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

A GAzetA dos Municípios
ANO XXIII  21 DE JANEIRO DE 2014  EDIÇÃO 1140 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

Prefeitura de Tremembé 
doa áreas para

implantação do SESI 
educacional e

esportivo, delegacia
padrão e novo fórum

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé acertou a doação 
de uma área de 23.000,09 
m² para construção de 
um novo complexo edu-
cacional e esportivo do 
SESI  (Serviço Social da 
Indústria). O terreno está 
situado à Avenida Luiz 
Gonzaga das Neves, em 
frente à Bica Nossa Se-
nhora da Glória.  “Para-
béns ao prefeito Marcelo 
Vaqueli que desde o iní-
cio do seu mandato nos 

procurou para implantar 
uma unidade do SESI em 
Tremembé”. – comentou o 
presidente do SESI Paulo 
Skaff. O prefeito agrade-
ceu aos investimentos que 
serão feitos na cidade e 
lembrou que a nova escola 
do SESI, vai contribuir de 
forma expressiva na for-
mação profissional de jo-
vens, que certamente serão 
absorvidos pela demanda 
das indústrias da região. 
Também um terreno de  
5.091,32 m² foi doado ao 

Governo do Estado para 
implantação de uma De-
legacia Modelo na Ave-
nida Luiz Gonzaga das 
Neves numa área insti-
tucional do Loteamen-
to Barão de Tremembé.
Outra novidade é a cons-
trução de um novo fórum 
na cidade, também atra-
vés de uma doação de 
uma área de 12.001,99m². 
A área doada está loca-
lizada na travessa da rua 
Octaviano Xavier de Cas-
tro no bairro Benvirá.

Serviço de roçada
prepara escolas de

Pinda para volta
às aulas

As aulas nas escolas mu-
nicipais reiniciam no dia 
29 de janeiro e, por isso, 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está realizando 
a manutenção em todas 
as unidades, com a roça-
da, capina e limpeza de 
vegetação nas áreas inter-

nas. A iniciativa visa levar 
mais segurança para os 
alunos e funcionários das 
escolas e creches, assim 
como oferecer um am-
biente escolar agradável.
Todas as 60 escolas e cre-
ches do município estão 
recebendo a ação. Parte 

do atendimento está sen-
do realizado pela Secre-
taria de Obras, por meio 
do Departamen-
to de Serviços 
Municipais, e par-
te está sendo realiza-
da pela Subprefeitu-
ra de Moreira César.

Alckmin aumenta valor dos 
repasses e firma convênios 
de R$ 9 milhões com APAEs 
e outras entidades do Vale

Inscrições em concurso da 
Administração Penitenciária 
de Taubaté são prorrogadas

Prefeitura de Tremembé
informa sobre incrições para 
o programa Atleta do Futuro

O governador Geraldo 
Alckmin e o secretário da 
Educação, professor Her-
man Voorwald, anuncia-
ram a ampliação do inves-
timento no convênio com 
APAEs e outras entidades 
que atendem a alunos com 
deficiência em todo o Es-
tado. No total, serão in-
vestidos cerca de R$ 115 
milhões para atendimen-
to de 28 mil estudantes, 
sendo 9 milhões para a 
região do Vale do Paraí-
ba. Em relação a 2013, o 
valor repassado para cada 
um dos alunos cresceu em 
torno de 14%, passando 
da média de R$ 3,6 mil 
para R$ 4,1 mil per capita.
A verba global dos convê-
nios cresceu dos R$ 110,5 
milhões investidos no ano 
passado para os atuais R$ 
115 milhões. No total, 
são 295 convênios assi-
nados, dez deles inéditos 

Foi prorrogado até a pró-
xima sexta, 24, o prazo 
das inscrições no concurso 
da Secretaria da Adminis-
tração Penitenciária que 
oferece 332 vagas. Os car-
gos são de Agente Técni-
co de Assistência à Saúde 

Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé através da Secre-
taria de Cultura, Turismo 
e Esportes informa sobre 
as inscrições para o Pro-
grama Atleta do Futu-
ro Sesi-Prefeitura 2014.
Local das inscrições: Gi-

e outros 285 renovados.
“Hoje assinamos convê-
nios com 258 APAEs e 
37 entidades que também 
atendem pessoas com de-
ficiência. O valor total 
do convênio teve aumen-
to, passando de R$ 110,5 
milhões para R$ 115 mi-
lhões, beneficiando 28 
mil alunos”, informou Al-
ckmin. “São pessoas com 
até 30 anos que são atendi-
das. Acima dos 30 anos, o 
convênio passa a ser com 
a Secretaria de Desenvol-
vimento Social. Além dis-
so, as 295 entidades vão 
receber, até março, mi-
croônibus adaptados, com 
elevador, para o transporte 
dos alunos”, completou.
Os recursos repassados 
pela Secretaria às APAEs 
e entidades são utilizados 
para pagamento de profes-
sores, diretores e coorde-
nadores pedagógicos, além 

