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Sarjetão melhora
escoamento de águas 

no Liberdade em
Pindamonhangaba

As equipes da Subprefei-
tura estão realizando a 
construção de sarjetões no 
Liberdade para melhorar o 
escoamento das águas das 
chuvas. Na última semana, 
o pessoal do tapa-buracos 
estava nivelando o asfalto 

do sarjetão na esquina da 
rua Iracema Souraty Rouve.
A primeira fase do serviço 
foi realizada pela equipe 
de Obras e, em seguida, a 
equipe do tapa-buracos re-
gularizou o meio fio, para 
que as águas das chuvas 

não empossem no local.
A construção de sarje-
tões como esse será fei-
ta em diversas outras 
ruas do Liberdade, colabo-
rando para evitar pontos 
de alagamentos duran-
te o período de chuvas.

Prefeito de Ilhabela é
reeleito presidente da

Aprecesp/Turismo
Paulista

São Paulo (SP) – O pre-
feito de Ilhabela, Antonio 
Luiz Colucci, foi reeleito 
na Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo, 
presidente da Aprecesp 
(Associação das Prefeitu-
ras das Cidades Estância do 
Estado de São Paulo) – 
Turismo Paulista, para 
o exercício de 2014. É 
a terceira vez que Co-
lucci assume o cargo. 
A primeira ocorreu em 
2011. Apenas a chapa 
apresentada pelo presi-
dente concorreu à eleição, 
que foi eleita por aclamação.
Criar e fortalecer ações 
que resultem no fomen-

to turístico de 67 muni-
cípios espalhados pelo 
Estado de São Paulo, es-
tabelecer mecanismos de 
divulgação desses destinos 
no Brasil e exterior; além 
de se engajar por meio de 
parcerias para melhorias 
do atendimento aos tu-
ristas. Essas, entre outras 
demandas, foram algumas 
das atribuições da Apre-
cesp em 2013. Segundo 
Antônio Colucci, as 
diretrizes continua-
rão sendo foco de seu 
segundo mandato.
Antônio Colucci deu 
outra dinâmica à 
associação, criando e 

ampliando uma gama de 
serviços aos municípios. 
A entidade vem 
crescendo e se
 fortalecendo politicamen-
te a cada ano. “Nossas 
reuniões com os prefeitos, 
que acontecem 
bimestralmente em 
algumas das estâncias, 
vêm registrando bom 
quórum, o que mostra o 
interesse dos chefes do
 Executivo nas reuniões, 
onde eles encontram apoio 
para a solução de possíveis 
problemas encontrados 
durante suas gestões na área 
de turismo”, frisa Colucci.
Fotos: Gustave Gama/ PMI

A Guarda Civil Municipal
de Taubaté participa de

treinamento de brigada de
incêndio

As aulas acontecerão 
em duas turmas, com 
30 guardas cada, nos 
dias 29 e 30 de janeiro, 
quarta e quinta-feira. O 
objetivo é formar agentes 
multiplicadores e creden-
ciar os servidores para 
atuarem como brigadistas 
em seus postos de trabalho 
ou em eventos públicos.
A atividade acontece-
rá em dois períodos: das 
14h às 18h com aula 
teórica, na sede da 
Secretaria de Educação, e 

o treinamento prático das 
18h às 22h na antiga sede 
da central da Guarda Civil 
Municipal, no Par-
que Paduan.
Durante o treinamento 
os participantes recebe-
rão informações sobre 
primeiros socorros, com-
bate a princípio de incên-
dio e abandono de área. 
A capacitação é importante 
para que os guardas saibam 
como agir durante uma 
ocorrência até a chegada 
do socorro especializado.

Com a utilização de 
um manequim os guar-
das irão aprender como 
fazer a reanimação 
cardiopulmonar. Os 
participantes do treina-
mento aprenderão como 
utilizar a maca “pran-
cha longa”, importante 
na imobilização e trans-
porte de vítimas. Ha-
verá também instrução 
de uso dos três tipos de 
extintores e um simula-
do de resgate de vítimas 
em situação de incêndio.

