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A GAzetA dos Municípios

22ª Feira de Artesanato 
na Ferroviária de Pinda

Banda Mundo Livre S/A 
se apresenta em

Taubaté
Inscrições aberta para 

1ª Corrida da Liberdade 
em Redenção da Serra

Prefeitura de Tremembé 
e Sebrae inauguram

Poupatempo do
Empreendedor

No próximo domingo, o 
ginásio de esportes da As-
sociação Atlética Ferrovi-
ária de Pindamonhangaba 
receberá a 22ª edição da 
Feira de Artesanato -  “A 
arte do povo em nossas 
mãos”, uma das mais fa-
mosas em toda a região. 
A organização é de Ana 
Maria Braz Cavalcante, da 
Visual Produções e Even-
tos. Tradicionalmente, 
são mais de 100 exposi-
tores de Pindamonhanga-
ba e cidades vizinhas que 
apresentam artigos exclu-
sivos, produzidos com o 
toque especial do artista 
regional. Neste ano, esta-
rão presentes 110 (cento e 
dez) artesãos das cidades 
de São Paulo, Taubaté, São 
José dos Campos, Caçapa-
va, Roseira, Praia Grande, 
Cunha, Guaratinguetá, Lo-
rena e Pindamonhangaba. 

A banda pernambu-
cana Mundo Livre 
S/A se apresenta em Tauba-
té hoje terça-feira, dia 29. 
O show será no Sesc 
Taubaté a partir das 
20h30. O grupo faz uma 
viagem sonora que vai 
desde a arte, assinada pelo 
artista plástico Derlon 
Almeida, até uma tribo 
de influências sonoras e 

Tremembé inaugurou na 
ultima sexta-feira o pri-
meiro Poupatempo do 
Empreendedor da Região, 
um espaço que facilita a 
abertura e formalização de 
empresas. Segundo o ge-
rente do Escritório Regio-
nal do Sebrae SP em São 
José dos Campos, José Fá-
bio Tau Júnior, a partir de 
agora esses processos se-
rão menos burocratizados. 
“Centralizamos todos os 
serviços necessários para 
a abertura de um negó-
cio em um único local. 
Com isso, o cidadão ga-
nha tempo. O que antes 
levava de dois a três me-
ses, hoje o cidadão leva 
apenas 15 minutos para 
sair com o CNPJ da em-
presa em mãos”, garante.
O Poupatempo do Empre-
endedor é uma iniciativa 

A organizadora Ana Maria 
Braz Cavalcante comenta 
a mostra: “É uma festa re-
gional da arte, que a cada 
ano recebe mais visitantes. 
Alem disso, as pessoas 
podem aproveitar a proxi-
midade do Dia das Mães 
para escolher um presen-
te único, com exclusivi-
dade.”, disse.  Em 2014, 
participarão do evento 
as seguintes entidades: 
APAE, Lar São Vicente 
de Paulo, Grupo Espírita 
Paz e Luz, Projeto Lãs e 
Linhas, Casa de Apoio Sol 
Nascente, S.O.S., Proje-
to Cerâmica, Associação 
dos Deficientes Físicos 
de Pinda, Pamex/Amor 
Exigente,Departamento 
de Turismo da Prefeitu-
ra de Pindamonhanga-
ba. Artigos: Artesanatos: 
Artesanatos em biscuit, 
bordados em geral, cesta-

vivências emolduradas 
em letras tanto de pro-
testo como de devoção 
às mulheres. Nascida 
em Jaboatão dos Gua-
rarapes (PE) em 1984, 
a Mundo Livre S/A foi uma 
das bandas fundadoras do 
movimento Manguebeat, 
um estilo musical de ideias 
inovadoras surgido no Re-
cife por volta dos anos 

