
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 25-26-27 DE JANEIRO DE 2014  EDIÇÃO: 1144 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

Alckmin assina convênios 
para expandir ensino

técnico no estado
Tremembé está entre as 
cidades contempladas. O 
governador Geraldo Al-
ckmin assinou um con-
vênio com 31 municípios 
para aumentar a oferta de 
cursos técnicos no Esta-
do de São Paulo.  Serão 
abertas 1.360 novas vagas. 
“A escola vai ao encontro 
do aluno, que estuda na 
sua cidade e em um ano 

e meio já está com diplo-
ma”, afirmou Alckmin du-
rante evento, que ocorreu 
no Palácio dos Bandeiran-
tes. “Em 31 municípios 
começaram em janeiro as 
aulas das novas turmas das 
Etecs chamadas des-
c e n t r a l i z a d a s . ”
Serão contemplados muni-
cípios que não têm Escolas 
Técnicas Estaduais (Etecs) 

ou aqueles onde é preciso 
expandir o número de va-
gas. Na região, a cidade 
que receberá os cursos 
será Tremembé. Com a as-
sinatura dos convênios, o 
Centro Paula Souza pas-
sa a atuar em 306 mu-
nicípios do Estado, 
oferecendo cursos técnicos, 
tecnológicos e 
de ensino médio.

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 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
D I S T R I B U I D O -
RA PREMIUM – 
Distribuidora exclu-
siva dos produtos Su-
vinil 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 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.

Prefeitura de Tremembé
informa sobre incrições 
para o programa Atleta 

do Futuro

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-

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-

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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Patrocinadores da Coluna Humor do
Pedrão para Janeiro e Fevereiro de 2014:
1. Comis & Restaurante (0xx12) 3674-
4441

2. Drª Ana Lúcia Ribeiro S. Cruz 
(0xx12)3674-1664 - Tremembé (0xx12) 
3624-7361 Taubaté - email: anarscruz@
ig.com.br 

3. Tonhão Tintas Tremembé (0xx12) 
3674-2486 e FAX: (0xx12) 3672-2886

4. Ricci Modas Masculinas - (0xx12) 
3674-2085

5. Clemente Terra Planagem (0xx12) 
99783-4565 ID: 55*85330

6. Bazar Marili (0xx12) 3674-1204 

7. Banca Aveinda (MARCELO) - 
(0XX12) 99522-8100 

8. Spaço Maria Dulçe (0xx12) 3672-1956 

9. FJP Acessoria Contábil (0xx12) 3674-
2469 - FAX: (0xx12) 3674-1715

10. Bar do Danilo

11. Suzana Lanches e Pastéis (0xx12) 
99158-8992

12. KBritos Lanches (0xx12) 98330-
3482

13. Escondidinho Lanches (0xx12) 3674-
3674

14. Curso de Inglês “Professora Renata 
Amaral” - email: englishcourse@uol.
com.br   (0xx12) 3674-1505 (0xx12) 
99763-2800

15. Mertalha Júnior (Vereador) (0xx12) 
99239-4235 - e-mail: carlosamora77@
hotmail.com

 
16. Dondoka Cabelo & Cia. (0xx12) 
3674-4204 (0xx12) 99102-3308 (0xx12) 
99256-8468 - Facebook: dondoka don-
doka - email: dondokacabeloecia@hot-
mail.com

17. Stillos Enxovais (Carlos Simões) - 
Paraisópolis - MG - (0xx35)   3651-2233

18. Tablóide do Tamanho 1/30 da  Acade-
mia Ginga Brasil Capoeira

19. O Butico Ailton - (0xx12) 3674-2343

20. Classi- Gazeta: Venda de dois terre-
nos no Bairro Aterrado em Tremembé

21. Professor Sebastião (0xx12) 3674-
1251

22. Laércio Vargas (0xx12) 3678-1108

23. Vereador Adriano Santos (0xx12) 
9917-9896 - (0xx12) 3674-3140- (CÂ-
MARA MUNICIPAL) FAX: (0XX12) 
3672-3426 - E-MAIL: adrianoxra@
gmail.com

24. Publicação do classi-gazeta do J-Bonï 
sobre concentração, relaxamento, tensão,   
Motivação e projeto de vida TERAPEU-
TA CORPORAL. ATENDIMENTOS EM 
ESCOLAS E DOMICÍLIOS (0XX12) 
98239-4985 (0XX12) 3672-5851

