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A GAzetA dos Municípios

O presidente da Fede-
ração das Indústrias do 
Estado de São Paulo 
(Fiesp), Paulo Skaf, vi-
sitou Tremembé na tarde 
desta quarta-feira (26). 
Na cidade, Skaf conheceu 
o terreno doado pela Pre-
feitura Municipal, onde 
será construída a unidade 
do Sesi, já dentro do novo 
padrão de excelência ado-
tado pela instituição, que 
prevê educação em tempo 
integral de Ensino Funda-
mental e Médio. “Nossa 
engenharia já esteve aqui e 
avaliou o terreno. Já auto-
rizei e vamos usar o pro-
jeto vertical, a idéia é ter-
mos uma escola com toda 
infraestrutura ideal. Quan-
do inaugurarmos essa es-
cola, todos moradores vão 

poder falar que temos em 
Tremembé a melhor es-
cola do mundo. Teremos 
todos os tipos de laborató-
rios completos, vamos ter 
ar condicionado em todas 
as salas, campo de futebol 
society com grama sinté-
tica, quadra poliesportiva 
coberta, enfim, teremos 
uma escola referência aos 
padrões internacionais” – 
comentou Skaf.
Segundo o presidente da 
Fiesp, a obra vai custar en-
tre 15 e 20 milhões de reais 
ao orgão e leva em torno 
de um ano e meio para ser 
entregue. O prefeito Mar-
celo Vaqueli não pôde es-
tar presente devido a uma 
reunião marcada com a 
Cetesb em São Paulo para 
tratar sobre as obras de es-

goto na região do Maraca-
íbo. Vaqueli fez questão de 
ligar e agradecer Skaf por 
acreditar em Tremembé.
“Há anos tentamos instalar 
o Sesi em Tremembé, mas 
nunca conseguimos, hoje 
temos uma nova realidade, 
uma nova vontade de me-
lhorar a cidade, parabéns 
ao prefeito, aos secretários, 
a todos que não estão me-
dindo esforços para isso 
acontecer. Estou muito 
animado, e no lugar onde 
vemos esse terreno hoje, 
daqui a um ano e meio a 
gente vai chegar aqui e 
ter uma realidade que vai 
fazer bem a milhões de 
crianças e jovens ao lon-
go das próximas décadas, 
esse é o objetivo de to-
dos nós” – finalizou Skaf

“Tremembé terá a melhor 
escola do mundo

referência aos padrões 
internacionais” – afirmou 

Paulo Skaf, Presidente 
da Fiesp

O time de vôlei de Tauba-
té (FUNVIC/Taubaté) en-
cerrou sua participação na 
Superliga 2013/2014 com 
uma vitória sobre o Vivo/
Minas na noite da última 
quarta-feira, no ginásio do 
Abaeté, e escapou do rebai-
xamento da competição.A 
partida terminou em 3 sets 

O Pronto Atendimento 
de Tremembé vai ser am-
pliado para um terreno 
anexo. As obras se es-
tenderão à atual estrutu-
ra, que será reformada. 
O Governo do Estado dis-
ponibilizou R$ 800.000 e a 
Prefeitura mais R$150.000 
para as obras. Essa libera-
ção só foi possível graças 
a um pedido feito pelo pre-
feito Marcelo Vaqueli ao 
Governador Geraldo Alck-
min em sua visita a cidade.
O novo “Complexo Muni-
cipal de Saúde de Tremem-
bé”, como será chamado, 
vai passar de 07 para 21 
leitos e terá um Centro de 
Diagnóstico que oferecerá 

O programa Emprega São 
Paulo/Mais Emprego ofe-
rece nesta semana 24.276 
oportunidades em todo o 
Estado de São Paulo. En-
tre as mais ofertadas estão 
às vagas para operador de 
telemarketing, auxiliar de 
linha de produção, carre-
gador, garçom, vendedor 
de eletrodoméstico, aten-
dente, operador de caixa 
e vendedor. O programa 
é uma agência de empre-
gos pública e gratuita ge-
renciada pela Secretaria 
do Emprego e Relações 

a 1, com parciais de 21-
17, 21-14, 10-21, 21-17.
O destaque ficou para o 
central Tiago Barth, com 
12 pontos anotados, segui-
do de Sergio Felix e Lean-
drão com 11 e 10 pontos, 
r e s p e c t i v a m e n t e .
Os jogadores e comis-
são técnica dizem es-