Pindamonhangaba já está 
no clima do Carnaval 
2014. A festa deste ano está 
sendo preparada pela 
equipe organizado-
ra da Prefeitura, e pro-
mete muita alegria, se-
gurança e novidades.
A festa começa nos dias 
7, 8 e 9 de fevereiro, com 
o Festival de Marchinhas, 

às 20 horas, no Largo do 
Quartel. Neste ano, o festi-
val homenageia a saudosa 
carnavalesca “Cida Novaes”.
As novidades deste ano 
ficam por conta da parti-
cipação de mais um bloco 
de São Luiz do Paraitinga, 
o Bloco do Barbosa, que 
fará o pré-Carnaval de 
Moreira César, no dia 22 

de fevereiro, e o desfile no 
centro da cidade, na segun-
da-feira de Carnaval, com 
saída do Largo do Quartel.
Mais informações 
sobre a programa-
ção do Carnaval 2014 
“Caia na Folia” podem 
ser obtidadas no site 
w w w . p i n d a m o -
n h a n g a b a . s p . g o v. b r.

Carnaval 2014
“Caia na Folia” 

Em Pindamonhangaba
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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

22 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.

OIT: 202 milhões de
pessoas estão sem
emprego no mundo

Preço de material
escolar varia até 550% em 

São Paulo, diz Procon

Relatório divulgado no 
dia 20, pela Organiza-
ção Internacional do Tra-
balho (OIT) revela que, 
em 2013, o número de 
desempregados no mun-
do aumentou 5 milhões. 
Com isso, o número de 
pessoas sem emprego é 
cerca de 202 milhões, o 
que representa uma taxa 

Pesquisa de preço de ma-
teriais escolares feita pelo 
Procon detectou diferen-
ça de até 550% no valor 
de um mesmo produto no 
estado. O levantamento, 
divulgado ontem, dia 20, 
mostra que em Caçapava, 

de desemprego mundial 
de 6%. Segundo o relató-
rio Tendências Mundiais 
de Emprego 2014, a fraca 
recuperação da economia 
mundial não foi capaz de 
levar a uma melhora no 
mercado de trabalho. No 
ano passado, a maior parte 
do aumento do desempre-
go mundial foi registrada 

por exemplo, uma cane-
ta esferográfica que custa 
R$ 1 em um estabeleci-
mento foi encontrada por 
R$ 6,50 em outro. Foram 
verificados os preços em 
73 estabelecimentos co-
merciais, no período de 6 

nas regiões da Ásia Orien-
tal e da Ásia Meridional 
que, juntas, representam 
45% das pessoas em bus-
ca de emprego, seguidas 
da África Subsaariana e da 
Europa. Por outro lado, a 
América Latina contribuiu 
com menos de 50 mil de-
sempregados para a cifra 
mundial do desemprego.

a 8 de janeiro. Na capital 
paulista, foram pesquisa-
dos os preços de 182 itens 
em dez estabelecimentos. 
A zona leste foi a região 
onde mais itens (225) fo-
ram encontrados com 
preços abaixo da média. 

Salvador e Secretário de 
Saúde visitam local onde 

será construído Super 
Pamo do Três Marias

em Taubaté
O vereador Salvador 
(PT) e o secretário de 
saúde de Taubaté, Dr. João 
Ebram Neto, visitaram, 
o Parque da Fazendinha, 
local onde será cons-
truído um Super Pamo 
(Posto de Atendimento 
Médico Odontológico) 
no Parque Três Marias.
Para Salvador, o Super 
Pamo será uma grande 
conquista para aquela re-
gião da cidade. “Tenho 
cobrado a execução des-
se projeto, pois moro 
no Três Marias há 40 
anos e sei muito bem da 
necessidade da população. 
O Super Pamo vai nos 
ajudar muito”, disse ele.
Segundo o secretário mu-

nicipal, “a nova unidade 
de saúde ocupará uma 
área de 1.200 m2, e ofe-
recerá atendimento bá-
sico e de especialidades, 
como cardiologista, or-
topedista e psiquiatria”. 
Em princípio, a obra será 
custeada pelos gover-
nos federal e municipal.
A previsão, de acordo 
com informações da pre-
feitura, é de que a obra 
seja concluída ainda este 
ano. Com isso, o Pamo 
do Três Marias I, locali-
zado próximo ao Parque 
da Fazendinha, será de-
sativado para dar lugar a 
outro projeto, possivelmen-
te, voltado à terceira idade.
Verba extra