25. Tablóide tamanho 1/30 (tamanho car-
tão) da Academia Ginga Brasil Capoeira

26. Dona Tina Espetos - (0xx12) 3672-
6148
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Prefeito de Tremembé
firma convênio que
oferecerá cursos

técnicos por meio do
Centro Paula Souza

O Prefeito Marcelo Vaque-
li assinou o convênio para 
a instalação de classes 
descentralizadas que ofe-
recerão cursos técnicos, 
por meio do Cen-
tro Paula Souza.
De acordo com Rodrigo 
Garcia, secretário de De-
senvolvimento Econômi-
co, Ciência, Tecnologia e 
Inovação esses convênios 
são frutos de muito traba-
lho e dedicação do Gover-
no, do Prefeito e do Cen-
tro Paula Souza. “Essas  
classes descentralizadas 
são embriões de futuras 
Escolas Técnicas. Elas 
também marcarão o pri-
meiro passo para forma-
ção técnica de qualidade 
de mais de mil alunos do 
interior paulista”, ressalta.
Inicialmente em Tremem-
bé, somente o curso de Ad-
ministração foi disponibi-
lizado aos munícipes, mas 
para o segundo semestre 
as expectativas são as me-
lhores para abertura de no-
vos cursos. O Centro Pau-

la Souza oferece também 
cursos de: Agronegócio, 
Informática para Internet, 
Marketing, Segurança 
no Trabalho, Manuten-
ção e Suporte em In-
formática, Mecânica, 
Logística, Informática, 
Comércio e Contabilidade.
As aulas da 1ª turma de 
2014 acontecerão na Es-
cola Maria Dulce no 
Parque das Fontes a par-
tir do dia 27 de Janeiro.
Com a assinatura desse 
convênio o Centro Paula 
Souza passa atuar de vez 
em Tremembé, oferecen-
do cursos técnicos, tecno-
lógicos e ensino médio.
Q u a l i d a d e
As classes descentraliza-
das são uma forma de levar 
os cursos técnicos ofereci-
dos pela instituição a cida-
des que não têm Escolas 
Técnicas Estaduais (Etecs) 
ou onde é preciso expan-
dir o número de vagas. As 
aulas têm a mesma quali-
dade oferecida nas Etecs 
e as classes são adminis-

tradas pela unidade mais 
próxima do município.
Sobre o Centro Paula 
Souza – Autarquia do Go-
verno do Estado de São 
Paulo vinculada à Secre-
taria de Desenvolvimen-
to Econômico, Ciência 
e Tecnologia, o Centro 
Paula Souza administra 
Faculdades de Tecnologia 
(Fatecs) e Escolas Téc-
nicas (Etecs) estaduais, 
além das classes descen-
tralizadas – unidades que 
funcionam com um ou 
mais cursos técnicos em 
parceria com prefeituras 
ou empresas, sob a super-
visão de uma Etec –, em 
306 municípios paulistas. 
As Etecs atendem mais 
de 216 mil estudantes nos 
Ensinos Médio, Técnico 
integrado ao Médio e no 
Ensino Técnico, para os 
setores Industrial, Agro-
pecuário e de Serviços. 
Nas Fatecs, o número de 
alunos matriculados nos 
cursos de graduação tec-
nológica ultrapassa 64 mil.

XXIX Corrida General
Salgado 2014 de Taubaté

 Inscrições abertas! 

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

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

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

Inovação: Equipe de 
Combate a Dengue de 

Tremembé testa
equipamento para

combater mosquito

A Prefeitura Munici-
pal através da Equipe de 
Combate a Dengue de Tre-
membé está testando um 
novo equipamento para 
combater o Aedes Aegyp-
ti (mosquito da dengue), 
e outras pragas. Um “car-
rinho” ainda sem nome, 
já que o mesmo está em 
testes faz a pulverização 
em locais de difícil acesso, 
como becos, terrenos bal-
dios e ruas estreitas.  Um 
equipamento inovador, 
feito em fibra de vidro, 
com funcionamento atra-
vés de bateria 12V, bomba 

de sucção  e bico de pul-
verização com regulagem. 
O equipamento possuí 
duas repartições internas 
sendo uma para armazenar 
o produto a ser utilizado 
e uma repartição externa 
para armazenagem de EPI 
(Equipamento de Prote-
ção Individual). Outro di-
ferencial é que o carrinho 
tem uma capacidade de 
armazenamento de 100L 
enquanto as “mochilas” 
armazenam somente 10L .
Esta semana o equi-
pamento estará sen-
do testado nas ruas do 

