em suas áreas.
A Assessoria Especial de 
Educação para o Trânsito, 
por exemplo, é uma nova 
divisão dentro da área de 
mobilidade urbana, que 
vai possibilitar que Tauba-
té tenha constantemente 
campanhas, programas 
e ações de conscientiza-
ção e orientação que en-
volvam os motoristas, 
passageiros, motociclis-
tas, ciclistas e pedestres.
A nova pasta mantem-se 
no endereço que atuava o 
Departamento de Trânsito, 
à Avenida Marechal Arthur 
da Costa e Silva, 1435, no 
bairro Jaboticabeiras. O te-
lefone de contato é o 3629-
2916, e a base operacional 
atende no número 156.

Atividade econômica 
cai em novembro, mas 

cresce 2,68% no
acumulado do ano

O Índice de Atividade 
Econômica do Banco 
Central (IBC-Br) des-
sazonalizado (ajustado 
para o período) apresen-
tou queda de 0,31% em 
novembro, comparado 
com outubro. A retração 
veio depois do cresci-
mento de 0,71% registra-
do em outubro, de acor-
do com dados revisados.

Na comparação com no-
vembro de 2012, houve 
crescimento de 1,34% 
(sem ajustes). No ano 
passado até novem-
bro, o IBC-Br apresen-
tou expansão de 2,68%. 
Em 12 meses encerra-
dos em novembro, a ex-
pansão ficou em 2,43%.
O IBC-Br é uma forma de 
avaliar como está a evo-

lução da atividade econô-
mica brasileira. O índice 
incorpora informações 
sobre o nível da atividade 
dos três setores da econo-
mia: indústria, comércio 
e serviços e agropecuária.
O acompanhamento do in-
dicador é considerado im-
portante pelo BC para que 
haja maior compreensão 
da atividade econômica.
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Prefeitura de Taubaté 
convoca professores 

aprovados em
concurso público

A Secretaria de Educação 
de Taubaté está convocan-
do para atribuição de clas-
ses e aulas excedentes ou 
em substituição os profes-
sores admitidos por prazo 
determinado aprovados 
no concurso público nº 
002/2012. O edital de cha-
mamento já foi publica-
do no jornal referente aos 
atos oficiais do município.
Os candidatos interessa-
dos em assumir classes/
aulas com contrato por 
prazo determinado de-
vem comparecer à sessão 
de atribuição, munidos 
de uma cópia de: diplo-
ma, RG, CPF, certidão de 
nascimento ou casamento 
(se casado), certidão de 
nascimento dos filhos me-

nores de 18 anos, atestado 
de antecedente, titulo de 
eleitor, reservista, PIS ou 
PASEP, carteira de vaci-
nação dos filhos menores 
de 7 anos e comprovan-
te de endereço. Além da 
carteira de trabalho, 03 
fotos 3x4 e ter tomado va-
cina anti-tetânica (xerox).
Importante ressaltar que 
o candidato que assumir 
classes/aulas por prazo 
determinado não perde-
rá o direito de, de acordo 
com sua classificação, as-
sumir cargos de Profes-
sor Substituto que vierem 
a vagar dentro do prazo 
de validade do concurso.
Segunda-feira, os can-
didatos devem com-
parecer à Secretaria, 

nos seguintes horários:
- Professor I: 8h30
- Professor de Edu-
cação Infantil: 10h
- Professor III de His-
tória, Geografia e En-
sino Religioso: 14h30
- Professor III de Arte, 
Inglês e Ciências: 15h30
- Professor III de Mate-
mática e Português: 16h30
Já no dia 21/01 (terça-
feira), deve comparecer:
- Professor III de Edu-
cação Especial: 8h30
- Professor de Edu-
cação Física: 9h30
Lembrando que a Secre-
taria de Educação fica 
à Rua Itanhaém, 37, no 
Jardim Russi. O telefo-
ne para informações é o 
3 6 2 2 - 3 8 5 3