O secretário pediu ao
 vereador que o auxilie 
com o repasse de emendas 
parlamentares para aqui-
sição de equipamentos 
para o Super Pamo. “Eu 
me coloquei à disposição 
para ajudar no que for 
possível. Quero o melhor 
para a cidade”, dis-
se Salvador.
R e f o r m a
Está previsto pela se-
cretaria de saúde a re-
forma do Pamo do Três 
Marias II. Salvador acre-
dita que, “mesmo com a 
construção de um Super 
Pamo, é importante a ma-
nutenção de mais essa 
unidade saúde, pois é a de-
manda é grande”, opinou.
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Prefeitura de Taubaté
anuncia a construção de

Postos de Entrega Voluntária

Douglas Carbonne
solicita criação de áreas 
de lazer em bairros da

cidade de Taubaté

 Aberta as inscrições para a 
oficina gratuita de

produção de vídeo no
Centro Cultural

Municipal em Taubaté

Pensando nos resíduos de 
pequenos geradores e sua 
destinação correta, a Se-
cretaria de Serviços Pú-
blicos (SESEP) anuncia 
que até o início de feve-
reiro será iniciada a cons-
trução de seis novos Pos-
tos de Entrega Voluntária 
(PEVs). Essas unidades 
estão inseridas num pro-
jeto piloto que deve ser 
expandido mediante a de-
manda apresentada pelos 
bairros. A intenção da ad-

O vereador Douglas Car-
bonne (PCdoB) solicitou 
à Prefeitura de Taubaté a 
construção de uma pra-
ça na parte alta do bairro 
São Gonçalo, entre as ruas 
Euzébio Villalta, Orlando 
Ferreira da Silva e Djal-
ma Nogueira Minhoto. 
Segundo ele, o local não 

A oficina é destinada 
para pessoas acima de 
14 anos. Os interessados 
devem comparecer na 
secretaria do Centro das 
08h às 12h e das 14h às 
18h munidos de RG e CPF.
O curso abordará técni-
cas e tecnologias utiliza-
das no trabalho de pro-
dução em vídeo e dará 
ênfase, também, nos as-
pectos estéticos do au-
diovisual, trabalhando a 
questão do refinamento 

ministração é que em qua-
tro anos estejam em fun-
cionamento 14 unidades 
dos PEVs no município.
O contrato assinado com 
a empresa estabelece o 
prazo de 12 meses para 
a conclusão das obras, 
com valor aproximado 
de R$ 740.000,00. Nes-
te primeiro momento, os 
PEVs serão construídos 
nos seguintes bairros: Lo-
teamento Bardan (Guri-
lândia), Parque São Luiz, 

é adequado para que os 
moradores se integrem, 
principalmente as crian-
ças, que “não possuem 
meios de lazer dignos”.
Solicitou também um 
estudo para transformar 
uma área verde aban-
donada em área de la-
zer, na avenida Lúcia 

do olhar no fazer artístico.
A oficina será ministra-
da por Wagner Rodrigo, 
formado em Comunicação 
Social e pós-graduado em 
Direção de Arte em Co-
municação pelo Centro 
Universitário Belas Ar-
tes. Atualmente Wagner
 ministra cursos de au-
diovisual abordando 
a história do cinema, 
suas influências, o ví-
deo e o documentário.
S e r v i ç o :

Esplanada Santa Teresi-
nha, Parque Aeroporto e 
Cecap III (Quiririm). O 
último ponto será na parte 
alta da cidade, ainda a ser 
d e f i n i d o .
Para os prestadores de 
serviços de aluguel de 
caçambas, a recomen-
dação continua sendo 
encaminhar os resíduos 
para o Aterro de Inerte, 
situado à Avenida Hilário 
José Signorini, no Dis-
trito Industrial do Una II. 

de Oliveira Campos, no 
bairro Bardan. A área, 
disse o parlamentar, é 
de mais de cinco mil me-
tros quadrados e está 
abandonada pelo poder 
público, onde, segundo 
denúncias, o mato alto, lixo 
e proliferação de animais 
peçonhentos é constante.

