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Comunicado Importante 
Dificuldade com as
Inscrições para o
concurso do CIEE

Aos alunos que estão 
encontrando dificulda-
de para realizar a ins-
crição no concurso de 
estagiários da Prefeitu-
ra junto ao site do CIEE, 
informamos que:
O próprio CIEE nos re-
latou que o problema 
se dá, em alguns casos, 
porque o sistema entende 
que alunos que estão cur-

sando o 3º ano do ensino 
médio já estão formados.  
Sendo assim, alunos 
que não estejam conse-
guindo efetuar sua ins-
crição, entrem em con-
tato com o CIEE pelo 
telefone: (12) 3631-1708. 
Caso o aluno não tenha 
como entrar em contato 
com o CIEE é só com-
parecer na sede da Pre-

feitura e procurar por 
Emílio ou Alexandra que 
os mesmos estão à dis-
posição para ajudá-los.
Paço Municipal São Ben-
to do Sapucaí – Av. Se-
bastião de Mello Mendes, 
511 – Jd. Santa Terezinha. 
Tel.: (12) 3971-6110. 
Atenciosamente, Prefei-
tura da Estância Climáti-
ca São Bento do Sapucaí

Comunicado importante 
aos blocos

carnavalescos de
Tremembé

Secretaria de Turismo, Cul-
tura e Esportes informa:
CONSIDERANDO o 
novo formato do carnaval 
de Tremembé e a cria-
ção tão precoce de novos 
blocos no decorrer dos 
tempos, e por não haver 
critérios para dar apoio 
e fomentar os mesmos, a 
SECRETARIA DE TU-
RISMO, CULTURA E ES-
PORTES da ESTÂNCIA 
TURÍSTICA DE TRE-
MEMBÉ, resolve através 
do presente, estabelecer 
um regulamento para os 
blocos carnavalescos da 
cidade de Tremembé, que 
pleiteiam ajuda de custo 
ou Apoio Cultural, a saber:
DA CONSTITUIÇÃO 
E PERSONALIDA-
DES DOS BLOCOS
Artigo 1º – A partir do ano 
de 2015, todos os Blocos 
deverão ter personalidade 
jurídica, dentro da melhor 
forma que se enquadra-
rem na legislação vigente.
Artigo 2º – Cada “Bloco” 
deverá efetuar a prestação 
de conta dos valores recebi-
dos anualmente e encami-
nhada a Secretaria de Tu-
rismo, Cultura e Esportes, 
90 (noventa dias) após o 
encerramento do carnaval.
Artigo 3º – Todos os “Blo-
cos” deverão possuir iden-
tidade musical própria, 
devendo enviar uma có-
pia da mesma em mídia 
(CD), para a Secretaria de 
Turismo, Cultura e Espor-
tes, até o dia 03/02/2014 

– Segunda-feira ás 17:00h.
 Parágrafo 1º – Os “Blo-
cos” não poderão pos-
suir nomes alusivos a 
agremiações de futebol 
(times), estabelecimen-
tos comerciais, conota-
ções a pessoas públicas, 
políticas ou partidárias.
Parágrafo 2º – Serão 
permitidas alusões in-
memoria as pessoas, 
com a devida permis-
são de seus familiares.
DOS RECURSOS 
FINANCEIROS E 
APOIO CULTURAL
Artigo 4º – A Secretaria de 
Turismo, Cultura e Espor-
tes manterão imparcialida-
de na distribuição de recur-
sos bem como no Apoio 
Cultural, porém criará 
critérios de incentivo para 
melhoria a captação de 
recursos dos “Blocos”.
Parágrafo 1º – A Secre-
taria de Turismo, Cultu-
ra e Esportes, de acordo 
com a dotação orçamen-
tária de sua pasta, dispo-
nibilizará o valor de R$ 
500,00 (quinhentos reais) 
a ser destinados aos “Blo-
cos”, desde que se enqua-
drem nas normas conti-
das nesse regulamento.
 DAS APRESENTAÇÕES
Artigo 6º – A formação 
e concentração do blo-
co acontecerão atrás da 
estação, respeitando ri-
gorosamente o respec-
tivo horário posterior-
mente estabelecido pela 
organização do evento.

Parágrafo 1º – Ocorrendo 
situações climáticas não 
favoráveis ou de qual-
quer outra natureza, fica-
rá a critério da organiza-
ção a saída do caminhão 
para acompanhar o bloco.
Artigo 7º – Os integran-
tes dos blocos deverão 
se deslocar até a estação 
de forma dispersada, e 
não em bloco, aglome-
rações ou multidões.
Parágrafo 1º – Ocorrendo 
o deslocamento para a es-
tação em bloco, a Prefeitu-
ra, não se responsabilizará 
por quaisquer danos ou 
incidentes causados pelos 
integrantes, além de apli-
car as sanções previstas 
no presente regulamento.
DAS PENALIDADES E 
RESPONSABILIDADES
Artigo: 8º – Será de in-
teira responsabilidade 
dos representantes dos 
“Blocos”, manterem a or-
dem e os cumprimentos 
do presente regulamento.
Artigo 9º – Os “Blocos”, 
que infringirem o presen-
te regulamento, ficarão 
suspensos do carnaval do 
ano seguinte, e persistindo 
a infração será eliminado.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 10º – Toda e qual-
quer eventualidade não 
expressa no presente re-
gulamento, caberá a or-
ganização do evento o 
livre arbitro de decidir.
Marcela Pereira Tupinambá
Secretaria de Cultu-
ra Esportes e Turismo

Prefeitura de Tremembé 
e Faculdade Anhanguera 

firmam parceria para
disponibilizar bolsas

de estudo

Para contribuir com a 
qualificação e o aprimo-
ramento profissional dos 
munícipes tremembeenses 
e dos servidores públi-
cos da cidade, a Prefeitu-
ra Municipal da Estância 
Turística de Tremembé, 
através da Secretaria de 
Ação Social e a Faculdade 
Anhanguera de Pindamo-
nhangaba anunciaram uma 
parceria inédita na cidade.  
A iniciativa contempla 50 
bolsas de estudo, com um 
desconto de 50% nas men-
salidades para cursos pre-
senciais de: Administra-
ção, Ciências Contábeis, 
Letras, Pedagogia, Tecno-

logia em Logística e Ser-
viço Social (exceto para 
funcionários públicos). Os 
interessados deverão pre-
encher uma ficha cadas-
tral na  Secretaria de Ação 
Social na Rua José Mon-
teiro Pato, 325 – Jardim 
Bom Jesus ou ligar para 
(12) 3674-3660 ou 3674-
3910 e os mais caren-
tes serão contemplados.
“Essa é mais uma ação 
da Prefeitura em conjunto 
com a Secretaria de Ação 
Social que tem como obje-
tivo atuar na realização de 
projetos que visam a qua-
lificação do jovem, assim 
como no seu desenvolvi-

mento profissional e na sua 
ascensão social. Agradeço 
e parabenizo aos diretores 
da Faculdade Anhanguera 
que não mediram esforços 
para que ocorresse essa 
parceria. Juntos, estamos 
facilitando o acesso dos 
cidadãos ao ensino supe-
rior”, explica Presiden-
te do Fundo Social de 
Solidariedade de Tre-
membé, Andrea Vaqueli.
Anhanguera Pin-
d a m o n h a n g a b a
Av. Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, 3.344 
– Campo Alegre – Pin-
damonhangaba – S.P.
(12) 3644-3300