bairro jardim Santana, 
onde será observada sua 
funcionalidade de ren-
dimento e mobilidade, 
além da verificação de 
possíveis adaptações e 
melhorias no produto.
Segundo a equipe de Vi-
gilância Sanitária, além 
de ser um equipamento de 
fácil manuseio, o que real-
mente chamou a atenção é 
que se trata de um equipa-
mento que não é movido 
a combustão, ou seja, não 
causando a emissão de po-
luentes auxiliando a preser-
vação do meio ambiente.
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Câmaras Municipais do Vale do Paraíba, Litoral 
Norte e Região Serrana, além de vários órgãos 
Federais, Estaduais e Municipais. 
Aviso 
 Não Existe Falta de Jornais para demanda diaria-
mente. Edições atuais e de arquivos estão sempre a 
disposição no endereço: 
Rua dos Lírios n° 171 , Bairro: Flor do Vale,Tre-
membé-SP, onde poderão ser retiradas.

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 Gal-
vao 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 Se-
nhora de Natividade e Panificadora Pão Zico - 
Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - 
Banca canto das Letras
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de 
Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção 
Av. 7 de setembro, 258
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08  
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá
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CCR NovaDutra recolhe
quase R$ 200 milhões 

em ISS a municípios do
Vale do Paraíba

Somente no ano de 2013 
foram recolhidos R$ 24,2 
milhões a 15 municípios 
da região. A CCR Nova-
Dutra recolheu em 2013, 
R$ 24,2 milhões em ISS-
QN (Imposto Sobre Servi-
ços de Qualquer Natureza) 
às prefeituras dos quinze 
municípios do Vale do 
Paraíba servidos pela Via 
Dutra, perfazendo uma 
extensão de 175 quilôme-
tros. Desde o ano de 2000, 
quando passou a vigorar 
a nova Lei do ISSQN, 
foi recolhida a quantia de 
R$ 199,3 milhões a estes 

municípios. O município 
mais beneficiado pelos 
recursos advindos do im-
posto das cidades servidas 
pela Via Dutra no Vale do 
Paraíba é São José dos 
Campos, que recebeu R$ 
3,2 milhões em 2013. En-
tre as cidades da região, o 
município é seguido por 
Pindamonhangaba (R$ 2,6 
milhões), Jacareí (R$ 2,4 
milhões) e Taubaté (R$ 
2,2 milhões). O critério 
para a definição dos valo-
res distribuídos é a exten-
são da Via Dutra dentro da 
área de cada município, 

independentemente de ha-
ver ou não a existência de 
praça de pedágio.    Se fo-
rem consideradas todas as 
36 cidades servidas pela 
Via Dutra, o valor pas-
sa dos R$ 455 milhões. 
Esse recurso tem sido fun-
damental para a realização 
de obras e serviços muni-
cipais que não seriam pos-
síveis sem o recolhimento 
do imposto pela Conces-
sionária, principalmente 
para pequenos municípios 
que, em muitas vezes, 
tem no ISS recebido a 
maior fonte de receita.

MISCELÂNEA
Curiosidades

Perceba quando estiver comendo demais. Depois de algum tempo mantenha 
anotações sobre a sua alimentação para você poder controlar o que está comen-
do. Se seu trabalho é muito cansativo e você ataca comida gordurosa à noite, 
considere-se um “comedor de estresse”. Para outros, pode ser tédio, tristeza ou 
solidão. Existem muitas razões para comermos mais do que o necessário. Tra-
balhe com essas anotações e observe o seu progresso na alimentação. Tem gen-
te que acha que comendo menos é que vai emagrecer, mas na realidade é que 
a falta de comida provoca um impacto no seu metabolismo corporal e a partir 
do momento em que você volta a comer, ganhará muito mais peso. Se não nos 
alimentarmos corretamente em relação as proteínas,nossas reservas musculares 
tornam-se debilitadas. Nenhuma dieta funciona se não for sustentável. Você deve 
tomar café da manhã. Seu corpo fica sem comida durante o sono e pular a pri-
meira refeição faz segurar gorduras e ir para o “modo de sobrevivência”. Uma 
vez que você estabelece uma rotina alimentar adequada, você vai perder peso, 
mas passar fome só vai deixar seu corpo confuso. Você não precisa ter fobias 
de carboidratos. Carboidratos como arroz e pão integral são muito importantes 
para o organismo, porque mantém o açúcar no sangue estável, são bons para 
o humor e contém minerais essenciais. Eliminar um monte de alimentos pro-
voca deficiência de minerais. Você não precisa comer muito, mas comer bem. 
É importante manter o horário das refeições, quer dizer, não comer enquanto 
assiste TV, lê ou mexer no computador. Se você não se concentrar na comida é 
mais ou menos como não comer. Procure ter tempo para aproveitar cada refeição.