apoiada pela Prefeitura 
Municipal de Tremembé.
Para o prefeito Marcelo 
Vaqueli, a inauguração do 
Poupatempo do Empreen-
dedor representa a concre-
tização de uma importante 
etapa do desenvolvimento 
econômico da cidade. ”
O espaço proporcionará 
aos pequenos empreende-
dores um atendimento a al-
tura de suas necessidades, 
por meio de um processo 
moderno, eficiente e muito 
mais rápido. Tudo isso com 
a preciosa colaboração 
do Sebrae-SP, a quem ex-
ternamos o nosso sincero 
agradecimento”, afirmou.
Localizado anexo ao novo 
Rosado Supermercados 
em frente ao largo do par-
que, o Poupatempo do 
Empreendedor une em um 
mesmo espaço o Banco do 

ria, bijuterias, cerâmicas, 
arte em madeira, pintura 
em tecido, fuxico, tricô, 
crochê, arte com bambu, 
arte em papel e reciclados.
Alimentação: Doces, 
bombons, tortas, salgados, 
licores, embutidos exó-
ticos, pão caseiro, sequi-
lhos, balas. A Feira de Ar-
tesanato -  “A arte do povo 
em nossas mãos” terá 
início às 09h00 e térmi-
no às 17h00, com entrada 
franca. Em complemento 
à feira, estão programa-
das diversas apresenta-
ções artísticas. Confiram:
10h00- Escola Arte Toledo
10h30- Ballet Cássia Ogata
11h00- Compa-
nhia Cenica de Dan-
ça Monica Alvarenga
14h30- CIA de 
Dança Studio A
15h00- Dança do 
Ventre Yalabina

1990, com o intuito de ser 
música de contestação. 
O Manguebeat (algo 
como “ritmo do mangue”, 
“batida do mangue”) é 
uma mistura de rock, hip 
hop e música eletrônica. 
Para o show, os músi-
cos trazem no repertó-
rio sucessos como Bola 
do Jogo, Musa da Ilha 
Grande e Meu esquema.

Povo, o Posto de Atendi-
mento ao Empreendedor 
e inúmeros serviços públi-
cos ligados ao processo de 
abertura de empresas. No 
local será possível ter aces-
so às informações necessá-
rias para a emissão da Ins-
crição Municipal e Alvará 
de Funcionamento de uma 
empresa, e ainda receber 
orientações relacionadas 
às emissões da Certidão 
de Zoneamento na área 
do empreendimento e do 
Alvará Provisório, proce-
dimentos necessários para 
a regularização da situa-
ção fiscal, tributária e ca-
dastral dos contribuintes.
O Poupatempo do Em-
preendedor de Tremem-
bé funcionará de segun-
da a sexta-feira, das 8h 
às 17h, na Rua Doutor 
Monteiro, 260, Centro.



página 2A GAzetA dos Municípios29 de Abril de 2014

MISCELÂNEA

Jornal Diário
A Gazeta dos Municípios

Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: editoraflordovale@terra.com.br
Registro no INPI 81717790
Impresso em 29/04/2014.
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão 
Gráfica  - SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam ne-
cessariamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeitu-
ras e Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral 
Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Fede-
rais, Estaduais e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda dia-
riamente. Edições atuais e de arquivos estão sempre 
a disposição no endereço: Rua dos Lírios n° 171, 
Bairro: Flor do Vale,Tremembé-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 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

