
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

ANO XXV  19 DE AGOSTO DE 2014  EDIÇÃO 1284 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Entidade desenvolve 
projeto para revitalizar 

antiga estação
ferroviária de Taubaté

Parceria Prefeitura e
Senai abre cursos

gratuitos para Inspetor de 
Qualidade e Assistente

de Contabilidade

Turnê internacional “Human
Bodies As Maravilhas do Corpo 

Humano” chega ao
Vale do Paraíba

Um dos mais emblemáti-
cos edifícios de Taubaté 
deve passar por comple-
ta restauração em breve 
e se transformar em um 
centro educacional, cul-
tural e turístico. É a esta-
ção da antiga Estrada de 
Ferro Central do Brasil, 
administrada atualmente 
pelo consórcio MRS Lo-
gística. O Instituto I.S. de 
Desenvolvimento e Sus-
tentabilidade Humana, 
entidade sem fins lucrati-
vos com sede em Tauba-
té desenvolve um proje-
to para dar novo aspecto 
ao local que representa a 
história viva do desenvol-
vimento da cidade. A ve-
lha estação está desativa-
da desde a década de 80. 
Com seu imponente es-
tilo europeu, o terminal 
ferroviário de Taubaté foi 
construído em 1876 e era 
o mais movimentado da 
região com o embarque 
e desembarque diário de 
passageiros entre as duas 
principais metrópoles do 
país. Hoje, com marcas de 
pichação e reflexo do des-
caso, as instalações estão 
deterioradas, servindo de 
esconderijo para depen-
dentes químicos e mora-
dores de rua e, costumei-
ramente, alvo de queixas 

Em mais uma parceria 
com o SENAI, a Prefei-
tura Municipal através 
da Secretaria de Ação 
Social abre vagas para 
os seguintes cursos:
- INSPETOR DE QUALI-
DADE (CARRETA) = 20 
VAGAS (INÍCIO 04/09/14 
E TÉRMINO 31/10/14)
- ASSISTENTE DE CON-

Exposição inédita pro-
move a difusão dos es-
tudos científicos que se 
referem à anatomia hu-
mana. A mostra acontece 
no Via Vale Garden Sho-
pping em curta temporada.
A ciência do corpo huma-
no, como nunca se viu. 
Pela primeira vez, a turnê 
internacional “Human Bo-
dies – As Maravilhas do 
Corpo Humano” chega à 
região do Vale do Paraíba. 
Durante um mês e meio, 
o público poderá visitar o 
acervo inédito da ciência 
que apresenta em ricos 
detalhes a complexida-
de do corpo humano e a 
importância das escolhas 
de ter uma vida saudável. 
A inauguração acontece 
no Via Vale Garden Sho-
pping, em Taubaté/SP com 
a visitação aberta ao públi-
co a partir de 15 de agos-
to em curta temporada.
Human Bodies é o se-
gundo acervo de órgãos e 
corpos dissecados, mais 
visto no mundo. Cerca de 
20 milhões de pessoas em 
vários países já visitaram 
a exposição. Um mergu-
lho de conhecimento pelo 
incrível processo do nasci-
mento até a morte. Estarão 

e críticas da população. A 
estação abandonada é vizi-
nha ao terminal urbano de 
passageiros (antiga Rodo-
viária) e também do Par-
que Dr. Barbosa de Olivei-
ra, na área central. Termo 
de Cessão - Rodrigo Tei-
xeira de França, presiden-
te do I.S, entende ser justa 
a reivindicação da comu-
nidade e vê boas chances 
de transformar o local em 
área de atividade artística 
e cultural, tendo como par-
ceira a prefeitura do mu-
nicípio. A iniciativa aten-
deria todas as partes.  No 
entanto, a proposta esbarra 
em um entrave: de acordo 
com o Departamento Na-
cional de Infraestrutura de 
Transporte - DNIT, para a 
utilização do prédio, é pre-
ciso aguardar o resultado 
de uma solicitação pleite-
ada pela entidade I.S. jun-
to à MRS Logística, con-
cessionária da ferrovia. 
“Ocorre que a referida 
estação é bem imóvel 
operacional, arrendado 
à MRS Logística. Para 
que o DNIT pudesse ce-
der o imóvel para utiliza-
ção pelo Instituto, seria 
necessário desvinculá-lo 
do contrato de arrenda-
mento. Assim, foi sugeri-
do à MRS que fizesse um 