Praia do Perequê-Açu 
recebe programa Praia 
Acessível neste sábado

Programa atende o Direi-
to ao Lazer do Cidadão, 
conforme reza o Artigo 30 
da Convenção Internacio-
nal sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência
A Secretaria de Turis-
mo de Ubatuba promo-
ve neste sábado, dia 1 de 
fevereiro, mais uma edi-
ção do programa Praia 
Acessível na praia do 
Perequê Açu, localizada 
na região central. A ação 
acontece nas proximida-
des do Terminal Turístico.
A atividade consiste em 
um banho de mar assis-
tido para portadores de 
mobilidade reduzida e o 
programa fornece cadei-
ras de roda adaptadas para 

areia e destinadas às pes-
soas com mobilidade re-
duzida, portadores de de-
ficiência física ou idosos.
A iniciativa conta com 
apoio de monitores
 voluntários, que auxiliam 
o visitante a se divertir 
com segurança e que cer-
tamente contribuem para 
escrever um capítulo im-
portante na vida de quem 
conheceu o prazer de entrar 
no mar pela primeira vez.
Vale destacar que as 
ações (incursões no mar) 
acontecem em dois horá-
rios. A primeira às 9 horas 
e a segunda às 13 horas.
Seja um voluntário! 
Inscreva-se pelo telefo-
ne (0xx12) 3833-9007.

Traga seu familiar 
e venha se divertir!
Praia Acessível
O Praia Acessível 
atende o Direito ao La-
zer do Cidadão, confor-
me reza o Artigo 30 da 
Convenção Internacio-
nal sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência.
Em Ubatuba, o
 programa con-
ta com apoio da 
Associação de Quiosques 
de Ubatuba, Rotary Inter-
nacional, UNIR (Unidade 
Integrada de Reabilitação) 
e NASF (Núcleo de Apoio 
a Saúde da Família).
Mais informações pelo 
telefone (0xx12) 3833-
9007 / 3833-9123.
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - 
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de 
França ( Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 
19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro 
Alves Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. 
Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora 
de Natividade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da 
Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Ban-
ca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e 
Rev. Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 
de setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José 
Joaquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de 
jornal da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora San-
to 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

MISCELÂNEA Calor aumenta o risco de 
pedras nos rins

Maior fator de risco para 
cálculos renais é a desidra-
tação. No verão, o intenso 
calor e a falta de ingestão 
de líquido, são os fatores 
que mais comprometem a 
saúde dos rins, principal-
mente a dos homens - com 
o surgimento dos cálculos 
renais. Já para as pessoas 
que sofrem do problema, 
a propensão a ter mais 
cálculos no período das 
altas temperaturas é mui-
to maior em comparação 
as outras estações do ano.
Os cálculos, conheci-
dos popularmente como 
pedras nos rins, afetam 
aproximadamente 5% das 
mulheres e 12% dos ho-
mens. É um quadro agudo 
que surge geralmente pelo 
acúmulo de cristais a partir 
de substâncias presentes 
na urina. Eles são forma-
dos por ácido úrico, oxala-
to, cálcio e cistina. “Estas 
substâncias se depositam 
nos rins ou no canal uriná-
rio em formato de pedras 
e podem provocar dores 
intensas, e obstruções no 
sistema urinário, gerando 
riscos e graves complica-
ções”, explica o médico 
nefrologista do Hospital 
Nossa Senhora das Gra-
ças (HNSG), José Gas-
tão Rocha de Carvalho.
De acordo com o médico, 
a maior incidência em ho-
mens ainda não tem uma 
causa definida. A hidrata-
ção é a principal maneira 

de se proteger. “A situação 
é frequente em pessoas 
que vivem em ambientes 
com temperatura elevada, 
ambiente seco, ar condi-
cionado, e quando a in-
gestão de líquida é insufi-
ciente”, explica o médico.
A água no organismo faz 
com que a urina seja diluí-
da, reduzindo a concentra-
ção de cristais e facilitan-
do o trabalho dos rins na 
hora de eliminar nutrientes 
que não são mais neces-
sários para o organismo. 
Porém, o médico orienta 
para outros fatores dietéti-
cos que podem contribuir 
com o problema, como a 
ingestão excessiva de sal, 
proteína animal, açúcares 
refinados, alimentos que 
contenham quantidades 
elevadas de sódio, cálcio 
e ricos em oxalatos, como 
suco de laranja, maçã, al-
guns tipos de verduras e 
refrigerantes colados. “Es-
tes produtos devem ser 
moderadamente consumi-
dos”, alerta o especialista.
Os casos de cálculos re-
nais também estão asso-
ciados a fatores genéticos 
e doenças como – diabe-
tes, obesidade, hiperten-
são, gota, doença e insufi-
ciência renal crônica. “Das 
associações mais preocu-
pantes é a possível relação 
com doenças do coração, 
principalmente em mu-
lheres”, afirma o médico. 
Sintomas: Os sintomas 

podem variar- desde o au-
mento da frequência para 
ir ao banheiro, pequenos 
desconfortos para urinar, 
até dores localizadas. “A 
dor tem variações confor-
me a localização do cálcu-
lo”, explica o nefrologista.
De acordo com o médico, 
é necessário também ficar 
atento a outros sintomas. 
“Se a urina está escura e 
com sangue, se há dor, 
ânsia, vômito, febre ou 
fraqueza é recomendado 
procurar um nefrologis-
ta ou urologista para in-
vestigar o caso”. “Casos 
que apresentam febre são 
mais preocupantes”, com-
plementa o especialista.
Diagnóstico e tratamento
O médico pode solicitar 
um exame de sangue e uri-
na ao paciente para diag-
nosticar. “Os exames de 
imagens mais úteis para 
descobrir o cálculo são a 
ultrassonografia e a tomo-
grafia”, explica o nefrolo-
gista. Se o paciente sentir 
cólica renal deve procurar 
um hospital, onde os mé-
dicos aplicam soro e me-
dicamentos para aliviar 
a dor. Em 90% as pedras 
são liberadas de forma es-
pontânea. Em casos mais 
graves, quando há dor e 
infecção urinária, mas o 
cálculo não sai de for-
ma natural é necessário 
retirá-lo por meio de ci-
rurgia, ou por outros mé-
todos menos invasivos.