(Farmacêutico), Arquiteto, 
Engenheiro Civil, Enge-
nheiro Eletricista, Exe-
cutivo Público e Médico 
(Clínico Geral, Ginecolo-
gista e Psiquiatra). Os inte-
ressados devem realizar a 
inscrição no site da Fun-

násio de Esportes de Tre-
membé (Quadra Coberta 
– Jardim dos Eucaliptos)
Dias: 27, 29 e 31 
de janeiro de 2014.
Horários: 09h00 às 
12h00 e 14h00 às 17h00
Idade: 06 a 17 anos
Documentos necessá-

da manutenção das classes.
“Somos pioneiros nos 
programas de inclusão e 
as parcerias com as enti-
dades assistenciais ofere-
cem um importante sub-
sídio para o atendimento 
a alunos com deficiências 
graves que não podem ser 
incluídos no ensino re-
gular da rede estadual”, 
afirmou o secretário da 
Educação, profes-
sor Herman Voorwald, 
que também partici-
pou da solenidade.
Do total de instituições, 
258 são APAEs e as de-
mais 37 são entidades as-
sistenciais que também 
atendem alunos com de-
ficiência e autistas. Todas 
oferecem atendimento 
pedagógico e educacio-
nal para crianças e jovens 
com deficiência motora, 
visual, mental ou auditiva, 
e também para autistas.

dação Vunesp. As vagas 
são para cargos de nível 
superior e os salá-
rios variam entre R$ 
2.048,02 e R$ 4.085,25. 
A taxa de inscrição 
para todos os cargos em 
concurso é de R$ 78,50.

rios para inscrição: xerox 
RG do aluno, xerox RG 
e CPF do responsável, 1 
foto 3×4 do aluno, xerox 
do comprovante de ende-
reço e atestado médico.
Lembramos que as ins-
crições são GRATUITAS 
e as vagas são limitadas.
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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

21 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.

Número de
empregados com
carteira assinada

atingiu 76,4%
No segundo trimestre de 
2013, 76,4% dos empre-
gados do setor privado 
tinham carteira de traba-
lho assinada. O resultado 
representa uma elevação 

de 0,9 ponto percentual na 
comparação com mesmo 
período do ano anterior, 
quando ficou em 75,5% 
e de 0,3 ponto percentual 
em relação ao trimestre 

anterior. Os avanços mais 
significativos foram na 
região Norte (2,6 pontos 
percentuais) e nas regiões 
Nordeste e Sul (1,3 ponto 
percentual de elevação).
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Prorrogada data final de
entrega dos Projetos para 

Oficinas Culturais 2014
de Ubatuba

Respondendo as solici-
tações feitas à FundArt, 
presidente da fundação 
prorroga inscrições para 
contratação de propostas 
de oficinas culturais 2014
Respondendo as 
solicitações feitas à Fun-
dArt, a Diretora Presiden-
te da Fundação de Arte e 
Cultura de Ubatuba, Isa-
bella Vianna Vassão, torna 
público que foram prorro-
gadas as inscrições para 
contratação de propostas de 
oficinas culturais – 2014.
Com o objetivo de auxi-
liar os interessados nos 
procedimentos referentes 
ao Edital de Chamamen-
to Público do Programa 
de Oficinas Culturais 
Arte Para Todos, que se-
gue o modelo do Tribunal 
de Contas, a Assessoria
 Cultural da FundArt prepa-

rou uma capacitação para 
elaboração de propostas.
Durante as capacitações, 
que aconteceram nos dias 
9 e 14 de janeiro, 41 pesso-
as de diversas áreas da arte 
e cultura de Ubatuba par-
ticiparam e esclareceram 
dúvidas para a elaboração 
e entrega das propostas, in-
cluindo as documentações 
necessárias e a forma de 
preenchimento dos 
anexos para apresen-
tação da proposta.
Mesmo assim, em vir-
tude do novo modelo de 
proposta, grande número 
de pessoas estão procuran-
do os técnicos da FundArt 
para sanarem dúvidas,
 e, percebida a necessida-
de de haver maior prazo
 para produção das 
propostas, foi apro-
vado o adiamento em 

uma semana para que 
todos interessados consi-
gam desenvolver seus pro-
jetos, prorrogando o prazo 
até o dia 24 de janeiro.
As propostas de 
Oficinas Culturais nas áre-
as de Dança, Artes Cêni-
cas, Música, Artesanato, 
Folclore e Tradições Po-
pulares, Artes Plásticas, 
Fotografia, Cinema e Ví-
deo, Literatura, Geografia 
e História devem apre-
sentar projetos que desen-
volvam de maneira ampla 
conceitos teóricos e 
práticos de forma di-
nâmica e atuante, vol-
tados à iniciação de vi-
vência e à experimentação 
cultural dos envolvidos.
Confira o 
Edital de Chamamento 
Público no site da FundArt.
ht tp: / / fundart .com.br/