Prefeitura de
Taubaté abre inscrições 

para estagiários
No próximo dia 20, segun-
da-feira, a Prefeitura de 
Taubaté inicia as inscrições 
para o processo seletivo de 
estágio para nível superior.
As vagas oferecidas são 
nas áreas de biologia, en-
genheiro da computação, 
física, geografia, história, 
informática, letras , mate-
mática e pedagogia. Para 

os cursos de engenharia da 
computação é exigido que 
o aluno esteja cursando o 
segundo e terceiro ano. 
Nos demais, a inscrição 
é para quem cursa do pri-
meiro ao penúltimo ano.
As inscrições podem ser 
feitas pela internet até às 
16h do dia 23 de janeiro, 
pelo site do CIEE. Para 

participar, o candidato 
tem que ser cadastrado no 
CIEE, estar em dia com as 
obrigações militares, regu-
larmente matriculado  no 
ano letivo de 2014 e com 
idade mínima de 16 anos.
Mais informações po-
dem ser obtidas no site 
do CIEE ou pelo te-
lefone 3634-8080.

EDP expande
serviços e atendimento 

para smartphones
Versão mobile do site 
da Companhia permi-
te acesso a solicitações 
de religamento, consul-
ta a faturas anteriores e 
segunda via da conta de 
luz, entre outros serviços
A EDP no Brasil, empresa 
do Grupo EDP Energias 
de Portugal, disponibili-
za mais uma comodidade 
para seus clientes. A partir 
de agora, todos os consu-
midores das distribuidoras 
EDP Bandeirante (Alto 
Tietê, Vale do Paraíba e 
Litoral Norte) e EDP Es-
celsa (Espírito Santo) 
podem contar com mais 
uma ferramenta de con-
tato com a Empresa, a 
versão mobile de seu site 
– www.edp.com.br – para 
acesso via smatphones.
 Pela plataforma móvel, os 
clientes das distribuido-
ras poderão ter acesso aos 
mesmos serviços que estão 
disponibilizados na Agên-

cia Virtual, como segunda 
via de conta de luz, con-
sulta à fatura eletrônica ou 
solicitações de ocorrências 
referentes à falta de luz.
Para acessar a nova ver-
são, é necessário ter 
um aparelho de celular 
com acesso a internet. O 
cliente deve fornecer seu 
Número de Instalação, 
CPF ou CNPJ para aces-
sar os serviços online.
O objetivo da EDP com o 
novo canal de atendimento 
é oferecer mais facilidade 
no contato com a Distri-
buidora para os cerca de 
três milhões de clientes.
Além desse novo canal de 
acesso, as distribuidoras 
da EDP mantém, ainda, o 
atendimento pela Agên-
cia Virtual www.edpban-
deirante.com.br ou www.
edpescelsa.com.br, pela 
Central de Atendimento 
ao Cliente no 0800 721 
0123 (EDP Bandeiran-

te) ou 0800 721 07 07 
(EDP Escelsa), 24 horas 
e com ligação gratuita, e 
nas lojas de Atendimento.
Confira abaixo todos 
os serviços disponibili-
zados pela versão mo-
bile do site da EDP:
Consulta de solici-
tação de serviços:
Falta de energia
Segunda via da 
conta de energia
Segunda via da fatura paga
Fatura eletrônica
R e l i g a ç ã o
Acerto cadastral
Alteração na data 
de vencimento
Análise de consu-
mo e faturamento
Consulta de débitos
Débito automático
Desligamento definitivo
Emissão de segunda via 
de contrato de adesão
Informe de leitura
Histórico de consumo
Consulta de faturas pagas

Pinda oferece cursos 
gratuitos para

população
A Prefeitura de Pinda-
monhangaba está ofe-
recendo vagas para 
diversos cursos profissio-
nalizantes para a população.
Estão abertas as inscri-
ções para as aulas nos 
Telecentros, há vagas 
para os seguintes cursos: 
informática básica, roti-
nas administrativas, har-
dware, marketing pes-
soal, gimp (editor de 
imagens), pro-show (edi-
tor de vídeo) e informá-
tica para melhor idade.
Os interessados devem ir 
até a unidade do Telecen-
tro que oferece o curso 

portando RG, comprovan-
te de endereço e preencher 
uma ficha de cadastro.
Os cursos terão duração 
de 3 meses e os alunos 
receberão certificados. 
As vagas podem ser pre-
enchidas por pessoas a 
partir de 8 anos de idade.
Veja os Telecentros em que 
a matrícula pode ser feita:
- Feital: Centro  Comunitá-
rio (Rua Aristides Pires, 96)
- Castolira: Casa do 
Jovem (Rua Regi-
na Célia Pestana, 229)
- Araretama: Casa do 
Jovem (Rua Benedi-
to Darci Monteiro, 916)