O setor da Saúde repre-
senta uma importante lo-
comotiva para a economia 
brasileira e principalmente 
para a geração de novos 
postos de trabalho. De 
acordo com estimativas 
da Confederação Nacio-
nal de Saúde (CNS), o se-
tor fechou o ano de 2013 
com uma participação de 
10,2% do Produto Interno 
Bruto (PIB) nacional, co-
laborando de forma signi-
ficativa para o crescimen-

to da economia. O setor 
público contribuiu com 
43% desse crescimento e 
o privado, com 57%. Essa 
é uma das áreas que mais 
se desenvolve e oferece 
oportunidades de empre-
gos no País. O ano de 2013 
fechou com 3,1 milhões de 
postos de trabalho na Saú-
de, sendo 61% no setor 
público e 39% no privado. 
Desde 2010, o número de 
empregos cresceu 19,2%. 
A tendência é que a cada 

ano, o segmento da Saú-
de seja visto como um 
dos principais pilares da 
economia nacional e não 
apenas por sua função as-
sistencial. A Saúde hoje é 
um dos polos fundamen-
tais para o desenvolvi-
mento econômico e social 
do Brasil, além de atender 
cerca de 150,5 milhões 
usuários pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) e 
50 milhões de pessoas por 
meio dos planos de saúde.

Saúde responde por 10,2%
do PIB nacional em 2013 

aponta CNS

Curiosidades

A água pode estragar caso seja armazenada de forma ou em lugares inadequados. 
Se você encher um balde com água e deixá-lo parado por alguns dias, verá que o 
recipiente foi invadido por larvas, insetos, fungos e outras formas de vida, ten-
do então que purificá-la para que se torne novamente potável. Guardá-la em reci-
piente fechado também oferece riscos, pois a água ou o próprio recipiente podem 
já estar contaminados com as bactérias. Além disso, o pote onde ela é deixada pre-
cisa ser adequado para o armazenamento. Se ela fosse colocada em uma bacia de 
alumínio, por exemplo, logo o metal envenenaria a água. Os materiais que podem 
ser usados para armazenar líquidos são: vidro, aço inoxidável e alguns plásticos.
***
Na época dos telégrafos, a empresa Western Union, maior provedora de serviços de 
mensagens telegráficas, nos Estados Unidos, testava os novos aparelhos a fim de garan-
tir que eles enviassem todas as letras sem erros e para fazer os testes, foi criada a frase 
“the quick brown fox jumps over the lazy dog” (a rápida raposa marrom pula sobre 
o cão preguiçoso), sentença que une em apenas uma linha todas as letras do alfabeto.
***
As runas carregam símbolos que formam um alfabeto muito antigo, provavelmente cria-
do pelos povos germânicos. O código rúnico, que também é conhecido por “futhark”, 
palavra formada pelo nome de suas primeiras letras, assim como alfabeto (alpha+beta), 
espalhou-se da Europa Central e Oriente para o Norte há cerca de quatro mil anos. Lá, 
foi adotado por diversas culturas, incluindo os vikings e sofreu modificações de acordo 
com a necessidade de se adicionar novos significados. O alfabeto original possuía vinte 
e quatro signos e nunca foi usado como língua falada. Sua escrita pode ser feita em ambos 
os sentidos e não possui letras maiúsculas. O valor místico das runas é tão antigo quan-
to sua existência, pois desde sua origem são usados como símbolos mágicos por adivi-
nhadores. No passado, cada signo possuía uma relação direta com determinado deus.

Humor

Um avião caiu na floresta e restaram apenas três sobreviventes: um indiano, um ju-
deu e um argentino. Caminhando entre as árvores de uma grande floresta, eles en-
contraram uma pequena casa e pediram para passar a noite. O dono da casa disse:
- Minha casa é muito pequena, posso acomodar apenas dois e um terá que dormir no 
curral.
O indiano respondeu:
- Eu dormirei no curral, sou indiano e hinduísta, necessito praticar o bem.
Após uns trinta minutos, alguém bate na porta da casa. Era o indiano, que disse:
- Não posso ficar no curral, lá tem uma vaca que é um animal sagrado e eu não posso 
dormir junto a um animal sagrado.
Então o judeu respondeu:
- Eu dormirei no curral, somos um povo muito humilde e sem preconceitos.
Após uns trinta minutos, alguém bate na porta da casa. Era o judeu, que disse:
- Não posso ficar no curral, lá tem um porco que é um animal impuro e eu não posso 
dormir junto a um animal que não seja puro.
Então o argentino, nada satisfeito, aceitou dormir no curral.
Após uns trinta minutos, alguém bate na porta da casa. Era a vaca e o porco.
***
O milionário vai até o gabinete do prefeito, mas logo foi barrado pelo segurança, que 
diz:
- Desculpe senhor, mas o prefeito não vai poder atendê-lo. Ele está com um pessoal 
de Brasília.
E o milionário, responde:
- Ora bolas, deixa de bobagens! Vai lá e diga a ele que eu estou de Mercedes.

Mensagens

Depende de você 

A paz que você reclama e tenta encontrar. A compreensão que você reivindica a cada 
passo. A bondade que você admira nas pessoas e sonha possuir. O diálogo, base de toda 
convivência. A abertura que é o caminho para a renovação. A realização que você julga 
essencial. O amor que você quer encontrar nos outros. Pondere, queixar-se ou produzir, 
atrapalhar ou servir, desprezar ou valorizar, revoltar ou colocar, adoecer ou curar-se, rebai-
xar-se ou abrir-se, estacionar ou progredir é uma questão de escolha... só depende de você.
***
Faça uma faxina dentro de você, limpe toda angústia, toda tristeza, toda infelicidade. 
Procure o teu sorriso diante do espelho, brilhe cada dia mostrando a moldura do teu 
sorriso. Nascemos para brilhar e acreditar que o novo amanhecer vai trazer o suces-
so tão esperado, a alegria de viver é acreditar sempre que para vencer basta querer!
***
Se alguém me perguntar para que serve uma gravata, terei que responder: para ab-
solutamente nada, nem mesmo para enfeitar. Porque hoje em dia ela se tornou o 
símbolo da escravidão, do poder e do distanciamento. A única utilidade que eu vejo 
no uso da gravata consiste em chegar em casa e retirá-la, dando a nítida impressão 
de que estamos nos livrando de alguma coisa que nem mesmo sabemos o que seja.
***
Quem não te procura, não sente a sua falta. Quem não sente a sua falta, não te ama. 
O destino determina quem entra na sua vida, mas você decide quem fica nela. A ver-
dade dói só uma vez, mas a mentira dói cada vez que você lembra dela. Então, va-
lorize quem valoriza você e não trate como prioridade quem te trata como opção!
 