Curiosidades:
A claustrofobia é um tipo de pânico que envolve apenas pessoas quando têm que per-
manecer em lugares fechados. Tais como elevadores, aviões e túneis, mesmo por pou-
co tempo e que não tenham ameaças de perigo. A mente e o organismo são invadidos 
por uma angústia e uma ansiedade incontroláveis, provocando diversas reações na 
parte física, como o aumento dos batimentos cardíacos, excesso de suor e medo in-
tenso. É bastante comum em qualquer idade, sexo, raça ou condição social e podem 
ser inúmeras as causas do problema. Porém, estudos já comprovaram que existe um 
fator genético, pois 70% dos portadores dessa fobia possuem parentes com o mesmo 
problema. As pessoas que sabem que sofrem da claustrofobia devem evitar estar em 
locais onde possam ser desencadeados esses distúrbios.
***
Você sabe como surgiu a idéia de que derramar sal dá azar? Uma das razões é que o 
sal já foi muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo tem sua crença a respeito 
do assunto. Segundo uma antiga superstição norueguesa, a pessoa estaria condenada a 
derramar quantas lágrimas que fossem necessárias para dispensar o sal derramado, já 
os antigos alemães, franceses e americanos acreditavam que o ato de derramar sal esta-
ria associado a manifestações do demônio. Estes últimos criaram um costume de jogar 
sal por cima do ombro esquerdo, pois julgavam estar atingindo o diabo nos olhos.
***
A primeira mulher a atravessar o Oceano Atlântico pilotando um avião foi a norte-a-
mericana Amélia Earhart. Foi também a primeira a voar nos Estados Unidos de costa 
a costa. Amélia Earhart desapareceu no Oceano Pacífico, em 1937, quando tentava ser 
também a primeira a completar uma volta em redor da Terra, circulando o Equador.

Humor
Haja capim

Na aula de medicina, o professor se dirige ao aluno e pergunta:
- Quantos rins nós temos?
- Quatro! Responde o aluno.
- Quatro? Replica o professor, arrogante, daqueles que sentem prazer em tripudiar sobe 
os erros dos alunos. Traga um feixe de capim, pois temos um asno na sala! Ordena o 
professor ao seu auxiliar.
- E para mim um cafezinho! Replicou o aluno ao auxiliar do professor.
O professor ficou ainda mais irado e expulsou o aluno da sala. O aluno era, entretanto, 
o humorista Aparício Torelly Aporelly (1896/1971), mais conhecido como o “Barão 
de Itararé”. Ao sair da sala, o aluno ainda teve a audácia de corrigir o furioso mestre:
- O senhor me perguntou quantos rins nós temos. Nós temos quatro, dois meus e dois 
seus. Nós é uma expressão usada para o plural. Tenha um bom apetite e delicie-se com 
o capim.
“A vida exige muito mais compreensão do que conhecimento! As vezes as pessoas, por 
terem um pouco mais de conhecimento, ou acreditam que têm, se acham no direito de 
subestimar os outros”.
***
Um cara chega feliz no bar, gritando:
- Minha sogra voltou prá casa! Minha sogra voltou prá casa!
Então um amigo encosta nele e pergunta:
- Meu amigo, isso não é uma notícia ruim?
- Não é não! Minha sogra voltou prá casa de saúde!
***
Quando voltei da pescaria com um balde cheio de peixes, meu vizinho perguntou:
- Você pescou todos esses peixes?
- Não! Estes são os peixes suicidas que se afogaram no meu balde.

Mensagens:
Mexa-se como uma criança: a atividade física é um grande fator de promoção da qua-
lidade e da duração da vida. Ande, pratique alongamento, dance. Não pare.
Coma como um índio: evite produtos industrializados. Coma menos gordura. Abuse 
das frutas, legumes e verduras. Use pouco sal e reduza o consumo de açúcar.
Durma como um gato: descanse o suficiente, espreguice-se ao acordar. Trate bem o 
seu corpo.
Tenha a paciência de um camelo: seja disciplinado. Mantenha seu compromisso de 
envelhecer com saúde. Trace objetivos e tarefas, mantendo seus sonhos vivos.
Tenha a alegria de um golfinho: valorize as coisas boas que a vida nos dá.
Seja independente como um pássaro.
Não dependa de ninguém para o seu bem estar.
Tenha a solidariedade de um cão.
Faça-se necessário. Seja independente. Mantenha-se fiel as causas sociais.
Mantenha sua crença na vida, no amor e na fraternidade.
***
Caminhe... Uma coisa é você achar que está no caminho certo, outra é achar que o seu 
caminho é o único. Nunca podemos julgar a vida dos outros, porque cada um sabe a 
sua própria dor e de suas renúncias.
***
Se ouvisse a voz do vento e soubesses cantar com ele, sua vida assumiria a dimensão 
do infinito... Quando a gente ama é capaz de sentir as coisas que não sentíamos e dar 
vida ao que não tem sinal de vida. Quando o infinito começa a crescer dentro de nós, 
a hora de acreditar que o amor existe. Por esse amor! Faça de sua vida uma partida 
de futebol, chute as tristezas, drible as alegrias e marque um gol e eu da arquibancada 
estarei torcendo por você.