várias especialidades mé-
dicas como: eletrocardio-
grama, ultrassonografia, 
fisioterapia, oftalmologia, 
endoscopia digestiva, sala 
de recuperação, banheiros 
adaptados, sala de espera 
climatizada e ambientada, 
maior número de vagas 
para estacionamento. Se-
rão salas projetadas para 
acolher com dignidade os 
pacientes e seus familiares.
A área será ampliada em 
444 m² e o Complexo Mu-
nicipal de Saúde de Tre-
membé passará a 1.064 
m² de área construída. 
O processo licitatório 
está marcado para o fi-
nal de março e a obra 

do Trabalho (SERT), em 
parceria com o Ministério 
do Trabalho e Emprego 
(TEM). Para ter acesso às 
vagas e aos programas de 
qualificação da SERT, bas-
ta acessar o site www.em-
pregasaopaulo.sp.gov.br, 
criar login, senha e infor-
mar os dados solicitados. 
Outra opção é compare-
cer a um Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT) com RG, CPF, PIS 
e Carteira de Trabalho. 
Aprendiz Paulista
Programa coordenado 

tar satisfeitos por terem 
conseguido uma reação 
e garantir a equipe na 
elite do vôlei brasileiro 
na próxima temporada. 
O FUNVIC/Taubaté ter-
mina sua participação 
na Superliga 2013/2014 
com 21 pontos soma-
dos e na 10ª posição.

tem prazo de 18 me-
ses para ser realizada.
O secretário de Saúde 
José Márcio considera 
as obras um avanço para 
a situação da saúde pú-
blica na cidade. “A par-
tir da ampliação do P.A., 
Tremembé poderá ofe-
recer um atendimen-
to mais eficiente e dig-
no, capaz de solucionar 
a demanda por pronto 
atendimento na cidade”.
Atualmente o P.A. rea-
liza cerca de 6.500 aten-
dimentos por mês, com 
a ampliação os pacien-
tes terão mais conforto 
e comodidade em suas 
consultas e internações.

pela SERT, para promo-
ver a vivência e inserir 
os alunos dos cursos téc-
nicos do Centro Paula 
Souza (ETECs) no mer-
cado de trabalho, divulga, 
nessa semana, 194 vagas.
Entre os destaques estão 
06 vagas para o curso de 
secretariado do centro de 
São Paulo, 03 para o cur-
so de segurança do traba-
lho na Zona Sul, 02 para 
o curso de logística  no 
Centro e 03 vagas para o 
curso de administração 
na Zona Oeste da Capital.

Vôlei de Taubaté
vence e escapa do
rebaixamento na

Superliga

Pronto Atendimento de 
Tremembé vai ser

ampliado

Programa Mais Emprego 
oferece 24.276 vagas
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MISCELÂNEA
Curiosidades

Plebiscito e referendo são formas de consulta ao povo
Plebiscito (plebs = povo e seitum = decisão, decreto) e referendo são duas formas dire-
tas de consulta para saber se um povo aprova ou rejeita certas decisões de seu governo. 
O plebiscito consulta o eleitor antes da decisão ser tomada, o referendo depois.
***
Não é segredo para ninguém que a atividade física, em qualquer idade é muito impor-
tante para a saúde. Além de fortalecer o corpo e dar energia, ela realiza alterações quí-
micas no cérebro que causam felicidade e satisfação. Na terceira idade, fazer exercícios 
se torna ainda mais necessário. Isso porque o organismo está em constante alteração e 
trabalhar o corpo e a mente pode auxiliar no combate a diversas doenças e, principal-
mente, no combate as dores crônicas, tão comuns nessa faixa etária. Faça caminhada, 
pratique hidroterapia e, sempre que possível, exercitar-se ao ar livre. A diferença será 
notada logo nos primeiros dias. Lembre-se, porém, de procurar seu médico antes de 
iniciar qualquer tipo de exercício físico. Cada pessoa tem ritmo e disposição diferentes, 
portanto, precisa de orientação pessoal.
***
Todo alimento orgânico é muito mais que um produto sem resíduos agrotóxicos. Além 
de serem mais ricos em minerais e nutrientes, os orgânicos são resultados de um siste-
ma de produção agrícola que busca incentivar a conservação do solo e dos demais re-
cursos naturais a longo prazo, reduzindo a poluição. As técnicas de produção orgânica 
são também destinadas a manter a qualidade nutricional, o sabor, o odor e a textura ori-
ginais do alimento, incluindo seu aspecto natural. Ao optarem por produtos orgânicos, 
os consumidores estarão adotando uma dieta mais rica, saudável e saborosa. Apesar 
de muitas pessoas relacionarem os orgânicos a alimentos fracos e in natura, há opções 
industrializadas para quem tem pouco tempo para se dedicar ao preparo de suas refei-
ções, mas sem deixar de levar o prazer da boa mesa e um estilo de vida mais saudável.