TABILIDADE = 32 VA-
GAS (INÍCIO 15/09/14 
E TÉRMINO 27/11/14)
Início das inscrições dia 
20 de Agosto de 2014, 
das 8h as 17h, na Se-
cretaria de Ação Social 
localizada na Rua José 
Monteiro Passos, 325 – 
Jardim Bom Jesus Telefo-
nes : (12) 3674.3910 (12) 

expostos no segundo piso 
do shopping, nove corpos 
e cerca de cem espécimes 
de órgãos que passaram 
pelo processo de plasti-
nação que é um moderno 
processo de mumificação.
Segundo o coordenador 
da turnê, Lúcio Oliveira, 
a mostra permite ainda ver 
e entender de forma clara 
as doenças e os danos que 
elas proporcionam. “Tudo 
o que se estuda sobre a ne-
cessidade de procedimen-
tos visando qualidade de 
vida com uma alimentação 
saudável e exercícios físi-
cos estão ali, bem diante 
de nossos olhos” relata o 
coordenador da exposição.
“A proposta do Via Vale 
Garden Shopping é de pro-
porcionar a toda a popula-
ção do Vale a oportunidade 
inédita de visitar o grande 
acervo Human Bodies que 
é referencia mundial, afim 
de levar as pessoas o saber 
e os mistérios e maravilhas 
do corpo humano” ressalta 
a gerente de marketing do 
shopping, Rosana Molina.
Toda a exposição envol-
ve pontos marcantes no 
processo de ensino sobre 
anatomia humana e a fi-
siologia dentro da educa-

Termo de Cessão de Uso 
diretamente ao Instituto, 
com a anuência do DNIT. 
Estamos aguardando a 
tramitação deste procedi-
mento.”, informou a as-
sessoria do órgão federal.
Revitalização - Segundo 
Rodrigo França, o desen-
volvimento passou por 
estudos preliminares e 
após aprovado, buscará 
captação de recursos por 
meio da Lei Ruanet. “Ve-
nho trabalhando desde 
2012 frente ao Instituto, 
no qual o projeto em si 
está em fase final devido 
a sua complexidade, o que 
em breve será apresentado 
à sociedade quando todos 
os procedimentos legais e 
protocolos forem cumpri-
dos.”, explicou. Dentro de 
dois anos, a velha estação 
estará completando 140 
anos. França espera que 
até lá o prédio já esteja sob 
a administração da entida-
de. “Todas as partes estão 
muito bem alinhadas, cada 
uma cumprindo seu pa-
pel em prol da preserva-
ção desse belo patrimônio 
em uma negociação que 
já dura pelo menos dois 
anos, e que avança grada-
tivamente e positivamente 
rumo a solução da situa-
ção.”, conclui confiante. 

3674.3660 (12) 3672.4665
Critérios para inscrições:
- TER ENSINO FUNDA-
MENTAL COMPLETO;
- TER 16 ANOS 
C O M P L E T O S ;
Documentos Necessários:
- Declaração escolar;
- Comprovante de 
endereço (xerox);
- Xerox RG e CPF;

ção infantil e acadêmica. 
Uma oportunidade única 
para a garotada e aos es-
tudantes conferirem com 
os próprios olhos o que 
os livros não poderão 
explicar com tanta com-
plexidade e em riqueza 
de detalhes. SERVIÇO?  
Turnê Internacional “Hu-
man Bodies – As Maravi-
lhas do Corpo Humano”
Início: 15 de agosto de 2014 
(curta temporada). Horá-
rio: De segunda a sábado, 
das 14h às 21h / Domingos 
e feriados, das 12h às 19h.
Local: 2º piso do Via 
Vale Garden Shopping.
INGRESSOS? De se-
gunda a Sexta feira: 
R$20,00 meia entrada *
Sábado, domingo e feria-
dos: R$25,00 meia entrada *
*meia entrada válida 
para estudantes, meno-
res de 12 anos, professo-
res, doadores de sangue 
e maiores de 60 anos.
Projeto Escola: R$15,00. 
Venda de Ingressos espe-
ciais para grupos de no mí-
nimo 30 pessoas. Visitas 
em horários diferenciados. 
Reservas pelo e-mail: pro-
jetoescola@humanbodies.
com.br e pelo telefone (12) 
3681-1185 e 3681 1432 . Informações e Edital retirar na Prefeitura
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua 
Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de 
França ( Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 
19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves 
Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. 
Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora 
de Natividade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da 
Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Ban-
ca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e 
Rev. Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 
de setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Jo-
aquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal 
da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora Santo 
Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades
Ambientes em harmonia
Separamos algumas dicas para deixar sua casa mais agradável:
1 – Mantenha portas e janelas abertas sempre que possível.
2 – Retire a poeira dos colchões, carpetes, sofás, almofadas e cortinas. Em apenas um 
ano de uso, esses locais chegam armazenar cerca de cinco milhões de ácaros.
3 – Se suas cortinas e tapetes tiverem sido tratados com algum produto antiácaro, não 
molhe e nem use produtos químicos. Apenas passe aspirador de pó uma ou duas vezes 
por semana.
4 – Fique atento à validade do colchão.
5 – Troque a roupa da cama uma vez por semana. Em dias mais quentes e no verão, 
troque duas vezes por semana.
6 – Aproveite para virar o lado do colchão sempre que possível e o exponha ao Sol.
7 – Instale esterilizadores de ar. Os ácaros do ambiente são puxados para dentro desses 
aparelhos, que serve para eliminar os micro-organismos presentes no local.
***
Entrar na piscina para se refrescar depois de comer não faz mal nenhum, exceto é 
claro, se a água estiver numa temperatura extrema, muito gelada ou escaldante. O 
que pode ser perigoso é até duas horas após as refeições, sair nadando feito louco. A 
atividade física intensa faz o sangue, que deveria ser concentrado na digestão, ser des-
locado para acelerar os músculos, o coração e a respiração. Se o problema não está na 
água e sim na atividade física é claro que tomar banho de chuveiro após as refeições 
também é liberado.
***
A maior árvore de Natal do mundo não está localizada na cidade de Itu, no interior do 
Estado de São Paulo e sim, na cidade de Gubbio, na Itália e foi acesa pelo Papa Bento 
16. A árvore de Gubbio está no Guiness Book como a maior árvore de Natal do mundo. 
Para iluminá-la são utilizados 280 pontos de luzes coloridas e 270 lâmpadas grandes, 
além de 8.500 metros de cabos e 1.350 tomadas.