- Araretama: Es-
cola (Rua Benedi-
to Bacca Benega, 60)
- Cícero Prado: Esco-
la (R. Antonio Car-
los C. Macedo, 36)
- Jd. Regina: C. Comu-
nitário (Rua Cinco, 21)
- Campinas: Escola (R. José 
Benedito Querino, 280)
- Vila Rica: Esco-
la (Av. Abel Cor-
reia Guimarães, 1422)
- Biblioteca: DEC (Bi-
blioteca SESI - Pra-
ça São Benedito)
- Ribeirão: C. Comuni-
tário (Est. Antonio Je-
sus de Miranda s/n)

UNITAU recebe
inscrições para o FIES

Universidade terá horá-
rio especial para aten-
der alunos; FIES é ili-
mitado e retroativo
A Universidade de Taubaté 
recebe, a partir do dia 20, 
as inscrições dos alunos de 
graduação interessados em 
participar do FIES (Fundo 
de Financiamento Estu-
dantil), programa do Go-
verno Federal que permi-
te o financiamento de até 
100% do valor do curso, 
com baixa de taxa de juros 
(3,4% ao ano) e início do 
pagamento após 18 meses 
do término da graduação.
Devido ao elevado número 
de consultas dos alunos à 
Universidade sobre como 
ingressar no programa, a 
UNITAU fez um passo a 
passo, que está disponível, 
detalhadamente, no site da 
Instituição (www.unitau.
br). A Instituição também 

reforça que as inscrições 
não acontece apenas no dia 
20 e, sim, a partir da data, 
e que o FIES é ilimitado 
(todos os alunos inscritos 
que atenderem os requi-
sitos do Governo Federal 
serão atendidos) e retroa-
tivo ao semestre – mesmo 
que o aluno ingresse em 
março, abril ou maio, por 
exemplo, seu benefício 
valerá a partir de feverei-
ro. Assim, o interessado 
pode realizar o processo 
com tranquilidade, sem a 
preocupação de se anteci-
par aos demais candidatos.
Para receber e orientar 
os interessados, a Pró
-reitoria Estudantil da 
UNITAU (localizada na 
Avenida Nove de Julho, 
183) vai operar em horá-
rio especial: das 8h30 às 
11h30 e das 14h às 20h.
O grande diferencial do 

FIES para 2014 é o fato 
de não haver limite para o 
número de contemplados. 
A medida, aprovada pelo 
Ministério da Educação 
(MEC), será um incentivo 
para que os alunos pos-
sam realizar os estudos, 
de uma forma que caiba 
no orçamento familiar.
Para participar do FIES, o 
aluno deve estar regular-
mente matriculado, ter re-
alizado o ENEM (Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio) 2010, 2011, 2012 ou 
2013 (se o estudante con-
cluiu o Ensino Médio antes 
de 2010 não é necessário) 
e possuir um fiador (que 
não pode ser o conjugue).
Mais informações podem 
ser obtidas no www.uni-
tau.br, no 0800 557255, no 
e-mail pre@unitau.br ou 
nos telefones (12) 3625-
4126 ou (12) 3625-4216.