Humor

Vá entender por que as mulheres amam os gatos! Eles são independentes, não obede-
cem quando são chamados, gostam de passar as noites fora de casa e em casa ficam 
dormindo, sem querer que os incomodem. Assim, como é possível que as mulheres 
apreciem nos gatos todo comportamento que detestam nos homens! 
***
Corrigindo velhos ditados populares
A esperança e a sogra são as últimas que morrem.
Alegria de pobre nunca existe.
Antes tarde do que mais tarde.
Depois da tempestade vêm as enchentes.
Devagar nunca se chega.
Em casa de ferreiro só tem ferro.
Em terra de cego quem tem um olho é caolho.
Gato escaldado morre.
Há males que vem prá ferrar tudo mesmo.
Os últimos serão os desclassificados.
Quando um não quer o outro insiste.
Quem cedo madruga fica com sono durante o dia todo.
Quem com ferro fere não sabe como dói.
Quem dá aos pobres tem que criar os filhos sozinha.
Quem espera sempre fica de saco cheio.
Quem ri por último é retardado.
Quem tem boca fala, quem vai à Roma é quem tem grana.
Se Maomé não vai à montanha é porque ele mudou prá praia.

Mensagens

Mahatma Gandhi provou que “a roupa não faz o homem”. Só usava uma tanga a fim 
de se identificar com as massas simples da Índia. Certa vez chegou assim vestido numa 
festa dada pelo governador inglês. Os criados não o deixaram entrar. Voltou para casa e 
enviou um pacote ao governador, por um mensageiro. Continha um terno. O governa-
dor ligou para a casa dele e lhe perguntou o significado do embrulho. O grande homem 
respondeu.
- Fui convidado para a sua festa, mas não me permitiram entrar por causa da minha 
roupa. Se é a roupa que vale, eu lhe enviei o meu terno.
***
Conta a lenda que um velho sábio, tido como um mestre da paciência, era capaz de 
derrotar qualquer adversário. Certa tarde, um homem conhecido por sua total falta de 
escrúpulos apareceu com a intenção de desafiar o mestre da paciência. O velho aceitou 
o desafio e o homem começou a insultá-lo. Chegou a jogar algumas pedras em sua 
direção, cuspiu no sábio e gritou-lhe todos os tipos de insultos. Durante horas, fez de 
tudo para provocá-lo, mas o velho permaneceu impassível. No fim da tarde, já exaus-
to e humilhado, o homem se deu por vencido e retirou-se. Impressionados, os alunos 
quiseram saber como o mestre pudera suportar tanta indignidade. O mestre perguntou:
- Se alguém vem até você com um presente e você não o aceita, a quem pertence o 
presente?
- A quem tentou entregá-lo. Respondeu um dos discípulos.
- Exatamente. O mesmo vale para a inveja, a raiva e os insultos. Quando eles não são 
aceitos, continuam pertencendo a quem os trazia consigo.
Sua paz interior depende exclusivamente de você. As pessoas não podem lhe tirar a 
calma. Só se você permitir.

Pensamentos

Se não puderes se destacar pelo talento, vença pelos esforços.
Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta.
Não existe ninguém igual a você, Deus quis você a única.
Em tudo que a natureza opera, ela nada faz bruscamente.
A realidade se forma em volta de comportamentos.
Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente.
Há muitas razões para duvidar e uma só para crer.
Para fazer fogo são necessárias apenas duas pedras.
Não se aprende bem senão pela experiência.
Cada golpe que a nossa ira dá acaba nos atingindo.
Devemos às paixões, talvez os maiores dons do espírito.
A palavra é a alavanca do mundo, mas é o amor quem o sustenta.
Guarde em seus ouvidos somente palavras de amor e não de ódio.
Um homem prudente vale mais do que dois valentes.
Felizes são aqueles que concordam com a opinião de todos.
Quem não vivi para servir, não serve para viver.
O tempo destrói tudo aquilo que ele não ajudou a construir.
Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para fogueira.
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua 
Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de 
França ( Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 
19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves 
Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. 
Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora 
de Natividade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da 
Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Ban-
ca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e 
Rev. Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 
de setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Jo-
aquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal 
da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora Santo 
Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE

O Carnaval está chegan-
do e foliões de Ilhabe-
la devem se atentar para 
algumas proibições du-
rante os cinco dias de 
festa no arquipélago. Se-
gundo o Decreto n° 3.801 
de 19 de fevereiro de 2014, 
durante o Carnaval, de 28 
de fevereiro a 4 de mar-
ço, será proibido o uso 
de spray de espuma e o 
consumo em recipien-
tes descartáveis de vidro. 
Vale a proibição no tre-
cho da Avenida Dona 

Germana até o término 
da Avenida Força Expe-
dicionária Brasileira, na 
Vila, incluindo as ruas do 
Centro Histórico. Com o 
objetivo de reforçar a se-
gurança na região durante 
os dias de folia, o docu-
mento ainda explica que a 
fiscalização poderá apre-
ender o produto em caso 
de descumprimento da lei. 
Também é proibida a ven-
da de bebidas alcoólicas 
para menores de 18 anos 
(Lei Estadual 14.592/11). 

Mesas e cadeiras
Outra proibição importan-
te é com colocação de me-
sas e cadeiras nas vias do 
Centro Histórico, na Vila. 
O comerciante deverá reti-
rar o material das calçadas 
a partir das 19h em todos 
os dias de Carnaval, de 28 
de fevereiro a 4 de março.
Em caso de descumpri-
mento do decreto 3.802 
de 19 de fevereiro de 
2014, o comerciante será 
multado e terá as mesas 
e cadeiras apreendidas.

Carnaval 2014 em Ilhabela 
spray de espuma e consumo 
em recipientes de vidro serão 

proibidos

EDP reforça plantão técnico 
para o carnaval no Vale e

Litoral Norte
Distribuidora também dá 
dicas de segurança para 
os foliões. O carnaval, 
uma das festas mais co-
memoradas no País, está 
para começar. Pensando 
na segurança dos foliões 
e com objetivo de ga-
rantir o fornecimento de 
energia com qualidade 
durante o feriado, a EDP 
Bandeirante, distribui-
dora de energia elétrica 
do Grupo EDP, realiza a 
Operação Carnaval 2014. 
Entre as ações planejadas 
estão o reforço na quan-
tidade de equipes e o po-
sicionamento estratégico 
para o rápido atendimento 
em caso de ocorrências. 
A preparação para a folia 
começa muito antes do 
início dos festejos, com a 
organização de um plano 
especial de atendimento, 
que inclui manutenção 
preventiva e melhorias 
na rede com foco nos lo-
cais que recebem grande 
volume de pessoas nessa 
época do ano, como des-

files e blocos de rua. Na 
região do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte, cidades 
como Caçapava, Cara-
guatatuba, Guaratinguetá, 
Jambeiro, Lorena e Potim 
terão locais de grandes ce-
lebrações durante o carna-
val e, por conta disso, re-
ceberão atenção especial.
Para um feriado ainda 
mais seguro, a EDP Ban-
deirante dá dicas impor-
tantes que ajudam a evitar 
acidentes, além de garantir 
a energia durante toda a 
festa:Não utilizar os pos-
tes da EDP Bandeirante 
para fixar ornamentações. 
Observar a existência da 
rede elétrica e não tocá-la.
Não fazer ligações clan-
destinas ou “gatos”, pois 
aumentam o risco de aci-
dentes com a rede elétrica.
Não instalar nenhum 
enfeite próximo à rede 
elétrica. Nunca lançar 
artefatos (serpentinas, 
confetes, entre outros) 
na rede elétrica, se-
jam metálicos ou não.