Humor
Não se sabe como, mas um turco conseguiu pegar dinheiro emprestado de outro turco. 
Acontece que o turco nunca pagava nenhuma de suas dívidas e o outro turco nunca 
deixava de receber o que lhe deviam. O tempo passa, o primeiro turco enrolando e o 
outro turco atrás dele. Até que um dia eles se cruzam no bar de um português e co-
meçaram uma discussão. O turco encurralado não encontrou outra saída, pegou um 
revólver, encostou na própria cabeça e disse:
- Eu posso ir para o inferno, mas não pago esta dívida!
Puxou o gatilho, caindo morto no chão.
O outro turco não quis deixar por menos, pegou o revólver do chão, encostou na sua 
cabeça e disse:
- Eu vou receber esta dívida nem que seja no inferno!
Puxou o gatilho, caindo morto no chão.
O português, que observava tudo, pegou o revólver do chão, encostou na sua cabeça 
e disse:
- Pois eu não perco essa briga por nada!
E atirou...
***
Um pároco de uma igreja no interior de Minas tinha a fama de ser bravo e de dar tiro 
se encontrasse ladrões roubando a igreja. Todo mundo temia o padre. Um dia dois la-
drõezinhos resolveram roubar o cofre da igreja, mesmo sabendo da fama do padre. En-
traram devagarzinho andando nas pontas dos pés e se enfiaram pelo altar, onde estava 
o cofre. O padre, ouvindo o barulho, foi ver o que estava acontecendo, já de espingarda 
nas mãos, pronto prá dar tiro, dizendo:
- Quem está aí? Vou atirar, pode ir saindo de mãos pro ar,
- Não atira não, seu padre, que nós somos anjos, só estamos visitando a igreja!
- Anjo? Deixe disso, sô, pode ir saindo, se você são anjos, então voam!
- Nós ainda num sabemos voar, padre, nós ainda somo fiotes...

Mensagens
Sete belas lógicas
1 – Faça as pazes com o seu passado, assim você não estragará o seu futuro.
2 – O que os outros pensam de você não lhe diz respeito.
3 – O tempo cura quase tudo, então, dê tempo ao tempo.
4 – Ninguém é motivo para sua felicidade senão você mesmo.
5 – Não compare sua vida com a dos outros, você não tem idéia de como elas foram 
trilhadas.
6 – Pare de pensar muito, você não precisa saber todas as respostas.
7 – Sorria, pois você não tem todos os problemas do mundo.
***
Falará você na bondade a todo instante, mas, se não for bom, isso será inútil para a 
sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas, atendendo a inspiração superior, no 
entanto, se você não estampar a beleza delas em seu espírito, não passará de estafeta 
sem inteligência. Lerá maravilhosos livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não 
aplicar o que você leu, será tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções 
sinceras, em matéria de fé, entretanto, se essas convicções não servirem à sua renova-
ção para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas religiosas. Sua 
capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidades, contudo, 
se você não disciplinar, a lei o defrontará com o mesmo rigor com que ela se utiliza de 
você para aprimorar os outros. Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho 
e passará, entre os olhos mortais do mundo, a galeria dos heróis e dos santos, mas, se 
não praticar os bons ensinamentos que conhece, perante as Leis Divinas recomeçará 
sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus, Mestre e 
Senhor, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras soarão sem 
qualquer sentido.