Secretaria Municipal
de Educação Ubatuba e 
SENAI oferecem cursos

gratuitos para
manutenção de motores

Objetivo é desenvolver 
competências para exe-
cutar manutenção em 
motores, de acordo 
com normas e procedi-
mentos técnicos, am-
bientais e de segurança
- Curso Gratuito de 
Auxiliar de Mecâ-
nico de Motores de 
Popa Dois e Quatro Tempos
A Secretaria Municipal 
de Educação, em parceria 
com o SENAI, oferece um 
curso gratuito de auxiliar 
de mecânico de motores de 
popa dois e quatro tempos.
O objetivo é desenvol-
ver competências para 
executar manutenção nos 
respectivos tipos de mo-

tores, sob supervisão.
Dezesseis vagas são ofe-
recidas e a previsão de 
cronograma do curso é 
a seguinte: de 20 a 31 de 
janeiro de 2014, de se-
gunda-feira à sexta-feira, 
das 18 horas às 22 horas.
O curso será ministrado 
na E.M Prefeito Silvino 
Teixeira Leite, localizado 
à rua Laurentina Braga de 
Almeida, 210, Marafunda.
- Curso Gratuito de Au-
xiliar de Mecânico de 
Motor Diesel Marinizado
A Secretaria Munici-
pal de Educação, em
parceria com o SENAI, 
oferece um curso gratuito 
de auxiliar de mecânico de 

motor diesel marinizado.
O objetivo é desenvol-
ver competências para 
executar manutenção em 
motor diesel marinizado 
sob supervisão, de acor-
do com normas e proce-
dimentos técnicos, am-
bientais e de segurança.
Dezesseis vagas são ofe-
recidas e a previsão de 
cronograma do curso é 
a seguinte: de 20 a 31 de 
janeiro de 2014, de se-
gunda-feira à sexta-feira, 
das 13 horas às 17 horas.
O curso será ministrado 
na E.M Prefeito Silvino 
Teixeira Leite, localizado 
à rua Laurentina Braga de 
Almeida, 210, Marafunda.

Centro Cultural de
Taubaté abre inscrições 
para oficina gratuita de

produção de vídeo
Até o dia 11 de fevereiro 
estão abertas as inscrições 
para a oficina gratuita de 
produção de vídeo, no 
Centro Cultural Munici-
pal em Taubaté. A oficina 
é destinada para pessoas 
acima de 14 anos. Os inte-
ressados devem compare-
cer na secretaria do Centro 
até o dia 11 de fevereiro 
das 08h às 12h e das 14h às 
18h munidos de RG e CPF. 
O curso abordará técnicas 

e tecnologias utilizadas 
no trabalho de produção 
em vídeo e dará ênfase, 
também, nos aspectos 
estéticos do audiovisu-
al, trabalhando a ques-
tão do refinamento do 
olhar no fazer artístico.
A oficina será ministrada 
por Wagner Rodrigo, for-
mado em Comunicação 
Social e pós-graduado em 
Direção de Arte em Co-
municação pelo Centro 

Universitário Belas Artes. 
Atualmente Wagner mi-
nistra cursos de audiovisu-
al abordando a história do 
cinema, suas influências, 
o vídeo e o documentário.
As aulas vão acontecer 
nos dias 12, 19 e 26/2 e 
12, 19 e 26/3, sempre as 
q u a r t a s - f e i -
ras das 18h às 22h.
O Centro Cultural Muni-
cipal fica na Praça Coro-
nel Vitoriano, 1 - Centro.

Caraguatatuba prepara 
6º Concurso de

Marchinhas
Estão abertas inscrições 
até o dia 31 de janeiro para 
o 6º Concurso de Marchi-
nhas em Caraguatatuba. A 
promoção do evento é fru-
to de uma parceria entre 
– Fundação Educacional 
e Cultural de Caraguata-
tuba (Fundacc) e Comis-
são Municipal Setorial de
 Música e com a As-
sociação de Músi-
cos de Caraguatatuba.
A premiação oferecida 
será de R$ 1 mil e R$ 500, 
para primeiro e segundo 
colocado respectivamen-
te. Já o terceiro colocado, 
receberá um troféu e um 

prêmio no valor de R$ 300. 
Os vencedores terão suas 
marchinhas divulgadas 
nas rádios locais e apre-
sentadas no “Carnaval de 
Antigamente” da Fundacc. 
Os interessados devem se 
inscrever pelo correio ou 
pessoalmente na sede da 
Fundacc, localizada na 
Rua Santa Cruz, nº 396, 
no Centro de Caraguá, de 
segunda a sexta-feira, das 
9h às 17h, com toda a do-
cumentação descrita no 
‘edital e regulamento’, dis-
poníveis no site da Funda-
ção (http://www.fundacc.
com.br/editais.asp), além 