Pensamentos

Nenhum amor se perde, ele fica guardado em nossos corações.
Todo amor é eterno, se não era eterno, não era amor.
Um homem não envelhece, quando sente paixão.
A realidade se forma em volta de compromissos.
Somos formados e talhados pelo que amamos.
A felicidade consiste em fazer o bem.
A filosofia de um século é o senso comum do próximo.
Permita que eu escute a mim e não aos outros.
Somente o amor pode juntar duas almas em um só coração.
A felicidade é a harmonia entre o pensar, o dizer e o fazer.
Julgue um homem pelas suas perguntas e não pelas respostas.
O mundo dá voltas, então relaxe.
Se for prá ser será.
Conservemos pela sabedoria o que adquirimos pelo entusiasmo.
Ser feliz e ter razão, geralmente são incompatíveis.
Ninguém sabe o bastante para ser pessimista.
O Sol nasce para todos e a Lua para os enamorados.



página 3A GAzetA dos Municípios31 de Janeiro de 2014

Geraldo Alckmin aprovei-
tou para anunciar recursos 
em benefício ao Bairro do 
São Guido. O governador 
de São Paulo, Geraldo Al-
ckmin esteve em Paraibu-
na, para a inauguração da 
pista duplicada no trecho 
de planalto da Rodovia 
dos Tamoios (SP-99), en-
tre o km 11,5 e km 60,4. O 
evento aconteceu próximo 
à área do futuro Polo In-
dustrial de Paraibuna (km 
29), e reuniu autoridades 
políticas, moradores do 
município e região e ór-
gãos de imprensa. Segun-
do o Governo do Estado, 
o custo total do trecho de 
planalto ficou em 672,4 
milhões de reais, 115 mi-

lhões a mais do que o va-
lor inicial; a liberação de 
mais recursos foi neces-
sária devido a mudanças 
e melhorias no projeto ini-
cial, como o aumento na 
sinalização e reforço em 
pontes, construção de pas-
sarelas, pontos de ônibus 
e melhorias nos acessos. 
As obras complementares 
(Planalto) estão previstas 
para terminar em 2014.
A nova Tamoios também 
contará com contornos 
viários que ligarão Cara-
guatatuba a São Sebastião, 
cujo objetivo é diminuir o 
trânsito na área urbana das 
cidades. A obra do primei-
ro trecho, de 6,2 quilôme-
tros e que ligará a Tamoios 

à praia Martim de Sá e a 
Rio-Santos, foi iniciada no 
fim de 2013 e deve ser en-
tregue até junho de 2015. 
Já a obra na serra (segunda 
parte) terá 21,5 quilôme-
tros, custo de R$2,9 bi-
lhões e prazo de 60 meses, 
com início previsto para o 
2º semestre de 2014 e térmi-
no no 2º semestre de 2019.
De acordo com o Estado, 
a duplicação da Rodovia 
dos Tamoios gerou 4.800 
empregos, entre diretos e 
indiretos, em todas as fa-
ses das obras. Parte desse 
contingente já deixou os 
canteiros e está sendo in-
corporado à construção 
dos contornos entre Cara-
guatatuba e São Sebastião.

Governador inaugura 
trecho de Planalto da 

‘Nova Tamoios’ em
Paraibuna

As pessoas que pos-
suem dívidas (IPTU, 
ISS, ALVARÁ, ÁGUA) 
com a Prefeitura de Pa-
raibuna podem fazer o 
parcelamento no Se-
tor de Dívida Ativa e, 
assim, evitar que 
seus nomes sejam in-
clusos no SERASA. 

Para quaisquer dúvidas, 
entre em contato com 
o Setor de Dívida Ati-
va, no Paço Municipal, 
ou ligue para o telefone: 
(12) 3974-2080, ramal 226. 
Prejuízos causados para 
quem tem o nome inscri-
to no SPC ou SERASA: 
Impossibilidade de fazer 

compras a prazo; Suspen-
são de talões de cheques 
fornecidos pelos bancos; 
Cancelamento de li-
nhas de crédito como 
o cheque especial;  
Dificuldades para alugar 
imóveis ou fazer emprés-
timos e financiamentos;
Entre outros problemas.

COMUNICADO:
Sobre Pagamento de

Dívidas com a Prefeitura 
de Paraibuna

O vice-prefeito em exercí-
cio, Victor de Cássio Mi-
randa, aproveitou a visita 
de Alckmin a Paraibuna 
para solicitar recursos, 
visando à construção da 
Unidade Básica de Saúde 
do Bairro do São Guido. 

O governador atendeu 
ao pedido e de imedia-
to anunciou a liberação 
de 500 mil reais para 
a UBS do São Guido.
Segundo o Go-
verno Municipal, 
a construção de um pos-

to de saúde no São Gui-
do será de grande utili-
dade, pois atenderá um 
dos bairros mais po-
pulosos do município, 
garantindo uma me-
lhor qualidade de vida 
a população local.

Governador libera
recursos para

Paraibuna

PROGRAMAÇÃO DO
29º FESTIVAL DE

MARCHINHAS
CARNAVALESCAS DE

SÃO LUIZ DO PARAITINGA
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A meta é vacinar 80% do 
público-alvo, formado 
por 5,2 milhões de meni-
nas. O vírus HPV é uma 
das principais causas do 
câncer do colo de útero, 
terceiro tipo mais fre-
quente entre as mulheres.
A vacina contra o Papilo-
ma Vírus Humano (HPV), 
usada na prevenção do 
câncer de colo do útero, 
passa a ser ofertada no 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) a partir de 10 de 
março, para meninas de 
11 a 13 anos. A estratégia 
de vacinação nas unidades 
da rede pública do país e 
nas escolas, além da cam-
panha de mobilização ao 
público-alvo, foram apre-
sentadas, nesta quarta-fei-
ra (22), pelo ministro da 
Saúde, Alexandre Padilha.
A vacina estará disponível 
nos 36 mil postos da rede 
pública durante todo o 
ano, como parte da rotina 
de imunização. O Ministé-
rio da Saúde, no entanto, 
está incentivando às secre-
tarias estaduais e munici-
pais de saúde que promo-
vam, em parceria com as 
secretarias de educação, 
a vacinação em escolas 
públicas e privadas. Para 
orientar esta mobilização, 
já foi distribuído informe 
técnico aos estados e mu-
nicípios e, em fevereiro, 
inicia a capacitação a dis-
tância aos profissionais de 
saúde e professores. Tam-
bém está previsto reforço 
nas escolas sobre a impor-
tância da vacina para ado-

lescentes, pais e professo-
res, com distribuição do 
Guia Prático sobre HPV.
Ao anunciar a estratégia 
de vacinação, o ministro 
da Saúde, Alexandre Padi-
lha, ressaltou a importân-
cia desta ação nas escolas. 
“A experiência mundial 
mostra que, quando com-
binamos vacinação com 
ambiente escolar, são al-
cançadas maiores cobertu-
ras”, ressaltou Padilha. O 
ministro aproveitou para 
fazer um apelo a entida-
des da sociedade civil e 
as igrejas para que ajudem 
no processo de conscien-
tização, não apenas das 
meninas como também de 
seus pais sobre a impor-
tância desta imunização.
O ministro também expli-
cou por que foi escolhida 
a faixa-etária de 9 a 13 
anos para ser imunizada. 
“Esta é a faixa-etária em 
que a vacina contra HPV 
tem a melhor resposta. 
Nesta fase, a menina pré
-adoelescente que tomar a 
vacina vai gerar mais an-
ticorpos para se proteger 
contra o câncer de colo do 
útero”, observou Padilha.
D O S E S
Para receber a dose, bas-
ta apresentar o cartão de 
vacinação ou documen-
to de identificação. Cada 
adolescente deverá tomar 
três doses para completar 
a proteção, sendo que a se-
gunda, seis meses depois, e 
a terceira, cinco anos após 
a primeira dose. Neste ano, 
será vacinado o primeiro 