Pensamentos
O exemplo é sempre o mais eficaz dos preceitos.
O interesse que cega a uns é a luz de outros.
A simpatia dá amigos e o interesse dá companheiros.
A música é a revelação mais alta do que qualquer sabedoria.
O dinheiro podia ser igual aos problemas, aparecer do nada.
O amor não precisa ser perfeito, bastaria ser verdadeiro.
Um defeito meu: não ver maldade nas pessoas.
Desculpar eu desculpo, esquecer é outra coisa.
Com o tempo você aprende que não deve confiar em todo mundo.
A gente não cansa de amar, a gente cansa de não ser amado.
O problema não é perdoar, o problema é confiar de novo.
Não, eu não esqueci, eu só não quero lembrar.
Não julgue sem conhecer.
O tempo é o relógio da vida.

Em Taubaté Encontro de 
Língua Espanhola está com

inscrições abertas

ANS proíbe a venda de 123 
planos de saúde por três 

meses

Pinda - Alça de acesso ao 
bairro das Campinas recebe

preparação para asfalto

O I Encontro de Profes-
sores e Estudantes de 
Espanhol do Vale do Pa-
raíba, que será realiza-
do no Departamento de 
Ciências Sociais e Le-
tras da Universidade de 
Taubaté (UNITAU) no 
dia 19 de setembro, está 
com inscrições abertas.
O evento tem por ob-
jetivo ser um momento 
de encontro, reencontro, 
confraternização, estudo 
e reflexão para pessoas 
que estudam e ensinam 
a língua e a cultura espa-
nhola e hispano-ameri-

A partir desta semana esta-
rá suspensa a comercializa-
ção de  123 planos de saú-
de de 28 operadoras pela 
Agência Nacional de Saú-
de Suplementar (ANS). 
A agência anunciou a 
proibição por um perío-
do de três meses devido 
à desrespeito aos pra-
zos máximos de aten-
dimento e de negativas 
indevidas de cobertura. 
Ao todo, esses planos so-
mam 1,1 milhão de bene-
ficiários, que não serão 
afetados pela medida.
Por outro lado, segundo a 
ANS, no mesmo sábado, 

As obras para a construção 
da alça de acesso ao Bairro 
das Campinas, a partir do 
bairro Cidade Nova, estão 
em fase de finalização da 
sub-base e base, para que 
receba o asfaltamento. O 
local já recebeu limpeza 
vegetal, terraplanagem e 
nivelamento de solo, além 
de guias, sarjetas e galeria.

cana no Vale do Paraíba.
A programação é com-
posta por atividades nos 
períodos matutino (com 
início às 8h), vespertino 
e noturno (com o encer-
ramento às 21h). Serão 
realizadas palestras, apre-
sentações culturais, visi-
tas, feira de livros e mesa 
redonda, entre outros.
Os participantes poderão 
ainda participar de uma 
sala temática sobre o Mé-
xico, em que serão abor-
dados aspectos da colo-
nização, da música, das 
artes, das danças, da culi-

104 planos de 34 opera-
doras poderão voltar a 
ser comercializados. Sus-
pensas pelo mesmo mo-
tivo, as operadoras reto-
mam o atendimento após 
atender as exigências da 
agência. Das 28 opera-
doras que terão as ven-
das de planos suspensas 
a partir de sábado, ape-
nas cinco nunca haviam 
recebido essa punição.  
No décimo ciclo de moni-
toramento, a ANS conta-
bilizou reclamações apre-
sentadas  no período de 
19 de março a 18 de junho 
deste ano. A agência regu-

De acordo com infor-
mações da Secretaria de 
Obras, essa é uma obra de 
grande porte, que abrange 
área total de 12.415,48 m². 
Além de duas pistas, a obra 
total contempla guias, sar-
jetas, calçadas, ciclovias e 
canteiros centrais. A rota-
tória já existente será am-
pliada, para atender as no-

nária e da religião do país.
A programação completa 
pode ser conferida no site 
da UNITAU (www.unitau.
br). Para participar é ne-
cessário realizar uma ins-
crição on-line, também no 
site da Instituição. A Disal, 
editora que apoia o evento, 
realizará uma feira de ma-
terial didático e paradidá-
tico de Língua Espanhola 
e sorteará livros para os 
participantes. O Departa-
mento de Ciências Sociais 
e Letras da UNITAU está 
localizado na Rua Vis-
conde do Rio Branco, 22.