OFICINA DE PRO-
DUÇÃO DE VÍDEO
C o o r d e n a ç ã o : 
Wagner Rodrigo
Inscrições: até 11/2
Público: a partir de 14 anos
Seleção: primeiros inscritos
20 vagas
Duração do curso: Dias 12, 
19 e 26/2 e 12, 19 e 26/3 – 
quartas -feiras – 18h às 22h
Local: Centro Cultu-
ral Municipal: Praça 
Coronel Vitoria-
no, 1 – Centro

Secretaria da Saúde do
Estado anuncia clínica de 

Saúde Mental para Taubaté
O secretário estadual ad-
junto de Saúde, Wilson 
Pollara, comunicou ao 
deputado estadual Padre 
Afonso Lobato (PV), que 
já autorizou a implan-
tação de uma clínica de 
saúde mental no Hospital 
Universitário de Taubaté 
(HU), que também terá 
mais quatro leitos de UTI. 
O pacote inclui ainda a li-
beração de R$ 3,8 milhões 
para reforma do 8º andar 
do Hospital Regional.
A clínica de saúde men-
tal, que é reivindicada há 
tempos pelo parlamentar, 
vai contar com 10 lei-
tos, que atualmente estão 
localizados provisoria-
mente no Pronto Socor-
ro Municipal (PSM), que 
terá esse espaço liberado 
para atendimento de ur-
gências. O serviço será 
instalado no andar térreo 
da clínica médica do HU.
Estas medidas de melhoria 
foram discutidas e defini-
das em reunião realizada 
no dia 05 de dezembro 
na sede da Diretoria Re-
gional de Saúde. Articu-

lado por Padre Afonso, o 
encontro teve a presença 
do prefeito Ortiz Junior, 
do secretário de Saúde, 
João Ebran, da diretora 
do PSM, a médica Rosa 
Celano e de representan-
tes do grupo São Camilo.
“Fizemos essa reunião 
para aparar arestas e defi-
nir os papéis e as respon-
sabilidades de cada um”, 
disse o parlamentar. A 
gestão e o encaminhamen-
to de vagas e a situação 
do Pronto Socorro foram 
questões enfatizadas na 
reunião pelo prefeito Or-
tiz Junior, pela diretora do 
PS, a médica Rosa Celano, 
e pelo secretário munici-
pal de Saúde, João Ebran.
A M E
Na mesma reunião, o se-
cretário adjunto Wilson 
Pollara garantiu que iria 
convencer o governador 
Geraldo Alckmin a reto-
mar o projeto de implan-
tação do Ambulatório 
Médico de Especialida-
des (AME), em Taubaté.
“Vou chegar ao governa-
dor e argumentar que a 

estrutura hospitalar não 
suporta o atendimento 
ambulatorial”, disse o se-
cretário, na oportunidade. 
A vinda do AME foi con-
firmada pelo governador, 
posteriormente, no dia 
19 de dezembro, em reu-
nião com Padre Afonso.
O prefeito de Taubaté, 
Ortiz Junior assumiu o 
compromisso de, em três 
meses no máximo, defi-
nir o local e elaborar o 
projeto de construção do 
prédio que irá abrigar o 
AME. A previsão do go-
verno é que o mesmo en-
tre em funcionamento até 
o mês de agosto próximo.
O AME já havia sido defi-
nido para Taubaté, na ges-
tão passada, mas o então 
prefeito Roberto Peixoto 
descartou a possibilidade 
de implantá-lo, alegando 
que o mesmo era “desne-
cessário para a cidade”. 
Com a sua implantação 
cerca de 11 mil exames e 
pequenas cirurgias deve-
rão realizadas por mês, 
atendendo Taubaté e outros 
nove municípios da região.

Novos docentes devem 
comparecer entre os dias 
27 e 28 nas 91 Diretorias 
de Ensino em que fize-
ram a inscrição para esco-
lher locais onde vão atuar
A Secretaria da Educação 
do Estado convoca nes-
ta terça-feira, dia 21, os 
primeiros 20 mil profes-
sores aprovados no maior 
concurso da história do 
magistério paulista. A 
convocação é regionaliza-
da e contempla todas 91 
Diretorias de Ensino exis-
tentes em São Paulo. O 
edital de convocação está 
disponível no Diário Ofi-
cial do Estado e também 
no Portal da Educação - 
www.educacao.sp.gov.br.
A seleção foi feita com 
base no desempenho dos 
candidatos e na classifica-
ção final dos participan-
tes.  Agora, os professores 
convocados devem com-
parecer entre os dias 27 
e 28 de janeiro no local, 
data e horário determina-
do no edital para escolhe-
rem as escolas estaduais 
onde vão atuar. É preciso 
levar documento de iden-
tidade e CPF originais.
O cronograma de escolha 