grupo (11 a 13 anos). Em 
2015, a vacina passa a ser 
oferecida para as adoles-
centes de 9 a 11 anos e em 
2016 às meninas de 9 anos.
A meta do Ministério da 
Saúde é vacinar 80% do 
público-alvo, composto 
por 5,2 milhões de meni-
nas. O vírus HPV é uma das 
principais causas de ocor-
rência do câncer do colo 
de útero - terceira maior 
taxa de incidência entre os 
cânceres que atingem as 
mulheres, atrás apenas do 
de mama e de cólon e reto.
A coordenadora do Pro-
grama Nacional de Imu-
nizações (PNI), Carla 
Domingues, explicou que 
a vacina contra HPV é 
uma mais eficazes do Ca-
lendário Nacional, com 
proteção de 98% contra 
o câncer do colo do úte-
ro. “Vamos fazer um mo-
nitoramento de todas as 
doses aplicadas nas me-
ninas e busca ativa para 
garantir o complemento 
do calendário vacinal”, 
afirmou a coordenadora.
Para o primeiro ano de 
vacinação, o Ministério 
da Saúde adquiriu 15 mi-
lhões de doses. Será uti-
lizada a vacina quadriva-
lente, recomendada pela 
Organização Pan-Ame-
ricana de Saúde (OPAS), 
que confere proteção 
contra quatro subtipos (6, 
11, 16 e 18). Os subtipos 
16 e 18 são responsáveis 
por cerca de 70% dos ca-
sos de câncer de colo do 
útero em todo mundo.

SUS passa a ofertar 
vacina contra HPV a 
partir de 10 de março

O Programa Aprendizes 
Florestais, da Fibria, for-
mou sua primeira turma 
em dezembro de 2013, na 
Fazenda Nossa Senhora da 
Glória, em Caçapava Ve-
lha. Ao todo, 19 estudan-
tes do curso de Mecânica 
Automobilística do SE-
NAI receberam o certifica-
do de conclusão do curso. 
Dois formandos já foram 
contratados pela empresa 
e o trabalho de um ter-
ceiro aprendiz contribuiu 
para a melhoria de proce-
dimentos dentro da fábri-
ca e já está implantado.
 A proposta do Progra-
ma é formar profissio-
nais qualificados para 
desempenhar funções  na 
empresa.  “O objetivo 
fundamental é garantir o 
desenvolvimento de base 
para suprir as demandas 
da empresa e contribuir 
com o desenvolvimento 
técnico-comportamental 
de jovens das comunida-
des vizinhas”, disse a ana-
lista de Desenvolvimento 
Humano e Operacional da 
Fibria, Daiana Cardoso. 
Para receberem o certifica-
do, eles tiveram que apre-
sentar diversos trabalhos 
com foco em inovação 
e melhoria de processos 
nas áreas em que atuaram, 
além de  atividades do Pro-
grama. Uma dessas ações 
já foi implementada na  
Fibria: o suporte de ferra-
mentas e máquinas, desen-
volvido pelo aprendiz José 
Eduardo Fonseca da Cruz.

 Trata-se uma plataforma 
que deixa as ferramentas 
suspensas durante os tes-
tes hidráulicos que servem 
para assegurar a qualidade 
e eficiência dos materiais 
que chegam dos forne-
cedores. Esse processo 
deixava as ferramentas 
banhadas em óleo, o que 
poderia danificar as peças.
 A ideia do José Eduardo 
foi introduzir uma tela de 
metal vazado acima do  lo-
cal onde o óleo hidráulico 
é armazenado. Dessa for-
ma, sem custo algum para 
a empresa, o rapaz conse-
guiu deixar o ambiente de 
trabalho mais organizado 
e funcional, garantindo o 
bom estado do material.
 Para Carlos Rafael Leme, 
de 22 anos, o curso mudou 
a sua vida. O rapaz que 
buscava uma qualificação 
para atuar na linha de pro-
dução, saiu do curso apto 
a operar máquinas flores-
tais e com um emprego 
garantido. “Eu descobri 
uma profissão da qual gos-
to muito. Hoje faço coisas 
que nunca imaginei que 
iria conseguir”, afirmou.
 Segundo ele, o seu empe-
nho e dedicação durante o 
curso foram reconhecidos 
pela empresa. “Eu só tenho 
a agradecer, me empenhei 
e a Fibria percebeu isso, 
tanto que me contratou. Eu 
aprendi conceitos que vou 
levar para a vida toda”, 
comentou o  empregado.
 O curso. O Programa 
Aprendizes Florestais teve 

início em 2012. Durante 
dois anos esses jovens com 
idades  entre 16 e 20 anos 
frequentaram as aulas que 
incluíam noções de elétri-
ca; hidráulica de máqui-
nas usadas nos módulos e 
manutenção de motores à 
diesel. Além das discipli-
nas técnicas, os aprendi-
zes também contam com 
uma grade de treinamen-
tos comportamentais e 
desenvolvimento de com-
petências. Também parti-
cipam de palestras e visitas 
para aprofundar o conhe-
cimento das áreas e da 
empresa. Para ter acesso 
a uma das vagas é preciso 
ficar atento às divulgações 
, principalmente, nas esco-
las de Caçapava e recruta-
mento interno da Fibria.
 A segunda turma do Pro-
grama teve início no dia 
13 de janeiro de 2014. 
De acordo com  Daiana, 
o Programa é de extre-
ma importância para os 
aprendizes e também para 
a empresa. “Ele garan-
te a formação de futuros 
profissionais qualificados 
para a Fibria. A mão de 
obra de profissionais para 
Colheita e Manutenção 
é bastante diferenciada e 
exige capacitação especia-
lizada para Mecânicos e 
Operadores de Máqui-
nas Florestais. O pro-
grama também permite 
oxigenação nas áreas e 
auxilia na empregabili-
dade dos jovens da re-
gião”, avaliou a analista.

Programa Aprendizes 
Florestais de Caçapava 

Velha capacita
jovens profissionais

Prefeitura de Tremembé inicia 
plantio de 80 espécies de
árvores nativas na cidade

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística através 
da Secretaria de Agricultu-
ra e Meio Ambiente reali-
zou nesta semana o plantio 
de 80 espécies de árvores 
nativas na cidade. A ação 
ocorreu em dois locais: 
área verde localizada na 
Rua Poços de Caldas (Pró-
ximo ao destacamento da 
Policia Militar) no Parque 
das fontes, onde 30 mudas 
foram plantadas e na Área 
de Preservação Permanen-
te localizada as margens do 
Ribeirão das Pedras onde 
foram plantadas 50 árvores.
Além dos plantios realiza-

dos pelos funcionários da 
Prefeitura, a Secretaria de 
Agricultura e Meio Am-
biente vem promovendo 
parcerias com munícipes 
que demonstram interes-
se em arborizar suas ruas 
e até mesmo propriedades 
rurais. Vários trabalhos em 
conjunto com a socieda-
de foram realizados como 
com o Senhor Anderson 
Castro Moreira, que plan-
tou 25 mudas nativas no 
bairro do Padre Eterno; a 
Senhora Daiana Celia Car-
doso de Andrade, que irá 
plantar 25 mudas nativas 
no bairro Nossa Senhora 

da Glória; o Senhor Wil-
son Tineo Lima que plan-
tou 10 mudas nativas no 
bairro do Kanegae; o Se-
nhor Ian Palanowski que 
plantou 30 mudas nativas 
no Assentamento Con-
quista; o Senhor Edson do 
Carmo que plantou 50 mu-
das nativas no Loteamen-
to Chácara Recanto São 
Luiz; entre ou-
tros munícipes.
Desde já a Prefeitura 
agradece o apoio de to-
dos os munícipes que 
tem procurado e aju-
dado a arborizar o mu-
nicípio de Tremembé.