PAT de Taubaté oferece vagas de 
emprego em três áreas

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) de 
Taubaté oferece à popu-
lação vagas de emprego 
em diversas áreas e fun-
ções.   ara esta semana 
estão disponíveis vagas 
para vendedor externo, 
eletricista e assistente 
administrativo, este úl-
timo com oportunida-

de de emprego às pes-
soas com deficiência.
Para concorrer a uma das 
vagas, o candidato deve 
comparecer ao PAT por-
tando RG, CPF, Carteira 
de Trabalho e o número 
do PIS. Se o perfil do can-
didato estiver de acordo 
com o exigido pela empre-
sa, ele será encaminhado 

para o processo seletivo.  
SERVIÇO Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador
Endereço: Pra-
ça Coronel Vitoriano, 
1 - Centro
Horário: De segun-
da a sexta-feira, das 8h 
às 17h Telefone: 3621-
3334 Email: taubate-
patvagas@bol .com.br

Mais uma Unidade de 
Saúde de Taubaté
passa por reforma 

Segunda-feira, terá ini-
cio a reforma do PAMO 
Planalto. A previsão 
é para que a obra seja 
concluída em 60 dias.
Durante esse período, os 
pacientes atendidos na uni-
dade serão atendidos nos 
seguintes locais: consultas 
(clínico, ginecologista e 
pediatra), sala de vacina e 
atendimento odontológico 
serão atendidos no Pamo 
Aeroporto. Os atendimen-
tos de Psicólogo serão 
realizados no Pamo Ae-
roporto e Pamo Resende.

A entrega de leite será 
feita às 2ªf, 4ªf e 6ªf, pela 
manhã, na Creche Mu-
nicipal Prof. Antonio de 
Freitas Malaman, situada 
à Rua Terezinha Binoto 
Giovanelli nº 55 - Parque 
Planalto, ao lado do Pamo.
Essas obras fazem parte 
da reestruturação do sis-
tema de saúde do municí-
pio, que está em processo 
de reestruturação comple-
ta, com investimentos do 
município, do Estado e da 
União. Nesse processo, as 
unidades do Cidade Jar-

dim e Estiva já iniciaram 
as reformas e, de acordo 
com cronograma pré esta-
belecido, outras unidades 
receberão melhorias aos 
poucos, para que o aten-
dimento não seja com-
prometido. As próximas 
unidades contempladas 
serão Novo Horizonte e 
Pronto Socorro Infantil.
Maiores informações po-
dem ser obtidas no De-
partamento de Atenção 
Básica pelos telefones 
(12) 3629.4014 
e 3624.5008.
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Sobre o Vale-Cultura

Secretaria da Saúde de
Tremembé adquire

novos equipamentos 
no Pronto Atendimento

 Chegou o Vale-Cultura. 
Um benefício que pode 
chegar às mãos de 42 mi-
lhões de trabalhadores 
brasileiros. O cartão mag-
nético pré-pago, válido em 
todo território nacional,  no 
valor de 50 reais mensais, 
vai possibilitar ao traba-
lhador de carteira assinada 
ir ao teatro, cinema, mu-
seus, espetáculos, shows, 
circo ou mesmo comprar 
ou alugar CDs, DVDs, li-
vros, revistas e jornais. E 
para aqueles que quiserem 
comprar um instrumento 
musical ou mesmo fazer 
um programa cultural com 
um custo mais elevado, 
uma boa notícia: o crédi-
to é cumulativo e não tem 
validade. É só poupar por 
alguns meses e adquirir o 
bem cultural que desejar. 
O Vale também pode ser 
usado para fazer cursos 
de artes, audiovisual, dan-
ça, circo, fotografia, mú-
sica, literatura ou teatro.
O benefício oferecido pelo 
governo exige a adesão 
das empresas. São elas 
que vão oferecer o Vale-
Cultura aos seus emprega-
dos. E para estimular essa 
adesão, o Governo Federal 
vai permitir que a empresa 
de lucro real abata a des-
pesa no imposto de ren-
da em até 1% do imposto 
devido. As baseadas no 