Pensamentos:
Nossos fracassos, às vezes, são mais frutíferos que nossos êxitos.
A palavra futuro é uma palavra sem decadência.
Quem tem olhos fundos começa a chorar mais cedo.
Procure ser feliz, porque não sabes o dia de amanhã.
Nunca pense no futuro, ele sempre chega rápido demais.
Pessoas de espírito jovem nunca envelhecem.
A ausência aumenta o amor e a presença o fortalece.
A natureza dando-nos as lágrimas prova que nos criou sensíveis.
Os erros são proveitosos quando nos educam.
Todos nascemos loucos, mas alguns continuam sempre assim.
Seja fiel nas pequenas coisas porque é nelas que mora o sua força.
A audácia cresce com o medo dos outros.
Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
Ninguém consegue usar máscaras por muito tempo.
Um amor pobre é aquele que se pode medir.
Onde a luz bate mais forte a sombra é mais escura.
O verdadeiro nome do amor é cativeiro.
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Caçapava Trecho crítico da 
rodovia do Livro passa por 

recuperação
A recuperação de um tre-
cho crítico da rodovia 
Osório da Cunha Lara 
Neto (rodovia do livro) 
entre os quilômetros 6 e 
7, próximo à Associação 
Recreativa Centro de Vôo 
à Vela Ipuã, está sendo fei-
ta pela secretaria de obras 
e serviços municipais de 
Caçapava. Os servidores 
públicos começaram o 
trabalho quinta-feira, com 

o objetivo de eliminar de-
ficiências do asfalto e a 
precariedade das laterais 
que apresentavam entupi-
mento de galerias e obstru-
ções nos canais de escoa-
mento de águas pluviais. 
O asfalto recebeu ma-
terial apropriado e os 
canais de escoamen-
to foram desobstruídos. 
Mato e terra oriunda de 
deslizamentos foram 

removidos e o trecho 
já apresenta outro as-
pecto, mesmo antes da 
conclusão do serviço.
Moradores do local elogia-
ram as ações do Henrique 
Rinco para que as estradas 
rurais tenham condições 
seguras para seu usuários. 
O Município de Caça-
pava é responsável por 
cerca de 550 quilôme-
tros de estradas rurais. 

Prefeitura de São Bento do 
Sapucaí divulga vagas para 

cursos do Via Rápida
Emprego com Bolsa Auxílio
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Lei da Ação Civil Pública 
agora protege honra de 

grupos religiosos, raciais 
e étnicos

Taubaté recebe a Loja
Modelo Itinerante do

Sebrae-SP 

Balcão de Emprego 
está com 24

oportunidades de
trabalho em Taubaté

Museu de pinda
realiza mostra e

exposição de fotos

Foi publicada no Diário 
Oficial da União desta 
sexta-feira a nova redação 
sancionada pelo governo 
brasileiro que garante aos 
grupos raciais, étnicos e 
religiosos a proteção da 
honra e dignidade. San-
cionada pela presiden-
te Dilma Rousseff, a Lei 
da Ação Civil Pública 
teve que passar por mu-
danças em sua redação. 
A nova lei é de autoria 
do ex-senador Abdias do 