de vaga varia nas Direto-
rias de Ensino e também 
é estabelecido de acordo 
com a disciplina que os 
professores lecionam. As 
datas estão definidas no 
edital da convocação. Para 
ajudar os docentes a se 
programarem, a Secretaria 
elaborou um serviço ele-
trônico especial no Portal 
da Educação que oferece os 
endereços disponíveis em 
todos os 645 municípios.
“O maior concurso da 
história do magistério, 
para 59 mil cargos, regis-
trou recorde de 322,7 mil 
inscritos e agora estamos 
na primeira fase convoca-
ção. Todos os ingressantes 
passam por uma formação 
específica na nossa Esco-
la de Professores, a Efap, 
que desta vez acontece 
simultaneamente ao está-
gio probatório. Isso agi-
liza a entrada do docente 
em sala de aula”, afirma o
 secretário da Educa-
ção, professor Her-
man Voorwald.  
Após a convocação e a 
escolha de aulas, os fu-
turos professores da rede 
passam pela perícia médi-
ca, prevista para acontecer 

a partir da segunda quin-
zena de fevereiro, e depois 
tomam posse nas escolas.
O concurso é voltado a 
educadores que atuam nos 
anos finais do Ensino Fun-
damental e Ensino Médio 
das disciplinas de Arte, 
Biologia, Ciências Físicas 
e Biológicas, Educação 
Física, Física, Filosofia, 
Geografia, História, Lín-
gua Espanhola, Língua In-
glesa, Língua Portuguesa, 
Matemática, Química, So-
ciologia ou para atuar nas 
áreas da Educação Especial.
O salário de um professor 
que leciona para classes 
de anos finais do Ensino 
Fundamental e do Ensino 
Médio, com jornada de 
40 horas semanais, é de R$ 
2.257,84, podendo chegar 
a R$ 6.390,78 de acordo 
com a evolução funcional. 
A rede estadual 
paulista tem uma políti-
ca salarial que prevê um 
aumento escalonado de 
45% até o ano que vem. 
Em 2014, a remuneração 
inicial deste docente che-
gará a R$ 2.415,89. O va-
lor do piso pago pelo Es-
tado de São Paulo é 44% 
superior ao piso nacional.

Educação convoca
primeiros 20 mil

professores aprovados
no maior concurso da

história de SP

Artista Zé Paulo mostra sua 
Arte Anárquica em Ilhabela

A mostra “Arte Anár-
quica de Zé Paulo” foi
 aberta na Secretaria 
da Cultura de Ilhabe-
la, com muitas obras
 inéditas para o público lo-
cal. Parte do acervo estava 
exposto no MACC - Museu 
de Arte e Cultura de Cara-
guatatuba, no ano passado.
O artista plástico 
José Paulo de Paula e 
Silva, mais conhecido
 como “Zé Paulo”, 
junta elementos di-

versos como ferro,
 latão, madeira, papel ma-
chê, argila, arame, objetos 
inusitados e fotos que re-
sultam em um mergulho 
num mundo anárquico.
A exposição foi visita-
da por muitos artistas 
locais e moradores de 
Ilhabela, e prestigiada 
pelo Prefeito Toninho 
Colucci, pelo secretário da 
Cultura e presidente 
da Fundaci (Fundação 
Arte e Cultura de Ilha-

bela), Nuno Gallo, e o 
secretário de Fi-
nanças, Maurício
 Calil, além de muitos
 turistas que visitavam a 
Vila na noite da sexta-feira.
Até o próximo dia 
9 de fevereiro a 
exposição pode 
ser visitada na 
Secretaria da Cultura, à 
rua Dr. Carvalho, nº 80 
– Vila. Entrada Franca.
(Foto: Vanes-
sa de Paula/ PMI)
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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 sex-
ta, o prazo das inscri-
ções 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.

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.