ladora analisou as soluções 
aplicadas pelas operado-
ras e se elas atenderam de 
forma efetiva às deman-
das dos consumidores. 
A ANS destaca que essa 
não é a única medida ad-
ministrativa aplicada às 
operadoras, já que elas 
também recebem multas 
que variam de R$ 80 mil 
a R$ 100 mil por cada 
negativa indevida de co-
bertura ao consumidor. 
O consumidor que rece-
ber oferta para adquirir 
um desses 123 planos sus-
pensos deve denunciar a 
comercialização à ANS.

vas dimensões da estrada. 
Em uma das alças será fei-
ta, ainda, a retificação da 
curva de acesso ao viadu-
to, ligando a área já exis-
tente à nova construção.
Essas complementa-
ções no projeto possi-
bilitarão encaixes para 
garantir a segurança do 
tráfego naquela região.



página 3A GAzetA dos Municípios19 de Agosto de 2014

ProUni: Candidatos podem 
se inscrever para vagas não 

preenchidas

Eleições 2014 - começa o 
horário eleitoral no rádio e 

na TV

Palestra resgata cultura de 
imagens sacras no Vale do 

Paraíba

PAT de Ilhabela divulga nova 
relação de vagas de emprego

As inscrições para as va-
gas remanescentes do Pro-
grama Universidade para 
Todos (ProUni), da edição 
do segundo semestre. O 
candidato deve manifes-
tar interesse pela internet, 
na página do ProUni. Esse 
procedimento é novo e as 
regras foram publicadas 
pelo Ministério da Edu-
cação na sexta-feira (15).
Podem participar os can-
didatos que se inscreve-
ram, em todas as opções, 
em cursos cujas turmas 
não foram formadas, e 
os professores da rede 
pública que estiverem 
excercendo o magisté-
rio da educação básica.
Os prazos de inscrição va-
riam conforme a situação 
do candidato. Vai até 7 de 
setembro para o estudante 
não matriculado no curso 
da instituição de educação 
superior em que deseja 
se inscrever para a bol-
sa remanescente ou, até o 
dia 1 ° de dezembro, para 
o aluno já matriculado.
A partir de quarta-feira 
(20), as inscrições serão 

A partir desta semana, o 
eleitor poderá conhecer as 
propostas dos mais de 26 
mil candidatos às eleições 
de outubro. Começa hoje 
a propaganda partidária 
no rádio e na televisão. 
O horário eleitoral segue 
até o dia 2 de outubro, 
três dias antes da vota-
ção do primeiro turno.
Apesar de a propagan-
da nas ruas, com pan-
fletos e cavaletes, por 
exemplo, e na internet 
estar liberada desde o dia 
6 de julho, o horário 
eleitoral é a principal 
oportunidade de os can-
didatos aos cargos de 
deputado, senador, go-
vernador e presidente da 
República ganharem visi-
bilidade para tentar con-
quistar o voto do eleitor.
Segundo o cientista polí-
tico da Universidade de 
Brasília (UnB) João Paulo 

Uma imagem sacra, sim-
ples em forma e cores, com 
feições alegres. Não tão co-
mum em igrejas, mas sem-
pre presente em pequenas 
capelas e oratórios. São 
as “Paulistinhas”, tema 
da palestra “Paulistinhas: 
Arte Religiosa e Popular no 
Vale do Paraíba no Século 
XIX”, no dia 18 de agosto, 
às 20h, no MAV (Museu 
de Antropologia do Vale 
do Paraíba), em Jacareí.
As “Paulistinhas” tive-
ram origem no século 
XVII para atender a de-
manda do comércio de 
imagens e eram comuns 
nos cultos domésticos. 
Feitas em argila branca 
cinzenta, queimados em 
forno à lenha, possuíam 

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador de Ilha-
bela divulgou nesta quin-
ta-feira (14/8) mais uma 
lista com diversas vagas 
de emprego em diferentes 
segmentos do mercado 
de trabalho. Os interessa-
dos devem comparecer à 
sede do PAT munidos dos 
principais documentos. De 
acordo com a agência, a 
decisão das contratações é 
responsabilidade dos em-
pregadores. O preenchi-
mento das vagas obedece 
algumas exigências  e os 
encaminhamentos são rea-
lizados de acordo com os 
perfis e níveis de escola-
ridade dos candidatos. As 

abertas para os candida-
tos que tenham participa-
do do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) a 
partir da edição de 2010 
e obtido, em uma mesma 
edição, no mínimo 450 
pontos na média das notas 
das provas e nota na reda-
ção que não seja 0. Tam-
bém nesse caso, o prazo 
vai até 7 de setembro 
para os que não têm ma-
trícula e 1º de dezembro 
para os já matriculados.
O estudante inscrito de-
verá comparecer à insti-
tuição de ensino nos dois 
dias úteis seguintes ao da 
inscrição para comprovar 
as informações prestadas.
A instituição terá o dia útil 
seguinte ao final do pra-
zo de comparecimento do 
candidato para registrar o 
resultado da comprova-
ção das informações no 
Sistema Informatizado do 
ProUni (SisproUni). Caso 
o estudante não compare-
ça ou a instituição não re-
gistre o preenchimento da 
bolsa, a mesma voltará a 
ser oferecida pelo sistema.