Mensagens

Quem nunca mudou com o tempo? Aos poucos você vai deixando de escutar 
certas músicas, de usar certas roupas, de falar com certas pessoas. Mudar faz 
parte do ciclo da vida, embora a essência seja sempre a mesma. Quando encon-
trar um obstáculo grande na vida, não desanime, pois com o tempo ele se torna-
rá pequeno. Não porque ele diminuiu de tamanho, mas é porque você cresceu.
***
Toda decisão que você toma, toda decisão não é uma decisão sobre o que você fez. É 
uma decisão sobre quem você é. Quando você vê isso, quando você entender isso, 
tudo muda. Você começa a ver a vida de um modo novo. Todos os eventos, ocorrências 
e situações se transformam em oportunidades para fazer o que você veio fazer aqui.
***
Esperança se adquire. Chega-se à esperança através da verdade, pagando o preço de 
repetidos esforços e de uma longa paciência. Para encontrar a esperança é necessário 
ir além do desespero. Quando chegarmos ao fim da noite, encontraremos a aurora.
***
Nenhuma pessoa, mesmo riquíssima, tem um futuro melhor que o seu. Deus teceu 
para você uma felicidade que está a caminho e ninguém tem permissão de ocupá-la 
em seu lugar. Aceite isso como verdadeiro, acredite que existe um grande tesouro à 
sua espera e faça por merecê-lo.oriente seu pensamento, ame mais, cale as críticas, 
lamentações e ofensas e estarás atraindo a felicidade a cada ação, a cada minuto.siga 
seu próprio modelo. Solte a alegria, o sorriso, o bom pensamento e jamais desani-
me de boa intenção. Há ricos que quanto mais riqueza têm, mais insatisfeitos são.
***
A sorte pode ser atraída pelo astral das pessoas. Aqueles que acreditam que me-
recem algo têm muito mais chances de atingi-los do que qualquer outro. Ao se 
levantar, agradeça a presença de deus em seu corpo e lembre-se de que, como 
manifestação da Essência Divina, você merece tudo de bom que está por vir.

Pensamentos

O bom humor não custa nada e compra tudo.
O amor não pede licença para entrar, ele surge já instalado.
Antes de falar do meu presente, lembre-se do teu passado.
Uma idéia sem execução é um sonho.
É melhor andar a pé do que montar num burro velho.
Faça primeiro o mais importante e não o mais urgente.
Um coração sem mácula dificilmente se assusta.
As palavras ligam as pessoas que têm a mesma energia.
Sempre mire objetivos e esqueça o sucesso.
Um homem sem propósito é como um navio sem leme.
Os ausentes nunca têm razão.
O homem deve criar as oportunidades e não só criá-las.
Prefiro ser um bêbado conhecido a um alcoólatra anônimo.
As ciências têm raízes amargas, porém seus frutos são doces.
O homem casa para ser marido e a mulher para ser mãe.
Deixe rolar e o que tiver que ser será.
Venho de tantas tempestades que até perdi o medo da chuva.
O ideal é ser feliz e não perfeito.
Matar um leão por dia é fácil, difícil mesmo é desviar das antas.
A zombaria nasce da pobreza de humor.
Falar de sexo é falta de amor.
Seja leal com seus filhos, são eles que vão escolher o seu asilo.
Quem sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário.
Entre amigos as freqüentes censuras afastam as amizades.
Não basta conquistar a sabedoria, é preciso saber usá-la.
Apressa-te em viver bem e pense que cada dia já é uma vida.
O desapontamento é a babá da sabedoria.
A experiência aumenta a nossa sabedoria, mas não as loucuras.
A ironia é uma tristeza que não podendo chorar ela ri.
É preciso nunca fazer as coisas pela metade.
Onde existe vontade, existem meios.
Nas horas da crise, o difícil é não cumprir o dever.
Gotas de chuva gostam de se aliar as tempestades.
Bom em tudo, bom em nada.
Não faça aos outros aquilo que não querem que te façam.