Pela primeira vez na re-
gião, loja mostrará no-
vas tecnologias do vare-
jo de moda e tendências 
do visual merchandising; 
empresários de 10 cida-
des da região vão visitar 
a loja em missões orga-
nizadas pelo Sebrae-SP 
O Sebrae-SP traz para 
Taubaté entre os dias 
28 e 30 de abril a Loja 
Modelo Itinerante, 
uma loja conceito de 55 m² 
concebida em uma carreta 
de 15 metros que vai apre-
sentar ao público gratuita-
mente novas tecnologias 
usadas no varejo de moda 
e as principais tendências 
do visual merchandising. 
A novidade ficará insta-
lada no estacionamen-
to do Taubaté Shopping 
e a visitação é gratuita.
O veículo estará disponí-
vel para o público no es-
tacionamento do Taubaté 
Shopping. Para os partici-
pantes da visita guiada, o 
estacionamento será gra-
tuito durante o período da 
visita. Juntamente com os 
parceiros da região, foram 
organizadas pelo Escritó-
rio Regional do Sebrae-SP 
de São José dos Campos 
missões com grupos de em-
presários que irão conhe-
cer a Loja Modelo. Cerca 
de 90 empresários de São 
José dos Campos, Taubaté, 
Jacareí, Tremembé, Ca-

O Balcão de Emprego da 
Prefeitura de Taubaté está 
ofertando 24 vagas de tra-
balho em diversas áreas 
e funções. Há excelentes 
oportunidades de emprego 
para quem tem experiên-
cia nas seguintes profis-
sões: Açougueiro, Analista 
Fiscal, Ajudante de Padei-
ro, Auxiliar de Compras, 
Balconista de Padaria, 
Caldeireiro, Carpintei-

O Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina está re-
alizando a exposição de 
fotos “O T da Questão”, 
que segue o tema “Diver-
sidade Sexual” e conta 
com fotos de travestis. A 

Nascimento, falecido 
em 2011, um dos maio-
res defensores brasileiros 
da igualdade racial e da 
cultura afrodescendente.
O projeto que deu ori-
gem à nova lei foi apre-
sentado em 1997 e o tex-
to sancionado por Dilma 
foi aprovado pelo Senado 
em março. No seu raio 
de atuação, a Ação Civil 
Pública pode valer-se do 
Ministério Público, como 
instrumento para proibir 

çapava, Santa Branca, 
Ubatuba, Caraguatatuba, 
São Sebastião e Ilhabe-
la integram as missões.
Com visitas guiadas por 
consultores do Sebrae-SP, 
empresários e futuros em-
preendedores do setor de 
comércio varejista de ves-
tuário e acessórios pode-
rão conhecer as melhores 
práticas para organização 
e layout da loja, ilumi-
nação ideal para valori-
zar as peças, disposição 
dos produtos, arrumação 
da vitrine, precificação 
e outros técnicas do vi-
sual merchandising que 
podem tornar a loja mais 
atrativa para os clientes, 
fazendo com que as ven-
das sejam impulsionadas. 
O veículo também é adap-
tado para receber portado-
res de deficiência, ponto 
importante para o varejo.
Os visitantes também 
poderão saber mais so-
bre a tecnologia RFID 
aplicada ao varejo, que 
permite controlar os es-
toques, aumentar a se-
gurança da empresa e, 
consequentemente, me-
lhorar o processo de aten-
dimento. Com a aplicação 
de uma etiqueta eletrônica, 
a identificação por Rádio 
Frequência ou RFID, do 
inglês Radio-Frequency 
Identification, possibilita 
o rastreamento dos pro-

ro, Consultor de Vendas, 
Corretor de Imóveis (com 
CRECI), Coordenador de 
Educação Física, Encar-
regada de Loja, Área Ali-
mentícia, Fonoaudiólogo, 
Garçom, Instalador de 
CFTV, Jardineiro, Leitu-
rista, Líder de Limpeza, 
Mecânico de Autos, Me-
cânico de Empilhadeiras, 
Operador de Supermerca-
do, Professor de Educação 

mostra foi oferecida pelo 
Centro de Cultura, Memó-
ria e Estudos da Diversi-
dade Sexual de São Paulo, 
instituição ligada do Go-
verno do Estado. A inten-
ção é divulgar outra forma 
de manifestação artística 

ou prevenir danos ao meio 
ambiente, ao consumidor, 
a bens e direitos de valor 
artístico, estético, históri-
co, turístico e paisagísti-
co; à ordem urbanística; 
e a qualquer outro inte-
resse difuso ou coletivo, 
além de danos por infra-
ção da ordem econômica. 
Agora, a nova redação es-
tende a ação civil pública à 
proteção da honra e à dig-
nidade de grupos raciais, 
étnicos ou religiosos.