Peixoto, a propaganda elei-
toral de rádio e TV é im-
portante para que os candi-
datos fiquem conhecidos. 
De acordo com ele, a in-
fluência costuma ser maior 
em um eventual segundo 
turno, quando os candida-
tos a governador ou presi-
dente vão para o confronto 
final. “É difícil mensurar o 
efeito [dos programas par-
tidários na campanha elei-
toral]. É uma oportunidade 
para que os candidatos te-
nham visibilidade maior. 
Isso tem impacto”, desta-
cou. Na avaliação do cien-
tista político e professor da 
UnB Leonardo Barreto, os 
candidatos que estão atrás 
nas pesquisas de intenção 
de voto devem tentar a 
reação na disputa nos pri-
meiros dias de transmissão 
dos programas eleitorais, 
quando o ouvinte ou teles-
pectador está mais atento 

características muito pró-
prias, tais como quanti-
dade reduzida de cores 
(branco, azul, vermelho, 
preto e verde azulado), 
além da ausência de as-
sinaturas dos santeiros.
O mestre em Cultura Po-
pular Brasileira, Magela 
Borbagatto, que minis-
trará a palestra, conta 
que sua relação com 
os artefatos é antiga. 
“Desde criança me acos-
tumei a vê-las em orató-
rios das casas das pessoas 
da minha cidade, nas ca-
pelas de roça e nas San-
tas Cruzes de estradas, 
no Cruzeiro da cidade. 
Mas não fazia ideia de 
sua importância”, afirma.
Borbagatto, que viveu 

vagas podem ser preenchi-
das, canceladas ou altera-
das diariamente.  O PAT 
de Ilhabela tem seu ende-
reço na Rua Prefeito Ma-
riano Procópio de Araújo 
Carvalho, nº 128, Perequê.
Confira as vagas: Ajudante 
de cozinha, Arte finalista, 
Atendente de balcão, Au-
xiliar de limpeza, Auxiliar 
de manutenção predial, 
Auxiliar administrativo 
e de escritório, Barman, 
Camareira de hotel, Car-
pinteiro, Confeiteiro, Con-
sultor de vendas, Costu-
reira geral, Cozinheiro (de 
restaurante), Dedetizador, 
Eletricista, Empregado 
(doméstico arrumador), 

O ProUni concede bol-
sas de estudo integrais e 
parciais nas instituições 
privadas de ensino supe-
rior. As integrais são para 
os estudantes com renda 
bruta familiar, por pessoa, 
até um salário mínimo e 
meio. As bolsas parciais 
são destinadas aos can-
didatos com renda bru-
ta familiar até três salá-
rios mínimos por pessoa.
O bolsista parcial pode-
rá utilizar o Fundo de Fi-
nanciamento Estudantil 
para custear o restante da 
mensalidade. No caso dos 
professores, é dispensada 
a comprovação de renda 
e a participação no Enem.
Esta edição do programa 
ofereceu 115.101 bolsas 
e teve 653.992 inscritos. 
De acordo com informa-
ções do Sindicato das En-
tidades Mantenedoras de 
Estabelecimentos de En-
sino Superior do Estado 
de São Paulo (Semesp), 
sem essa nova etapa da 
seleção, cerca de 2% a 
3% das vagas do ProU-
ni não eram preenchidas.

aos programas. Apesar 
disso, ele não acredita em 
uma alteração brusca de 
cenário por conta do ho-
rário eleitoral. “As pesso-
as querem mudança, mas 
não querem mudar por 
mudar. Elas querem ser 
seduzidas por uma nova 
história. Não acredito que 
o tempo de TV vai mudar 
o cenário que está pos-
to”, disse Barreto. A pro-
paganda eleitoral para os 
candidatos que disputam 
o cargo de presidente será 
veiculada no rádio às ter-
ças, quintas e sábados em 
dois horários: das 7h25 às
 7h50 e das 12h25 às 
12h50. Na TV, nos mes-
mos dias, os horários 
serão das 13h às 13h25 
e das 20h30 às 20h55. 
Às segundas, quartas 
e sextas, a propaganda 
será destinada aos de-
mais cargos em disputa.