Caraguá abre processo
seletivo para

profissionais da
Educação Inclusiva

O Governo Municipal de 
Caraguá abriu processo 
seletivo para admissão de 
professores de Educação 
Básica 2 e profissionais 
para a Educação Especial. 
As vagas são para profes-
sores das disciplinas de In-
glês (17), Educação Física 
(10), Geografia (06) e para 
os cargos de assistente so-
cial (03), fonoaudiólogo 
(05), psicólogo (02) e te-
rapeuta ocupacional (01).
Professores de Educa-
ção Básica 2 irão atuar 
do 1º ao 9º ano do Ensi-
no Fundamental e os de-
mais profissionais serão 
encaminhados aos proje-
tos do setor de Educação 
Inclusiva da secretaria de 
Educação. Entre estes, o 

Centro de Referência de 
Inclusão Escolar (Crie), 
já existente no bairro Su-
maré e com outras três 
unidades em construção 
nos bairros Casa Branca, 
Perequê-Mirim e Tinga.
O Crie é destinado a alu-
nos com necessidades edu-
cacionais especiais (NEE) 
matriculados nas unidades 
escolares municipais. O 
projeto tem o objetivo de 
potencializar o desenvol-
vimento e funcionalidade 
destes estudantes, por meio 
de ações em educação, 
saúde e assistência social.
Além disso, o centro ofe-
rece atendimentos, con-
sultas e aconselhamen-
tos a alunos, familiares e 
profissionais envolvidos 

no processo de inclusão 
escolar e promove aten-
dimento psicológico a 
pais de alunos com NEE.
Entre as deficiências aten-
didas pelo centro estão 
a deficiência intelectual; 
baixa visão; cegueira; defi-
ciência auditiva; deficiên-
cia física; deficiência múl-
tipla; transtorno invasivo 
do desenvolvimento; altas 
habilidades; disfunção de 
fala e linguagem; distúr-
bios de aprendizagem; 
distúrbio de Comporta-
mento; atraso no DNPM 
e Cognitivo; alunos em 
situação de vulnerabili-
dade social e outras con-
dições atípicas. Em 2013, 
o projeto realizou mais 
de 8000 atendimentos.
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Alckmin leva mutirão de
reformas para todas as 

314 escolas da região do
Vale do Paraíba

A Secretaria da Educação 
do Estado dá início às ati-
vidades do projeto “Trato 
na Escola”. Todas as 5 mil 
unidades estaduais, sendo 
314 delas da região do Vale 
do Paraíba, começarão o 
ano letivo organizadas, 
limpas e recuperadas após 
receberem um mutirão de 
serviços como pintura, 
jardinagem, pequenos re-
paros e higienização. No 
total, a verba investida é 
de R$ 40 milhões, R$ 2,4 
milhões destinados às es-
colas locais.O governador 
Geraldo Alckmin e o se-
cretário da Educação, pro-
fessor Herman Voorwald, 
deram o pontapé inicial ao 
“Trato” durante visita à es-
cola Alves Cruz, na capi-
tal paulista. A iniciativa é 
organizada pela Fundação 
para o Desenvolvimento 
da Educação (FDE), órgão 
da Secretaria responsável 
pela realização das obras 
escolares. O objetivo é que 
as escolas fiquem de “cara 

nova” para a chegada dos 
mais de 4,3 milhões de 
estudantes a partir do dia 
27 de janeiro, data em que 
voltam às aulas. Na região 
do Vale, são 200,6 mil  
estudantes que retornam 
aos estudos. Para isso, a 
Secretaria desde o último 
dia 10 de janeiro realiza 
repasses de R$ 7,9 mil 
para que cada escola fique 
responsável por contratar 
os serviços de reforma, 
adequação, consertos e 
instalações de equipamen-
tos que compõem o patri-
mônio escolar. Algumas 
unidades podem inovar e 
usar a verba para grafitar 
muros ou levar outros con-
ceitos artísticos à unidade. 
“Este investimento permi-
te preservar as instalações 
físicas das nossas escolas, 
com ações imediatas que 
preparam a unidade escolar 
para receber os alunos no 
novo ano letivo. Promover 
o bom ambiente escolar é 
um dos compromissos e só 