Taubaté recebe
palestras gratuitas do

Sebrae-SP

O Sebrae-SP promo-
ve seis palestras gratui-
tas sobre gestão de ne-
gócios em fevereiro em
 Taubaté. As atividades, 
que têm como público-al-
vo empresários e interessa-
dos em abrir uma empresa, 
serão realizadas na ACIT 
(Associação Comercial 
e Industrial de Taubaté).
 A programação começa no 
dia 4, com a palestra “Sai-
ba como Administrar o Ca-
pital de Giro da Empresa”. 
No dia seguinte, o tem é 
“Recrutamento e Seleção”.
 Os empreendedores da 
cidade também poderão 
aprimorar seus conheci-
mentos com palestras so-
bre formação do preço de 
venda (dia 13), adminis-

tração de estoque (dia 17), 
organização de processos 
(dia 18) e microempreen-
dedor individual (dia 25).
 Além disso, o PAE (Posto 
de Atendimento ao Em-
preendedor) de Taubaté 
(Rua Armando Salles de 
Oliveira, 457, Centro) 
mantém atendimento diá-
rio. O PAE é mantido pelo 
Sebrae-SP em parceria 
com a Prefeitura, ACIT, 
Unitau, Sinhores, Sindica-
to Rural e Ciesp Taubaté.
 Programação do Se-
brae-SP em Taubaté
P a l e s t r a s
Dia 4/2 – 16h às 18h. Tema: 
Saiba como Administrar 
o Capital de Giro da Empresa
Dia 5/2 – 16h às 18h. 
Tema: Recruta-

mento e Seleção
Dia 13/2 – 16h às 
18h. Tema: Forma-
ção do Preço de Venda
Dia 17/2 – 16h às 
18h. Tema: Processo de 
Administração de Estoque
Dia 18/2 – 16h às 18h. 
Tema: Organize seus 
Processos para Crescer
Dia 25/2 – 14h às 16h. 
Tema: Como se Tor-
nar Microempre-
endedor Individual
 Local: ACIT (Pra-
ça Monsenhor 
Silva Barros, 57, Centro)
Eventos gratuitos, com
 vagas limitadas. Inscrições 
e mais informações pelos 
telefones (12) 3621-5223/ 
0800 570 0800. Email: 
pae.taubate@gmail.com

Sábado tem contação de 
história no Sesc 

O Sesc Taubaté apresenta, 
no dia 1° de fevereiro, a 
contação de história A Su-
per Triatleta, com Abigail 
conta mais de mil, às 16h.
Trata-se de Mônica, uma 
garotinha que adora es-
portes. Ela participa de 
todos os campeonatos de 
queimada, pega-pega, bar-
ra-manteiga e pula-cor-
da. Para isso, ela faz um 
treinamento, brincando, 
se alimentando com bata-
tas fritas e refrigerante e 

dormindo até tarde. Até o 
dia que alguém mostrou 
para ela que para ser uma 
super atleta ela precisava 
mudar todos esses hábitos.
Após a contação, acon-
tece a oficina de produ-
ção em trabalhos manuais 
Ioiô Cabrioli, que dialoga 
com os temas trabalhados 
na contação de histórias.
Às 14h30 do mesmo dia, 
terá a Mediação de Lei-
tura, um acervo de livros 
disponível ao público, 

com instrutores do Sesc.
As atividades fazem par-
te do programa Lendo o 
Mundo, que promove me-
diações de leitura, conta-
ções de história, oficinas 
artísticas e cinema que 
visam ampliar as possi-
bilidades de acesso a lite-
ratura e narrativas infan-
to-juvenil, ajudando no 
desenvolvimento infantil 
e na formação de leitores 
e estimulando a integra-
ção entre pais e filhos.
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Para 2014, a Prefeitura 
Municipal da Estância 
Turística de São Luiz do 
Paraitinga duplicou o re-
passe mensal à Santa Casa 
de Misericórdia, que aten-
de todo o município, in-
clusive a zona rural. Pela 
primeira vez atendendo a 
previsão orçamentária da 
diretoria da Santa Casa, 
o valor do repasse, que 

era de R$ 66 mil até de-
zembro de 2013, passou 
a ser de R$ 130 mil, além 
de mais R$ 50 mil repas-
sados para o pagamento 
de outros procedimentos 
hospitalares, motorista 
e ambulância 24 horas.
O repasse não havia sido 
feito antes devido à falta 
de assinatura do provedor 
da Santa Casa, Alfredo 

Nocera, que assinou o do-
cumento na quarta-feira.
Para que houvesse o au-
mento e para garantir um 
bom atendimento à popu-
lação luizense, a Prefeitu-
ra exigiu a contratação de 
dois médicos plantonistas 
e outros médicos de so-
breaviso para emergên-
cias e acompanhamento 
de pacientes a Taubaté. 

Prefeitura de São Luiz 
do Paraitinga dobra o 

valor mensal repassado 
à Santa Casa

Pinda 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)

A Prefeitura de Taubaté 
assinou o contrato para 
construção de 864 uni-
dades habitacionais. O 
convênio será assinado 
entre Prefeitura, Banco 
do Brasil e a Cury Cons-
trutora. O Residencial 
Francisco Alves Monteiro 
(Guido Miné) será cons-
truído em um terreno de 
63.898,96m2 localizado 
na Avenida João Ramalho, 
no bairro Piracangaguá.
As obras tem início pre-
visto para até 90 dias após 
a assinatura do contrato 
e o prazo para conclusão 
é de no máximo 18 me-
ses. O empreendimento 

será dividido em três con-
domínios, somando 54 
edifícios de 4 andares. 
Cada torre inclui 16 apar-
tamentos de 49,91m2 
contendo: 2 quartos, sala, 
cozinha, área de ser-
viço e banheiro. Cada 
condomínio vai ofere-
cer também uma vaga 
de estacionamento por 
apartamento, salão de 
festas, jardins e playground.
As unidades habitacio-
nais fazem parte de uma 
parceria da Prefeitura de 
Taubaté com o programa 
Casa Paulista, do gover-
no estadual, com inves-
timento de R$ 17.280 

milhões, e Minha Casa 
Minha Vida, do governo 
federal, com recursos no 
valor de R$ 60.480 milhões.
As unidades habitacio-
nais serão destinadas as 
pessoas com renda fa-
miliar mensal de até R$ 
1.600 que, depois de be-
neficiadas, pagam até 5% 
de sua renda ao Banco do 
Brasil. Porém é preciso 
que a pessoa interessa-
da faça o Cadastro Úni-
co, na sede da Prefeitura, 
para que possa integrar o 
programa habitacional do 
município. A meta do go-
verno é atender as cerca de 
4000 famílias cadastradas.