No caso do uso de trios 
elétricos em vias públicas, 
observar se no trajeto não 
há travessia de cabos da 
rede elétrica que possam 
causar acidentes. Caso 
haja fiação no percurso, 
avisar a Distribuidora com 
antecedência, para o traba-
lho de afastamento de rede. 
Alguns objetos, como 
serpentinas metálicas, se 
jogados contra a rede elé-
trica podem romper fios e 
cabos e causar acidentes.
Todas as instalações da 
rede elétrica, tais como, 
transformadores e ca-
bos, energizados ou não, 
constituem patrimônio da 
Distribuidora e somente 
profissionais autorizados 
pela Empresa podem ma-
nuseá-los. Em caso de in-
cidentes, a Concessionária 
solicita que os clientes co-
muniquem imediatamen-
te o ocorrido à Central de 
Atendimento por meio do 
0800 721 0123, 
com ligação gratuita e 
atendimento 24 horas.
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A partir do dia 10 de mar-
ço a Prefeitura Municipal 
de Taubaté realiza a cam-
panha de vacinação contra 
o HPV. Neste primeiro ano 
a população alvo serão as 
adolescentes do sexo femi-
nino com idade de 11,12 e 
13 anos. Depois disso a va-
cina continuará disponível 
nos postos de vacinação 
de maneira rotineira para 
as meninas que tiverem a 
idade contemplada. Nos 
próximos anos serão in-
cluídas, progressivamente, 
meninas de outras faixas 
etárias. A vacina será feita 
por via intramuscular em 
3 doses, sendo a primeira 
dose aplicada quando a 
menina atingir a faixa etá-
ria adequada e os reforços 
6 meses depois e a tercei-
ra dose 60 meses (5 anos) 
após a primeira dose. A in-
trodução do medicamento 
no calendário vacinal visa 
contribuir para a redução 
dos casos de câncer de colo 
de útero e das verrugas ge-
nitais. A vacina que será 
utilizada no Brasil é a qua-
drivalente Recombinante, 
que confere proteção con-

tra os tipos de Vírus 6, 11, 
16 e 18, sendo sua eficácia 
de 98% para prevenção 
de câncer de colo de úte-
ro e 100% para verrugas 
genitais. A vacina é uma 
forma muito eficiente de 
proteção e deve ser aplica-
da antes de uma possível 
exposição ao vírus para 
oferecer toda defesa possí-
vel. Por isso é importante 
a aplicação antes do início 
da vida sexual e, portanto, 
antes de haver chance de 
exposição ao vírus HPV 
genital. É primordial que 
os pais ou responsáveis le-
vem suas filhas para rece-
ber essa importante forma 
de prevenção de doenças 
tão graves. A campanha 
de vacinação contra HPV 
ocorrerá no período de 10 
de março a 10 de abril de 
2014 e será realizada em 
todos os postos com sala 
de vacinas no horário das 
08h às 11h e das 13h às 
16h.  Os postos que reali-
zarão a vacina contra HPV 
são: Três Marias 1, Três 
Marias 2, São Pedro, Bos-
que da Saúde, São João, 
Marlene Miranda, Belém, 

Baronesa, Independên-
cia, Bonfim, Santa Tere-
sa, Quiririm, Aeroporto, 
Esplanada, Mourisco, 
Vila Marli, Santa Isabel, 
Jaraguá, Gurilandia, Ana 
Rosa, São Carlos, PAMO 
Central e Registro. HPV 
(Vírus do Papiloma Hu-
mano) - é um vírus que 
causa uma doença que se 
demonstra pelo apareci-
mento de verrugas e que 
pode, além disso, ser cau-
sador de câncer. Existem 
vários tipos de HPV, mas 
aquele que será prevenido 
pela vacina que vai ser ini-
ciada no sistema público é 
o vírus que ataca a região 
genital e que é transmiti-
do por relações sexuais de 
maneira bastante fácil. O 
câncer do colo uterino é 
uma doença mais frequen-
te entre as mulheres, após 
o câncer de mama e de in-
testino. Deve-se destacar 
que, além de ser impor-
tante causa de adoecimen-
to feminino, é também a 
quarta causa de morte por 
câncer entre mulheres bra-
sileiras, atrás do câncer de 
mama, pulmão e intestino.

Taubaté realiza campanha 
de vacinação de prevenção 

ao HPV

O PAT (Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador) de 
Taubaté está disponibili-
zando excelentes ofertas de 
trabalho nas mais diversas 
áreas. Uma multinacional 
está com vaga aberta para 
ajudante de cozinheira, 
com contratação imediata.
Também existe outras op-
ções de vagas, entre elas 
para doméstica, recepcio-
nista, camareira de hotel, 
auxiliar de limpeza, gar-

A turma da melhor ida-
de está pronta para brin-
car o Carnaval 2014 na 
Irmandade de Miseri-
córdia de Taubaté nes-
ta sexta-feira, dia 28.
Os idosos terão uma tar-
de inteira de muita festa, 
embalados ao som das 
tradicionais marchinhas 