no ano passado investimos 
R$ 688 milhões em me-
lhorias de infraestrutura 
escolar”, afirma o secretá-
rio da Educação, professor 
Herman Voorwald. Este 
ano, são 2,1 mil obras em 
andamento em todo o Es-
tado, em um investimento 
de aproximadamente R$ 
1,3 bilhão. Além do Tra-
to na Escola, para 2014, a 
Secretaria elaborou um ca-
lendário escolar especial. 
No ano da Copa do Mun-
do, o início das aulas foi 
antecipado para 27 de ja-
neiro, assim como as férias 
do meio do ano, que acon-
tecem entre 12 de junho e 
13 de julho período de rea-
lização dos jogos, manten-
do os 200 dias letivos. Em 
outubro, os alunos terão 
um recesso escolar de uma 
semana, entre os dias 13 e 
19. Já o término das aulas 
está programado para a se-
gunda quinzena de dezem-
bro, de acordo com o cro-
nograma de cada escola.

Em Pindamonhangaba
ruas do Mombaça
recebem sarjetões

Ruas do Momba-
ça recebem sarjetões
Diversas ruas do bairro 
Mombaça estão recebendo 
sarjetões, para melhorar 
o escoamento de água e 
prevenir danos no asfalto. 
Com o tempo, a água em-
possada vai desgastando o 

asfalto e abrindo buracos. 
A construção de sarjetões 
é uma solução permanen-
te para esse problema, de 
acordo com informações 
da Secretaria de Obras da 
Prefeitura. Atualmente, 
já foram construídos sar-
jetões nas ruas: Antonio 

Rodrigues Simões e Gil-
berto Moraes César, entre 
as ruas Helena Salgado 
César e Tarcísio Coutinho, 
e na Joel de Oliveira Ma-
chado, Geraldo Gonçalves 
e José Machado de Olivei-
ra, esquina com a avenida 
Severino da Silva Lopes.

Prefeitura de Taubaté 
faz parceria com

shopping para ação de 
educação de trânsito

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Mobilidade Urbana, esta 
fazendo um trabalho de 
educação de trânsito em 
parceria com o Via Vale 
Garden Shopping. O pro-
jeto, chamado de Cidade 
Portinho, acontece no sho-
pping vai até 31 de janeiro.
O objetivo de evento é 
orientar as crianças com 
idade entre 5 e 11 anos, 

oferecendo noções básicas 
de segurança e compor-
tamento no trânsito para 
que elas sejam agentes 
multiplicadores e fisca-
lizadores em suas casas.
O público infantil também 
pode assistir a palestras, 
vídeos educativos, parti-
cipar de oficina ambien-
tal e andar de bicicleta 
em uma minicidade, com 
sinalizações idênticas as 

reais. Ao final elas rece-
bem uma carteirinha de 
motorista mirim, um talão 
de multas fictícias e uma 
revista educativa confec-
cionada pela Prefeitura. 
O circuito tem dura-
ção de 45 a 60 minutos.
O projeto “Cidade Por-
tinho” acontece de se-
gunda a sábado das 
14h às 22h, e aos do-
mingos das 12h às 20h.

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.

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.

Mais uma Unidade de
Saúde de Taubaté
passa por reforma 

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

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

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

Campeonato
Brasileiro de

Canoagem Maratona
Começa os preparativos 
para que a nossa querida 
Redenção da Serra seja 
o palco do Campeona-
to Brasileiro de Canoa-
gem Maratona, em maio. 
Muita coisa ainda irá rolar 
durante este ano, porém, 
este será um dos princi-
pais eventos esportivos 
do município. Durante 
dois dias atletas de todos 
os estados estarão reman-
do nas águas redencenses. 
“Este é um evento que irá 
viabilizar a imagem da ci-
dade para outros municí-
pios, estados e até mesmo 
países, também, trará um 

giro para a economia lo-
cal, além de proporcionar 
uma atração para a popu-
lação e turistas que estarão 
presentes.” disse o pre-
feito. Segundo o chefe do 
Executivo muita coisa boa 
será realizada neste ano, 
tanto na área de esporte, 
cultura, educação, turismo, 
saúde, social entre outras. 
Pela manhã o prefeito, o 
secretário de esporte Nel-
son Dahdal e a Supervisora 
de Maratona (Confedera-
ção Brasileira de Canoa-
gem) Bruna Muassab, se 
reuniram na secretaria de 
esporte para tratar das pri-