Prefeitura de Taubaté
assina contrato de

construção de
864 casas

Arremesso de peso, dis-
co e dardo. Essas são as 
modalidades da esportista 
Aline Renata Abacher-
lei, de 26 anos. Todos os 
dias, ao lado dos com-
panheiros de equipe, ela 
busca aperfeiçoar cada 
movimento no campo da 
CTI, em Taubaté, na bus-
ca pelo índice nacional.
“Estou treinando de se-
gunda à sexta, das 07h30 
até as 09h. Além disso, 
também faço academia 
para fortalecer. Hoje o ín-
dice para disputar a Etapa 
Nacional é de 4,80m. Nos 
treinamentos já alcancei 
a marca de 4,92m e ago-
ra preciso provar isso nos 
torneios”, explicou Aline.
O arremesso de peso é a 
especialidade da compe-
tidora. Somente no ano 
passado, a taubateana con-
quistou várias medalhas 
nos Jogos Regionais, Cir-
cuito Caixa, Cone Leste 
Paulista, além de ficar com 

a prata na corrida de cadei-
ra, após surgir uma oportu-
nidade de disputar a prova.
“Meu objetivo de vida 
é a Paraolimpíada. Que-
ro representar Taubaté 
no Rio de Janeiro e ainda 
brigar por uma medalha 
para a cidade”, ressaltou.
Diariamente, Aline ven-
ce os obstáculos da vida. 
Apesar de não ter os mo-
vimentos dos membros 
inferiores, devido uma 
má formação na colu-
na, é com o apoio da fa-
mília que ela fortalece 
ainda mais no esporte.
“Minha mãe me apoia 
muito no que eu faço. Ela 
me acompanha em todas 
as competições, viaja co-
migo e sempre está ao 
meu lado. O paratletismo 
transformou minha saú-
de, ganhei novos amigos e 
conheci outras histórias”.
Para a temporada de 2014, 
Aline quer superar o 
número de medalhas dos 

anos anteriores e para isso 
conta com a supervisão 
do treinador Guto Nasci-
mento, da equipe Esporte 
para Todos. Nos próximos 
meses, os paratletas de 
Taubaté estão com agenda 
cheia e confiantes por mais 
medalhas para a cidade.
O Projeto Esporte para 
Todos tem o apoio da Top 
10 Assessoria em Comu-
nicação Esportiva, Secre-
taria de Esportes e La-
zer de Taubaté, Via Vale 
Garden Shopping, Colé-
gio Jardim das Nações, 
New KawBiquinis, Poli 
Pet, Faculdade Dehonia-
na, ADV-Vale, Egplan, 
Marina Calçados, 
Big Gang Suplemen-
tos e Instituto Gotas de 
Cidadania. Aline Renata 
Abacherlei também tem 
o apoio do Restaurante 
Boroto’s, Academia Me-
gaMasther, Loja Nadir e 
Traescon Servi-
ços Contábeis.

Paratletismo:
Taubateana quer

representar o Brasil nas 
Paraolimpíadas de 2016

A nova política de atração 
de empresas em Pindamo-
nhangaba gerando novos 
investimentos para o mu-
nicípio, e a nesta semana, 
um novo empreendimento 
foi anunciado. Após vá-
rias negociações com a 
Abimei (Associação Bra-
sileira dos Importadores 
de Máquinas e Equipa-
mentos Industriais), o pre-
feito Vito Ardito Lerario, 
do secretário de Desen-
volvimento Econômico, 
Rubens Fernandes, confir-
mam a vinda de um con-
domínio industrial para a 
região de Moreira César.
 De acordo com a prefei-
tura, o empreendimento 
vai ocupar uma área de 
aproximadamente 183 mil 
m² em um Distrito Em-
presarial, que fica na SP 
62, ao lado da futura si-
derúrgica GV do Brasil, 
entre a região central ao 
distrito Moreira César. O 

local já conta com mais de 
uma centena de empresas 
de médio e grande porte, 
graças à sua localização 
privilegiada, entre o Rio 
de Janeiro e São Paulo.
Com a assinatura do pro-
tocolo de intenções na úl-
tima segunda-feira entre 
a Prefeitura e a Abimei, a 
instalação do Condomínio 
Industrial de Inovação e 
Tecnologia de Pindamo-
nhangaba reforça o parque 
industrial do município 
e fortalece a geração de 
oportunidades do merca-
do de trabalho e mais ar-
recadação de impostos.  
 Uma das funções do em-
preendimento é incentivar 
o investimento estrangei-
ro no setor industrial do 
Brasil. “Queremos esti-
mular as filiais brasileiras 
a trazer investimentos de 
suas matrizes para o nos-
so país, incentivando a 
geração de emprego e a 

renovação da manufatura 
nacional.  Essa é a nos-
sa contribuição à inova-
ção tecnológica do País”, 
ressalta Ennio Crispino, 
presidente da ABIMEI.
 De acordo com a Abimei, 
as empresas que aderirem 
ao Condomínio serão be-
neficiadas com a doação 
do terreno, isenções fiscais 
no município e amplo fi-
nanciamento de agentes  
apoiadores do projeto, den-
tre eles, Bancos do Brasil e 
Caixa Econômica Federal. 
Qualquer empresa impor-
tadora de máquinas e equi-
pamentos industriais pode 
ter acesso às vantagens do 
Condomínio, basta que 
seja associada da Abimei.
 A Abimei - que conta atu-
almente com 90 associados 
– tem a expectativa que o 
novo projeto esteja pronto 
em até 24 meses, após a 
assinatura da participação 
das primeiras associadas.

Pinda vai abrigar
condomínio de

indústrias tecnológicas

‘João’ e ‘Ana’ são os 
nomes campeões entre 

os alunos do Vale do 
Paraíba

Levantamento da Edu-
cação revela o ranking 
dos batismos mais nu-
merosos dos frequenta-
dores das 5 mil escolas
A Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo 
acaba de concluir o pri-
meiro levantamento sobre 
os nomes dos 4 milhões de 
estudantes matriculados 
na rede estadual de ensino. 
Por meio do registro de 
matrículas foi identificado 
que Lucas é o mais comum 
entre os meninos que fre-
quentam as mais de 5 mil 
escolas. Já entre as garotas, 
Ana foi o mais recorrente.
 No total, as unidades es-
colares reúnem mais de 
90 mil Lucas e de 70 mil 
Anas. Já no Vale do Para-
íba, entre os estudantes o 
mais comum é João (mais 
de 2,7 mil). Entre as me-
ninas, 4,9 mil se chamam 
Ana. Os dados são da 