de pagar uma taxa de R$ 20.
Carnaval 2014
Em 2014, a Fundacc e 
o Governo Municipal 
promovem o “Carna-
val de Antigamente” 
com Corso de Abertura e 
Grito de Carnaval no dia 
28 de fevereiro, bailes 
populares, na Praça 
Dr. Cândido Motta, e 
carnaval itinerante nos 
bairros Travessão, Mas-
saguaçu e Olaria entre 
os dias 29 de fevereiro 
e 4 de março, das 21h às 
meia-noite. Mais infor-
mações: (12) 3897.5661 
ou www.fundacc.com.br.

Verão exige cuidados e
procedimentos extras
para a conservação

dos alimentos
No verão, os dias são mais 
longos, as temperaturas se 
elevam consideravelmente 
e várias mudanças acon-
tecem no meio ambiente. 
Com isso, a estação mais 
quente do ano exige pro-
cedimentos extras com 
relação à embalagem, es-
tocagem, conservação e 
consumo dos alimentos. 
Segundo o Dr. Mauro 
Scharf, endocrinologis-
ta do Delboni Auriemo 
Medicina Diagnóstica, os 
alimentos devem ser man-
tidos refrigerados e bem 
acondicionados em reci-
pientes próprios, já que as 
altas temperaturas podem 
acelerar a degradação e 
favorecem a prolifera-
ção de bactérias e fungos.
“Além disso, é preciso 
estar atento aos cuidados 
com a lavagem de frutas, 
legumes e verduras, que 
devem ser banhados em 

água tratada ou fervida”, 
afirma o médico. Eles 
podem ser mantidos, du-
rante uma hora, em uma 
mistura de água com al-
gumas gotas de hipoclo-
rito de sódio ou vinagre, 
e depois enxaguados.
Segundo o especialista, o 
ideal é dar preferência às 
frutas e verduras de época, 
conservando-as em local 
limpo, seco e fresco para 
que durem mais tempo. 
“Quando refrigeradas, de-
vem ficar na gaveta infe-
rior da geladeira, em sacos 
plásticos perfurados ou fe-
chados e mantidas a uma 
temperatura em torno de 
6 graus. Ao serem acon-
dicionadas desta forma, é 
necessário que as verduras 
e o saco plástico estejam 
secos”, adverte Dr. Scharf.
Ao comprar refrigerantes 
e cervejas, é importante 
observar se as garrafas não 

apresentam vazamentos e 
se as tampas e lacres não 
foram violados. Não de-
vem, também, estarem ex-
postas ao sol ou próximas 
de fonte de calor. A estoca-
gem de produtos alimentí-
cios deve ser feita longe 
de produtos de limpeza, 
inseticidas e perfumaria. 
Outra dica do médico é 
sempre verificar a tempe-
ratura dos balcões na hora 
de comprar produtos que 
necessitam de refrigera-
ção. “É importante estar 
atento também para a pre-
sença de poças d´água e 
embalagens transpiradas, 
que podem indicar que 
as geladeiras foram des-
ligadas”, diz o especialis-
ta. Outro ponto é evitar 
comprar alimentos em 
balcões ou refrigeradores 
superlotados, pois a tem-
peratura não será unifor-
me para todos os produtos.

Prefeitura de
Taubaté abre inscrições 

para estagiários
A Prefeitura de Taubaté 
inicia as inscrições para 
o processo seletivo de es-
tágio para nível superior.
As vagas oferecidas são 
nas áreas de biologia, en-
genheiro da computação, 
física, geografia, histó-
ria, informática, letras , 
matemática e pedagogia. 
Para os cursos de enge-
nharia da computação é 
exigido que o aluno esteja 

cursando o segundo e 
terceiro ano. Nos de-
mais, a inscrição é para 
quem cursa do primei-
ro ao penúltimo ano.
As inscrições podem ser 
feitas pela internet até às 
16h do dia 23 de janeiro, 
pelo site do CIEE (www.
ciee.org.br). Para parti-
cipar, o candidato tem 
que ser cadastrado no 
CIEE, estar em dia com 

as obrigações militares, 
regularmente matriculado 
no ano letivo de 2014 e com 
idade mínima de 16 anos.
Mais informações 
podem ser obtidas no 
site do CIEE ou pelo 
telefone 3634-8080.
S E R V I Ç O
Inscrições para estágio
Data: até 23 de janei-
ro de 2014, às 16h pelo 
site www.ciee.org.br
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Secretaria da Saúde de
Tremembé adquire

novos equipamentos 
no Pronto Atendimento

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-

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 

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.

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.