meiras necessidades para 
a realização do campeo-
nato, e logo em seguida 
foram até a represa da ci-
dade para avaliar o local.
A supervisora elogiou 
nossa represa ressal-
tou a beleza da cidade e 
parabenizou a recepti-
vidade dos moradores. 
Informações podem ser 
enviadas para o e-mail 
contato@redencaodaserra.
sp.gov.br ou pelo telefone 
(12) 3676-1282. 
Visite nossa pá-
gina na internet 
w w w . r e d e n c a o d a -
serra.sp.gov.br .

Prazo para eleitor tirar
ou transferir título
termina em maio

O prazo para o eleitor 
pedir à Justiça Eleitoral 
a emissão do título ou a 
transferência de domi-
cílio termina no dia 7 
de maio. Para resolver a 
pendência, basta procu-
rar o Cartório Eleitoral 
mais próximo. O primeiro 
turno das eleições ocor-
rerá no dia 5 de outubro.
No site do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) 
também é possível fazer o 
pré-atendimento antes de 
procurar os cartórios. O 
eleitor pode acessar o site 
Título Net, do TSE, fer-
ramenta disponível para 
agilizar atendimento final, 

feito nos cartórios eleito-
rais. Após preencher os 
campos de identificação, 
o usuário deve compare-
cer ao cartório com a do-
cumentação exigida para 
concluir o atendimento 
e receber o documento. 
Para transferir o título 
de eleitor, nos casos de 

mudança de cidade ou 
de país, o cidadão deve 
comparecer ao cartó-
rio com documento de 
identificação com foto, 
título de eleitor e com-
provante de residência. 
Quem mora no exte-
rior, deve procurar as 
embaixadas do Brasil.

Prefeito Vaqueli Assina
convênio e Tremembé

terá um Centro de 
Eventos

O prefeito Marcelo Vaque-
li assinou o convênio que 
destina R$ 2.499.966,74 
milhões captados junto 
ao DADE (Departamento 
de Apoio ao Desenvolvi-
mento das Estâncias) para 
a construção do Centro 
de Eventos de Tremem-
bé. “Batalhamos muito 
para conseguir a liberação 
dos recursos. Esse Cen-
tro de Eventos vai permi-
tir uma grande melhora 
para nossa população”. 
– comentou o prefeito. 
O Projeto está pronto e já 
liberado para entrar em 
licitação e inclui um equi-
pamento estruturado com 
o que há de mais moderno 
em arquitetura e tecno-
logia, de médio porte em 
relação aos padrões inter-
nacionais, mas com área 
de feiras, eventos, apre-

sentações teatrais e mu-
sicais e oficinas culturais.
Dados do Centro de 
Eventos em Tremembé
- Área construída de 
2.115,91 m² (2 pavimentos)
- Palco com auditório 
com 302 lugares entre co-
muns, obesos, mobilida-
de reduzida e cadeirantes
- Biblioteca nos 
dois pavimentos
- Elevador para cadeirantes
- Espaço para ofici-
nas de arte e música
- Amplo espaço para 
desenvolvimento de 
feiras e convenções
O Centro de Even-
tos de Tremembé será 
construído ao lado do 
Palco Maestro Quintino, 
onde acontece os shows da 
Festa do Senhor Bom Je-
sus, onde hoje funciona o 
Conselho Tutelar no 

Centro da cidade.
Desenvolvimento – Rei-
vindicação do prefeito 
Marcelo Vaqueli des-
de que assumiu a ad-
ministração municipal,
 um centro de eventos ade-
quado à realizações de mé-
dio e grande porte é apon-
tado como necessidade 
básica para a continui-
dade do desenvolvimen-
to turístico da cidade. 
“É um fator estratégico 
para a disputa feroz que 
ocorre com outros desti-
nos na captação de eventos 
para a cidade. O DADE 
foi sensível ao compre-
ender nossa necessida-
de e através desta obra, 
Tremembé permitirá que 
a cidade mude o seu pa-
tamar de competição 
nesse disputado merca-
do” – finalizou Vaqueli

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 “Carnaval 
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.