muito tempo no Vale 
do Paraíba, na cidade 
de Santa Branca, estu-
dou as “Paulistinhas” 
durante 30 anos e desen-
volve seu trabalho vol-
tado para as figuras po-
pulares de barro e para 
a pintura primitivista. 
“Essa arte representa a 
história da região, nada 
mais justo do que resga-
tar a religiosidade e fé das 
pessoas comuns”, ressalta.
Além da palestra, haverá 
dois workshops, nos dias 
22 e 29 de agosto, acon-
tecerão os workshops 
“Paulistinhas: Fazer e Es-
tilo”, também no MAV.
As vagas são limitadas. 
Mais informações: www.
fundacaocultural.com.br

Encanador, Faxineiro, 
Forneiro, Garçom, Guia 
de Turismo, Jardineiro, 
Marinheiro de Convés, 
Motorista (ônibus urbano), 
Oficial de serviços gerais 
na manutenção de edifica-
ções, Operador de caixa, 
Operador de motonivela-
dora, Operador de retro
-escavadeira, Padeiro, Pe-
dreiro, Pintor, Piscineiro, 
Pizzaiolo, Professor Prá-
tico no ensino profissio-
nalizante (ministrar aulas 
técnicas de Edificações), 
Recepcionista de Hotel, 
Tapeceiro de Móveis, 
Vendedor (no comércio 
de mercadorias), Vende-
dor Pracista e Vidraceiro.

Pesquisa Datafolha simula 
Marina na disputa

candidata do PSB venceria 
Dilma no segundo turno

Com a morte de Eduardo 
Campos (PSB) em aciden-
te aéreo na última quar-
ta-feira (13) Marina Silva 
(PSB) é o nome natural 
para a candidatura pela le-
genda e deve ser oficializa-
da na próxima quarta-feira 
(20). Mas, na hipótese do 
PSB não lançar seu nome, 
Dilma Rousseff vence-
ria a eleição no 1º turno.
A nova pesquisa Datafo-
lha divulgada nesta se-
gunda-feira (18) já traba-
lha com novos elementos 
decorrentes da possível 
entrada de Marina na cor-
rida presidencial.  Com 
esse novo quadro, a can-
didata à reeleição, Dilma 
Rousseff (PT) continua 
com 36% das intenções 
de votos. Marina já entra 
tecnicamente empatada 
com Aécio Neves (PSDB). 

Ela tem 21% da intenção 
de voto (o triplo de Edu-
ardo Campos que estava 
estacionado em 8%) en-
quanto o tucano tem 20%.
Na hipótese de uma dispu-
ta pelo segundo turno, pela 
primeira vez a candidata do 
PT não venceria, segundo 
os números da simulação. 
Marina Silva ficaria à fren-
te com 47% contra 43% da 
petista. Na simulação en-
tre Dilma e Aécio, a atual 
presidente seria vencedo-
ra com 47% contra 39%.  
Sem Marina Silva, Dilma 
Rousseff derrotaria Aé-
cio Neves já no primei-
ro turno. A petista teria 8 
pontos mais que o total de 
votos de todos os demais 
candidatos seria de 33%. 
Nessa simulação, Dilma 
tem 41% das intenções de 
voto, Aécio aparece com 

25%, Pastor Everaldo com 
4%; Zé Maria, Eduardo 
Jorge, Luciana Genro e 
Rui Costa Pimenta so-
mam 1% cada. Bran-
cos e nulos somam 
13% e indecisos 12%.  
O Datafolha revelou ou-
tro cenário emblemático: 
Com a iminente entrada de 
Marina Silva nas disputas, 
o índice da intenções de 
voto nulo ou em branco que 
eram de 13% cai para 8%. 
Da mesma forma, a 
taxa do número de In-
decisos que representa-
va 14% recua para 9%.
A pesquisa Datafolha foi 
realizada nos dias 14 e 15 
de agosto e trabalha com 
uma margem de erros de 
dois pontos percentuais 
para mais ou para menos. 
Foram ouvidos 2.843 elei-
tores em 176 municípios. 
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Secretaria de Educação de 
Tremembé promove 1º

Torneio de Rugby Infantil

Equipe tremembeense de 
Jiu Jitsu é bicampeã em

Minas Gerais

A Prefeitura Munici-
pal através da Secreta-
ria de Educação promo-
ve neste sábado (16) o 
1º Torneio de Rugby In-
fantil de Tremembé. Com 
equipes das escolas da 
rede municipal de ensi-