A Prefeitura de Taubaté 
recebeu na última quarta-
feira, dia 26, um grupo de 
funcionários da Vidroline. 
A empresa, que está ins-
talada no Distrito Indus-
trial do Piracangaguá e 
produz vidros para box de 
banheiro e para constru-
ção civil, está com as ati-
vidades suspensas desde 
o dia 20 de janeiro 2014.
O interesse de alguns fun-
cionários em pleitear alter-
nativas para recolocação 
no mercado de trabalho foi 
a motivação da reunião.
Durante o encontro, agen-
tes do Balcão de Empre-
gos e do PAT (Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor) orientaram os traba-

Tratamento deve ser fei-
to sob a orientação de 
um cirurgião-dentis-
ta. Conheça os diversos 
de tipos de aparelhos e 
para que serve cada um
Os aparelhos ortodônti-
cos viraram moda entre os 
adolescentes, tanto que no 
centro de São Paulo eles 
são oferecidos no meio da 
rua. O tratamento é fal-
so e é usado por jovens 
como um acessório e são 
colocados por eles mes-
mo ou por pessoas que 
não têm nenhum conheci-
mento de Ortodontia. Os 
aparelhos são vendidos 
sem fiscalização nenhu-
ma nas ruas do comércio 
popular. O material, que 
deveria estar somente nos 
consultórios odontoló-
gicos, ganhou as ruas e 
está gerando preocupação 
da classe odontológica.
O que muitos desses jo-
vens não sabem é que 
o uso incorreto desses 

çom, atendente de balcão, 
técnico em manutenção 
industrial, motorista de ca-
minhão guindaste, carpin-
teiro de obras, armador de 
ferragens na construção ci-
vil, operador de telemarke-
ting, técnico em manuten-
ção eletrônica, auxiliar de 
faturamento, serralheiro, 
ajudante de carga e des-
carga, pedreiro, servente 
de pedreiro, e manicure.
Para concorrer a essas 

e ritmos carnavalescos. 
Animados, os foliões pro-
metem levar as melho-
res fantasias para cair na 
brincadeira. A entidade já 
está em clima de Carnaval 
para receber seus alunos 
e enfeitou todo o salão 
com a temática da festa.
O evento começa a par-

lhadores a fazer o cadastro 
para que possam ser en-
caminhados às empresas 
que requisitam profissio-
nais com esse perfil pro-
fissional. Além disso, na 
próxima sexta-feira, dia 
28 às 8 h, haverá uma pa-
lestra no Centro Cultural 
sobre orientação de como 
se comportar numa entre-
vista e dicas importantes 
para a elaboração de currí-
culo para que possam con-
seguir um novo emprego.
A reunião foi conduzida 
pelo vice-prefeito, que 
falou sobre a importância 
dos trabalhadores se qua-
lificarem para o mercado 
de trabalho e apresentou 
os mais diversos cursos 

“acessórios” pode gerar 
sérios problemas à saúde 
bucal, “como problemas 
nas gengivas e na masti-
gação, perda óssea e até 
queda de dentes”, explica 
o cirurgião-dentista Pedro 
Benatti, especialista em 
Ortodontia e Ortopedia 
pela Universidade de São 
Paulo (USP), da Benat-
ti Odontologia. Segundo 
o cirurgião-dentista, para 
usar um aparelho ortodô-
ntico é preciso, realmente, 
ter alguma incorreção bu-
cal. “Não é simplesmente 
usar por moda, mas por 
necessidade, para ter saúde 
bucal. Os riscos são muito 
sérios para um adolescen-
te usar isso só por moda. 
Cada aparelho atende a 
uma necessidade”, explica.
Pedro Benatti explica que 
os dentes não devem ser 
apenas alinhados e corri-
gidos, mas combinar natu-
ralmente com a face. “Por 
isso, o tratamento ortodôn-

vagas, os interessados 
devem procurar o PAT 
e apresentar os seguin-
tes documentos: RG, 
CPF, comprovante de 
endereço, Carteira de 
Trabalho e o número do PIS.
O endereço do PAT é 
Praça Coronel Vitoriano, 
1 - Centro. O telefone de 
contato é o (12) 3621-
3334 e o horário de aten-
dimento é de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h.

tir das 14h e é direciona-
do somente aos alunos e 
à equipe da Irmandade. 
Os interessados em co-
nhecer mais sobre as ati-
vidades promovidas pela 
entidade devem procu-
rar a secretaria do local. 
Mais informações pelo 
telefone (12) 3632 4423.