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-

lucro presumido ou Sim-
ples também podem par-
ticipar. O governo abriu 
mão dos impostos traba-
lhistas e não vai cobrar en-
cargos sociais sobre o va-
lor do Vale, uma vez que 
não se caracteriza salário.
Com o intuito de que o 
benefício chegue em pri-
meira mão aos trabalha-
dores de baixa e média 
renda, a regra é clara: as 
empresas têm de oferecer 
o Vale-Cultura prioritaria-
mente aos trabalhadores 
que recebem até 5 salá-
rios mínimos. Mas se a 
empresa quiser também 
pode oferecer o benefí-
cio para todo o quadro 
de funcionários, sempre 
respeitando a exigência 
de ofertar o benefício pri-
meiramente ao trabalha-
dor com menor salário.
O desconto na remunera-
ção do trabalhador com até 
5 salários mínimos varia 
de R$2 a R$5. Quem ga-
nha até 1 salário paga  R$1. 
Acima de 1 e até 2 salá-
rios, o desconto é de R$2. 
Acima de 2 até 3, R$3. 
Acima de 3 até 4, R$4. 
Acima de 4 até 5, R$5. 
Para os empregados que 
ganham acima dessa faixa, 
o desconto varia de 20% a 
90% do valor do benefí-
cio, ou seja, pode chegar 
a R$45. Vale lembrar que 

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 

fica a critério do emprega-
do a participação no pro-
grama desde que a empre-
gador tenha feito a adesão.
O potencial do Vale-Cul-
tura na cadeia produtiva 
do setor cultural é de R$25 
bilhões. A expectativa é de 
que com esse movimento 
econômico, a cultura no 
país cresça e se espalhe a 
cada dia em cada ponti-
nho do país. Nas grandes 
e pequenas cidades. Des-
de a produção até a ven-
da de produtos culturais.
A partir de 23 de setem-
bro, as empresas que de-
sejam oferecer o benefí-
cio aos seus funcionários 
e as operadoras já podem 
se habilitar no sistema de 
credenciamento, dispo-
nível no site do Minis-
tério da Cultura. Neste 
momento, a empresa de-
verá indicar a operado-
ra que deseja trabalhar.
São as operadoras que vão 
produzir e distribuir os 
cartões magnéticos. São 
elas também que habili-
tarão os estabelecimen-
tos que quiserem aceitar 
o Vale-Cultura. A taxa de 
administração cobrada 
pela operadora dos esta-
belecimentos e empresas 
beneficiárias (aquelas que 
oferecem o benefício aos 
funcionários) não poderá 
ultrapassar a marca dos 6%.

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.

XXIX Corrida General
Salgado 2014 de

Taubaté
 Inscrições abertas! 

A “XXIX CORRIDA PE-
DESTRE DO 5.ºBPM/I 
“GENERAL JÚLIO 
MARCONDES SALGA-
DO”, é um evento esporti-
vo comemorativo do 117º 
aniversário do 5º BPM/I 
(Quinto Batalhão da Po-
lícia Militar do Interior), 
cujo o regulamento está 
em conformidade com a 
regra 240 da Federação 
Internacional de Atletismo 
(IAAF) e corresponden-
te Norma 07 de Corrida 
de Rua da Confederação 
Brasileira de Atletismo 
(CBAT) para reconhe-
cimento de corrida de 
rua em nível Nacional,
doravante denominada 
EVENTO, será realizada 

no dia 30 de março de 2014, 
na cidade de Taubaté/SP, 
por PESSOAS DE AM-
BOS OS SEXOS, de-
vidamente inscritas 
denominados ATLE-
TAS, com qualquer 
condição climática; 
 O evento tem como fina-
lidade comemorar o 117º 
aniversário do 5º BPM/I 
“General Salgado”, 
promovendo a integra-
ção da Polícia Mili-
tar com a comunidade,
 dentro dos prin-
cípios da Polícia 
Comunitária e Incenti-
var a prática desportiva; 
 A competição será dis-
putada em percursos de 
5km (Corrida e Cami-

nhada) e 10 km (Corri-
da) em uma única volta. 
 A CAMINHADA deverá 
se posicionar na largada 
logo após os corredores. 
 A LARGADA será 
no Centro de Eventos 
Taubateano, sito à Aveni-
da Walter Thaumaturgo 
(mais conhecida como 
“Avenida do Povo”); 
Horários de largada: 
07h50 - PCD - cor-
rida de 5 km 
08h00 - Corrida de 5 e 10 
km e Caminhada de 5 Km 
A ORGANIZAÇÃO so-
licita extrema atenção 
às chamadas do sistema 
de som na área de larga-
da para eventuais ajustes 
nos respectivos horários. 