dutos em todo o processo 
de comercialização, faci-
litando contagem do esto-
que, identificação de cada 
produto no interior da 
loja e controle de vendas, 
o que resulta em melho-
ria da gestão da empresa, 
aumento de segurança e 
agilidade no atendimento.
Segundo a consultora 
de marketing do Sebra-
e-SP, Lídia Mota, a visi-
ta à Loja Modelo é uma 
ótima oportunidade para 
os empresários conhece-
rem as novas tecnologias 
e as estratégias do visu-
al merchandising aplica-
das ao varejo de moda.
“A inovação na empresa, 
em especial no processo 
de gestão e atendimen-
to, é uma forma de dife-
renciar a empresa e tor-
na-la mais competitiva. 
Também é importante lem-
brar que grande parte das 
estratégias que os partici-
pantes irão conhecer se-
quer necessitam de inves-
timentos altos. Algumas 
vezes, pequenas alterações 
na disposição dos produtos 
e na organização da loja e 
vitrine faz com que os pro-
dutos sejam valorizados e, 
consequentemente, mais 
vendidos”, comentou.
Mais informações po-
dem ser obtidas pe-
los telefones 0800 570 
0800 e (12) 3922-2977

Física, Professor de Vio-
lão, Supervisor de Limpe-
za, Vendedor de Móveis. 
As pessoas que tiverem 
interesse em pleitear uma 
dessas vagas, devem pro-
curar o Balcão de Empre-
go, que fica na Praç Coro-
nel Vitoriano, 1, Centro. 
Caso não tenha cadastro, 
é necessário apresentar 
comprovante de endereço 
e documentos pessoais.

e colaborar para o en-
frentamento à homofobia.
A visitação é gratuita e 
pode ser realizada às ter-
ças, sábados e domin-
gos, das 13h às 17 horas, 
e de quarta a sexta-fei-
ra, das 8h às 17 horas.

Alunos UNITAU ganham 
desconto de 100% na

mensalidade

Três estudantes foram 
contemplados com a Bol-
sa BIP entre fevereiro e 
março. A Universidade 
de Taubaté (UNITAU) 
entregou três Bolsas de 
Incentivo ao Pagamento 
(BIP). Dois estudantes de 
Administração e um alu-
no da Escola Dr. Alfredo 
Balbi receberam descon-
to total nas mensalidades 

até o mês de dezembro.
“Eu nunca ganhei um 
prêmio tão grande. Fi-
quei feliz e tenho outros 
irmãos, assim sobra mais 
dinheiro também”, dis-
se Victor Maia Ribeiro, 
do segundo ano do curso 
Técnico de Informática.
Os universitários Matheus 
Alvarenga Fonseca e Sa-
mantha Costa da Silva di-

videm a mesma sala no cur-
so de Administração. Eles 
foram os contemplados 
com o benefício nos me-
ses de fevereiro e março.
“Vou guardar o di-
nheiro para investir 
em uma pós-gradua-
ção na área de Marke-
ting”, afirmou Samantha.
Para Matheus, a bolsa 
chegou na hora certa. Ele 
trabalha em uma empresa 
de Logística para pagar os 
estudos e já pensa em eco-
nomizar o dinheiro para 
o próximo ano da gradu-
ação. O estudante sonha 
em ter o próprio negócio.
“A iniciativa trouxe uma 
energia positiva para a 
Universidade e é uma boa 
alternativa para os alunos 
investirem na sua especia-
lização”, comentou o Rei-
tor da Universidade, Prof. 
Dr. José Rui Camargo.