profissionalizantes ofere-
cidos pela prefeitura em 
parceria com o SENAI. 
Os participantes puderam 
escolher entre os cursos 
de: Inspetor de Qualida-
de, Almoxarife, Assistente 
de Departamento Pessoal, 
Traçado de Caldeiraria e 
Programador de Produção.
Os trabalhadores ficaram 
satisfeitos com o resul-
tado da reunião e muitos 
deles já se inscreveram 
para frequentar os cursos 
profissionalizantes, que é 
oferecido gratuitamente. A 
expectativa é de que todos 
assistam a palestra e sejam 
absorvidos pelas vagas de 
trabalho oferecidas pelo 
PAT e Balcão de Empregos.

tico pode muitas vezes não 
se restringir apenas ao uso 
de um tipo de aparelho. 
Ele pode ir além do uso do 
aparelho fixo. De acordo 
com os novos estudos de 
Ortodontia, o objetivo é ir 
além da correção dentária. 
Ele deve contemplar resul-
tados faciais como propor-
ção entre o terço médio e 
inferior da face, harmonia 
entre altura e largura da 
face, a relação e a propor-
ção entre os lábios supe-
rior e inferior, a curvatura 
que eles apresentam, e ou-
tros diversos fatores. Por 
tudo isso é muito impor-
tante um especialista”, diz.
Cabe ao ortodontista uma 
avaliação completa, não 
somente dentária do pa-
ciente, mas de toda sua 
face, levando em conta 
a variação individual de 
cada pessoa. Sendo as-
sim, diferentes tipos de 
aparelhos são indicados 
para diferentes problemas.

PAT de Taubaté oferece
ofertas de trabalho

Irmandade de Taubaté
promove dia de folia para 

melhor idade

Trabalhadores recebem apoio da
Prefeitura de Taubaté para

recolocação no mercado de trabalho

Uso incorreto de aparelhos
ortodônticos podem causar 

sérios problemas à
saúde bucal

Paraibuna conquistou um 
importante aliado para a 
segurança no trânsito: a 
colocação de tachas refle-
tivas – conhecidas como 
“olho de gato” – que fo-
ram instaladas desde a en-
trada da cidade, no Bairro 
Bela Vista, passando pela 
Av. São José, Rua Cel. 
Martins, Av. Dr. Carlos 
Guimarães (Beira Rio), 

Rua Major Soares e Av. 
Benedito Nogueira San-
tos, na saída para a Rodo-
via dos Tamoios, próxima 
ao Bairro Caracol. O ser-
viço foi executado pelo 
Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER), após 
solicitação da Prefeitu-
ra. O DER também che-
gou a realizar, em 2013, 
a pintura das principais 

ruas e avenidas da cidade. 
Segundo o Governo Mu-
nicipal, essa parceria com 
o Governo do Estado, por 
intermédio do DER, tem 
por objetivo melhorar a 
sinalização das vias públi-
cas e oferecer um trânsito 
mais seguro aos paraibu-
nenses e visitantes, con-
tribuindo para diminuir 
os riscos de acidentes.

Tachas refletivas melhoram à
sinalização viária da cidade de 

Paraibuna
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As obras para a constru-
ção da alça de acesso do 
bairro das Campinas à 
rodovia Presidente Dutra 
estão em fase de constru-
ção de guias e sarjetas. 
O local recebeu limpeza 
vegetal, terraplanagem 
e nivelamento de solo.
De acordo com infor-
mações da Secretaria de 
Obras, essa é uma obra de 
grande porte, que abran-
ge área total de 12.415,48 
m². Junto com as guias 

A DERSA – Desenvol-
vimento Rodoviário S/A 
obteve hoje, autorização 
da Marinha para ampliar 
a área destinada aos pe-
destres nas embarcações 
da Travessia São Sebas-
tião – Ilhabela. A compa-
nhia adotará a partir de 
sexta-feira, 28/2, operação 
especial que duplicará a 
capacidade de pedestres 

A Secretaria de Serviços 
Públicos realizou até o dia 
27 o cadastro dos vende-
dores ambulantes interes-
sados em trabalhar no Car-
naval 2014, na Avenida do 
Povo. As credenciais de-
vem ser retiradas na pró-
pria Secretaria, hoje 6ª fei-
ra, dia 28, a partir das 14h.