Prefeitura de Pinda
abre nova rua para
facilitar tráfego em 
frente ao Shopping

Visando facilitar o tráfego 
na avenida projetada, que 
passa em frente ao Sho-
pping de Pindamonhan-
gaba, a Prefeitura abriu 
mais um acesso ao centro 

de compras, para os veícu-
los vindos do Loteamento 
Lessa e uma alça de ligação 
com a avenida Dr. Francis-
co Lessa Júnior. O novo 
acesso terá baias de ônibus 

e táxis, para mais seguran-
ça aos pedestres e melho-
rar a fluidez do trânsito.
Além dos ônibus, os ve-
ículos em geral também 
poderão utilizar a via.

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.

Taubaté abre inscrições 
para o cadastro de

professores eventuais
A Secretaria de Educa-
ção (SEED) de Taubaté 
abre, duas vezes por ano, 
inscrições para cadastro 
de interessados em atu-
ar como professor even-
tual na rede pública de 
ensino. Este ano, desde 
janeiro, a SEED está re-
alizando o cadastro que 
poderá ser feito até março. 
No segundo semestre, a 
oportunidade de cadastro 

terá início em agosto e se 
estenderá até setembro.
Podem cadastrar-se pro-
fessores de todas as dis-
ciplinas desde que com-
pareçam à Secretaria de 
Educação, das 8h às 12h 
e das 14h às 18h, munidos 
dos seguintes documentos: 
diploma ou declaração au-
tenticada que comprove a 
formação e uma cópia sim-
ples do RG, CPF, PIS/PA-

SEP, NIT ou INSS. Outra 
orientação é para que dei-
xem uma cópia atualizada 
do currículo na unidade 
escolar de seu interesse.
Importante esclarecer que 
o trabalho não estabele-
ce vínculo empregatício 
com a Prefeitura Munici-
pal de Taubaté e os can-
didatos serão chamados 
mediante necessidade 
apresentada pelas escolas.
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PROGRAMAÇÃO DO 29º
FESTIVAL DE MARCHINHAS

CARNAVALESCAS DE
SÃO LUIZ DO PARAITINGA

De 31/1 a 16/2/2014
Sextas, sábados e domingos

Dia 31/1 – Sexta
23:00 – Seresteiros
Tema: Marchinhas Carnavalescas 
Tradicionais
Homenagem: Pedrinho Mariano

Dia 1/2 – Sábado 
15:00 – Maracatu
16:00 – Bloco da Sacolinha
17:00 – Bloco da Cobra Grande
18:00 – Bloco do Sapé
19:00 – Bloco Puta que Bosta
21:30 – Eliminatória Festival de 
Marchinhas
23:30 – Banda Confrete

Dia 2/2 – Domingo
14:00 – Bloco Mandioca do Tonho
15:00 – Bloco do Saco
16:00 – Banda Quar´de Mata

Dia 7/2 – Sexta
20:30 – Bloco da Vovó
21:30 – Bloco Boquinha Maciinha
23:00 – Seresteiros
Tema: Marchinhas Carnavalescas 
Tradicionais
Homenagem: Pedrinho Mariano

Dia 8/2 – Sábado 
15:00 – Bloco da Cartola
16:00 – Bloco Galo do Bozó
17:00 – Bloco da Minhoquinha

18:00 – Bloco 
19:00 – Oficina de máscaras
21:30 – Eliminatória Festival de 
Marchinhas
23:30 – Banda Baroni e a Loukomo-
tiva Kabereka

Dia 9/2 – Domingo
14:00 – Bloco do Chifrudo
15:00 – Bloco da Burrica
16:00 – Tânia Moradei e banda

Dia 14/2 – Sexta
21:00 – Bloco do Delegado
22:00 – Bloco Além do Cemitério
23:00 – Seresteiros
Tema: Marchinhas Carnavalescas 
Tradicionais
Homenagem: Pedrinho Mariano

Dia 15/2 – Sábado
15:00 – Bloco da Quaresmeira
16:00 – Bloco Oreia Seca
17:00 – Bloco do Cachaceiro
18:00 – Bloco do Ugra
19:00 – Bloco do Sorriso
21:30 – Final do Festival de Marchi-
nhas
23:30 – Banda Sincopado

Dia 16/2 – Domingo
14:00 – Bloco da Peninha
15:00 – Bloco Amigo pra Cachorro
16:00 – Renata Marques e Negão dos 
Santos

Pindamonhangaba
oferece cursos
gratuitos para

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

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

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