A Equipe tremembeense 
Pulga Jiu Jitsu em parceria 
com a equipe Careca JJ, se 
consagrou bi campeã no 
campeonato da Okinawa 
em Lambari-MG que ocor-
reu no último dia 03. Os 
atletas vencedores foram:
- Carlos Eduardo (Xuxa), 
campeão peso e ab-
soluto na faixa preta 
com e sem kimono;
- Douglas (ABC), cam-
peão peso  na faixa pre-

no Emília de Moura e 
Anna Queiroz, o evento 
tem início às 10 horas na 
Quadra Coberta (Rua 
Antenor Vargas, Jar-
dim dos Eucaliptos).
As equipes Taubaté Rugby 
e Pinda Rugby também 

ta com e sem kimono;
- Augusto (Pulga), 
campeão peso na fai-
xa preta com kimono;
- Renam Sancar, campeão 
peso e absoluto na fai-
xa marrom com kimono;
- Sandro Domiciano, cam-
peão peso faixa marrom;
- Luan, campeão 
peso na faixa roxa;
- Danilo Mendes, campeão 
peso faixa azul juvenil;
- Edinho, campeão 

participarão do evento.
A entrada é 1Kg de arroz 
para ajudar na Gincana da 
Solidariedade, ação pro-
movida pela Tv Vanguarda. 
Toda a arrecadação 
será destinada as insti-
tuições do município.

peso e segundo co-
locado no absoluto;
- Marcelo, terceiro colo-
cado no peso e campeão 
absoluto faixa branca;
- Guilherme Olivei-
ra, campeão peso ju-
venil faixa branca;
- Alex, campeão peso 
faixa branca adulto.
A Prefeitura Munici-
pal da Estância Turís-
tica de Tremembé pa-
rabeniza os atletas.

Parque das Nações em
Pindamonhangaba

recebe obras de galeria

Prefeito Mauricio recebe
comissão e promete

empenho para Ubatuba ser 
palco de uma etapa do

Circuito Brasileiro de Surf
Profissional em 2014

Algumas ruas do Parque 
das Nações estão rece-
bendo obras de galeria, 
que precedem o recape-
amento asfáltico. Além 
de beneficiar a popula-
ção, as ruas que estão re-
cebendo melhorias dão 
acesso ao hospital 10 
de Julho, facilitando o 
acesso de ambulâncias.

Reunião reúne repre-
sentantes da Associa-
ção Ubatuba de Surf, 
da Associação Brasileira 
de Surf Profissional e da 
Secretaria Municipal de 
Esportes e estabelece pla-
no de ação para evento 
acontecer entre outubro e 
novembro Um encontro 
que teve como pauta uma 
possível etapa do Cir-
cuito Brasileiro de Surf 
em 2014 nas categorias 
Masculino e Feminino na 
cidade de Ubatuba acon-
teceu na última sexta-fei-
ra na sede da prefeitura. 
A reunião contou com a 
presença do prefeito Mau-
ricio Moromizato, de re-
presentantes da Secretaria 

Estão recebendo a obra, 
as ruas José Anéas Ro-
drigues (200 metros), 
Manoel da Silva Car-
valho (130 metros), 
ruas 10 (60 metros) e 11 
(50 metros) e rua Emí-
lio Moreira dos Santos 
(120 metros), totalizan-
do pouco mais de 500 
metros de galerias e, 

Municipal de Esportes, do 
vereador Bibi, do presi-
dente da Associação Uba-
tuba de Surf (AUS), Carlos 
Roberto, e de Pedro Fal-
cão, Diretor Executivo da 
Associação Brasileira de 
Surf Profissional (Abrasp). 
Depois de todos presentes 
reafirmarem a importân-
cia do evento para o mu-
nicípio e para o surf bra-
sileiro, ficou estabelecido 
que a Abrasp, a AUS e a 
Secretaria Municipal de 
Esportes desenvolverão 
um plano de ação, que 
será posto em prática com 
apoio do prefeito Mau-
ricio ainda neste mês de 
agosto. O objetivo é rea-
lizar o campeonato entre 

em seguida, asfalto.
De acordo com infor-
mações da Secretaria 
de Obras da Prefeitura, 
nas áreas de maior volu-
me de água, está sendo 
instalada tubulação de 
0,8 m e 0,6 m. Nos ra-
mais, onde estão as 12 
novas bocas de lobo, 
a tubulação é de 0,4m.

outubro e novembro.  Se-
gundo Pedro Falcão, uma 
das possibilidades para 
garantir a edição 2014 
do brasileiro em Ubatu-
ba está em unir forças à 
etapa do Circuito Paulista 
Profissional, confirmada 
para o mês de outubro.  
“Foi uma grata surpresa 
o interesse e o empenho 
do prefeito na realização 
do evento. Apesar desse 
momento difícil da eco-
nomia, temos certeza de 
que a força do poder pú-
blico pode reverter essa 
situação e com apoio da 
sociedade ubatubense 
conseguiremos orga-
nizar a competição”, 
pontua Pedro Falcão.