Concessionária e Polícia 
Militar Rodoviária traba-
lham juntas para conscien-
tizar os motoristas sobre 
a mistura perigosa de be-
bida alcoólica e direção
A Ecopistas, concessio-
nária do corredor Ayrton 
Senna/Carvalho Pinto, re-
aliza dia 28 de fevereiro a 
terceira edição da ação Ál-
cool Zero, que tem como 
objetivo alertar os moto-
ristas sobre os riscos de 
dirigir após ter consumido 
bebidas alcoólicas.A ação 
acontece no posto de ser-
viços do km 29 da rodovia 
Ayrton Senna, sentido in-
terior. O atendimento será 

e sarjetas, o ponto está 
recebendo uma passa-
gem de águas pluviais 
que ficará sob a nova via.
Além de duas pistas, a obra 
total contempla guias, sar-
jetas, calçadas, ciclovias e 
canteiros centrais. A rota-
tória já existente será am-
pliada, para atender as no-
vas dimensões da estrada.
Segundo informações da 
Secretaria de Obras, está 
sendo realizado o levan-
tamento para a constru-

quando houver grande de-
manda de passageiros. A 
nova medida é baseada em 
estudo desenvolvido pela 
Companhia nos últimos 
meses, com o objetivo de 
priorizar os pedestres nos 
horários de pico, mantendo 
todas as condições de se-
gurança para os usuários. 
Com o aumento da área 
de pedestres nos horá-

Serão autorizadas a atu-
ação de um vendedor e 
um ajudante por licença 
expedida, que poderão 
comercializar alimentos 
e bebidas não alcoólicas. 
A fiscalização de posturas 
contará com o apoio da Po-
lícia Militar, dos policiais 
da Atividade Delegada e 

das 09h às 16h e no dia 
28, das 15h às 20h. Neste 
período, um oficial do po-
liciamento rodoviário irá 
explicar o funcionamento 
do bafômetro e alertar os 
motoristas sobre os riscos 
que a mistura de álcool e 
volante traz à segurança 
viária. Além disso, o po-
licial abordará as impli-
cações legais as quais os 
condutores sob o efeito de 
bebidas alcoólicas estão 
sujeitos.Também durante 
a ação, colaboradores da 
Ecopistas darão dicas para 
trafegar em segurança e 
distribuirão etilômetros 
portáteis, além de mate-

ção de mais uma rotatória 
no final da obra, ligando 
a alça à estrada perpen-
dicular existente no local 
e que leva à Dutra. Além 
dessa, a Secretaria está 
iniciando o estudo para 
a construção de outra ro-
tatória na ligação entre o 
Cidade Nova e o viaduto 
das Campinas. Essas com-
plementações no projeto 
possibilitarão encaixes 
para garantir a segurança 
no trâfego naquela região.

rios de maior demanda, 
as embarcações juntas 
terão a capacidade de 
transportar 2.845 pedes-
tres ao invés de 1.260, 
a capacidade normal. 
A Companhia disponibili-
zará coletes, botes e boias 
salva-vidas em número 
suficiente para atender o 
aumento de pedestres em 
todas as embarcações.

Guarda Civil Municipal, 
que garantirão segurança 
para uma festa tranquila 
aos taubateanos e visitan-
tes. A SESEP, em cola-
boração à segurança e ao 
conforto da população, in-
tensificou a iluminação na 
dispersão da Avenida com 
a instalação de holofotes.

riais educativos, incluin-
do a cartilha #Dicas de 
Segurança Ecorodovias. 
A cartilha foi desenvolvi-
da para dar continuidade 
à campanha de segurança 
viária do Grupo Ecoro-
dovias, que detém a Eco-
pistas. Em 2013, a cam-
panha foi retomada com 
o slogan “Dicas Salvam 
Vidas”.“Nossa intenção 
é salvar vidas. Para isso 
queremos reduzir signifi-
cativamente o número de 
acidentes nas rodovias a 
partir da conscientização”, 
explica Sidnei Torres, 
gerente de Atendimento 
ao Usuário da Ecopistas.

Pindamonhangaba
Alça de acesso ao

bairro das Campinas
recebe guias e sarjetas

DERSA amplia a capacidade
de pedestres na Travessia
São Sebastião – Ilhabela

Vendedores ambulantes devem 
retirar credencial para trabalhar 

no carnaval de Taubaté

São Bento do Sapucaí
Projeto Esporte para Todos

tem início em 2014Polícia Militar Rodoviária 
e Ecopistas promovem 

ação Álcool Zero durante 
carnaval