Coordenadoria de Infor-
mação, Monitoramento 
e Avaliação (Cima), ór-
gão da Secretaria, e aca-
bam de ser tabulados. 
         A tabulação é referente 
ao ano de 2013 e foi possí-
vel por causa do registro 
informatizado dos alunos 
da rede. A mesma coor-
denadoria é responsável  
pelo sistema que bimes-
tralmente oferece ainda o 
boletim online de todos os 
matriculados da rede esta-
dual de ensino. Também 
com os dados da Cima, a 
Secretaria traçou o primei-
ro perfil dos estudantes 
do Ensino Médio da rede.
Para elaborar o perfil, fo-
ram aplicados 270.376 
questionários aos estu-
dantes e identificado que a 
maioria é menina (55,4%). 
Um outro dado encon-
trado é que oito em cada 
dez alunos vão continuar 

os estudos no Ensino Su-
perior após a conclusão 
do Ensino Médio, sendo 
que dos que já escolhe-
ram a profissão, a maioria 
assinalou que enxerga na 
engenharia e nas ciências 
tecnológicas o plano futu-
ro (21,3% das respostas).
 “Conhecer ainda mais o 
perfil do nosso estudante 
é fundamental para tra-
çar políticas de ensino. 
A Secretaria já trabalha 
com a prioridade da for-
mação integral e focada 
no projeto de vida dos 
nossos alunos, com pro-
jetos como o Vence, que 
oferece ensino regular de 
qualidade simultâneo ao 
técnico, além da oferta de 
cursos online e gratuitos 
preparatórios para o vesti-
bular e de inglês”, afirma o
 secretário da Educa-
ção, professor Her-
man Voorwald.
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A Biblioteca Pública Mu-
nicipal Maria do Carmo 
dos Santos “Dona Car-
minha”, localizada na 
Vila São Benedito, está 
recebendo uma série de 
reparos no telhado. Na 
última semana, a equipe 

da Subprefeitura de Mo-
reira César esteve no lo-
cal, realizando o serviço.
A primeira parte do repa-
ro foi feita no prédio dos 
fundos da biblioteca, local 
que abrigava a Brinquedo-
teca. Neste espaço, todas 

as telhas foram trocadas, 
a calha foi reposta e ou-
tras melhorias na parte 
do forro foram realizadas.
Agora, nesta semana, 
a equipe está inician-
do os serviços no prédio 
principal da biblioteca

Biblioteca da Vila São
Benedito em Pinda
recebe reparos no

telhado

Os vereadores de Tauba-
té aumentaram em 59% o 
número de projetos apre-
sentados em 2013 em re-
lação a 2012, de acordo 
com levantamento reali-
zado pela Secretaria das 
Comissões Permanentes 
da Câmara Municipal.
Em 2013, os parlamen-
tares protocolaram 305 
proposituras e, no ano 
anterior, 191. Já a quan-
tidade de projetos do 

prefeito apresentados no 
Legislativo no ano passa-
do foi menor – foram 94 
em 2013 e 115 em 2012.
“Este grande aumento 
de propostas apresenta-
das pelos vereadores pode 
ser atribuído, principal-
mente, ao aumento no nú-
mero de vereadores. O fato 
de ser início de legislatura 
também pode ser fator de 
peso, já que todos chegam 
cheios de ideias novas”, re-

fletiu a vereadora Maria das
Graças Oliveira (PSB), 
que presidiu a Casa em 2013.
Em 2013, a Câma-
ra aprovou a criação da 
Comissão de Legislação 
Participativa, responsá-
vel por receber e analisar 
propostas dos cidadãos, 
que podem ser transfor-
madas em projetos para 
serem apreciados pe-
los vereadores e 
tornarem-se leis.

Apresentação de
projetos por vereadores 

cresce 59% em 2013

A parceria com o gover-
nado Geraldo Alckmin 
continua a render frutos 
para Campos do Jordão. 
A Prefeitura recebeu um 
Caminhão Trucado, 0 km, 
Ford, Modelo Cargo 2423, 
adquirido com recursos 
obtidos com o Governo, 

por meio da Secretaria de 
Planejamento e De-
senvolvimento Re-
gional do Governo do 
Estado de São Paulo.
Segundo o prefeito 
Fred Guidoni, o veículo 
será usado pela Secretaria 
de Serviços Municipais 

e representa mais uma 
conquista para a cidade. 
“O caminhão tem ca-
pacidade de carga de 
15 mil kg e será mui-
to útil nos trabalhos nos 
bairros. Mais uma mostra 
da boa parceria que temos 
com o governo”, finaliza.

Prefeitura de Campos
do Jordão compra

caminhão com
recursos do Governo 

do Estado

A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé através da Se-
cretaria de Saúde em par-
ceria com a Secretaria de 
Cultura, Turismo e Espor-
tes informe que está com 
inscrições abertas para o 
concurso de Rei e Rainha 
da Prevenção do Novo Car-
naval de Tremembé 2014.
As Inscrições
- Os candidatos de-
vem fazer a inscrição 
pelo site oficial da

 Prefeitura através do link 
http://www.tremembe.
sp.gov.br/2014/01/con-
curso-carnaval/ até o dia 
20 de fevereiro de 2014.
Os requisitos
- Samba no pé, graciosi-
dade, beleza, simpatia e 
ter idade mínima de 18 anos.
O Concurso
- Um corpo de jurados 
irá avaliar os candidatos, 
que se apresentarão ao 
som da bateria  nota 
10 da Boêmios da 

Estiva, tradicional 
escola de samba de 
T a u b a t é .
A Premiação:                            
- Um Tablet para 
cada vencedor.
O Rei e a Rainha de-
verão desfilar na
Comissão de Frente no Blo-
co da Saúde no dia 28/02.
Esta é mais uma, das 
inúmeras novidades des-
te novo formato de car-
naval. Em breve mais 
novidades para 2014…

Carnaval de Tremembé:
Abertas inscrições para 

o concurso de Rei e
Rainha da Prevenção

O site Jovens de Maria lan-
çou neste mês o concurso, 
o “Solte a Voz”, que tem 
o objetivo de escolher a 
melhor música e voz para 
o jingle da ação jovem do 
Santuário Nacional. Mú-
sicos, cantores, bandas, 
qualquer um pode partici-
par, basta escrever um mú-
sica que tenha como base 

os ensinamentos de Maria 
para os Jovens de Maria.
A música e melodia pre-
cisam ser autorais; de-
pois disso basta gravar 
um vídeo simples, aces-
sar a12.com/jovensdema-
ria/concurso, preencher 
o formulário e enviar 
o link com a gravação.
A equipe responsável pelo 

concurso vai receber os
 vídeos até dia 26 de ja-
neiro, após essa data 
uma comissão irá julgar 
o vencedor. Os prêmios 
para o ganhador são: gra-
vação da música em es-
túdio profissional, clipe 
produzido pela TV Apa-
recida e a participação no 
Hallel Aparecida 2014.

 Obra de galeria no Campo 
Alegre em Pinda segue para 

terceira fase

Em reunião esvaziada
prefeito de Pinda é

aclamado presidente
do Codivap

O Colonial Plaza Hotel de 
Pindamonhangaba rece-
beu prefeitos e autoridades 
políticas da região para o 
encontro do Consórcio de 
Desenvolvimento  Inte-
grado  do Vale do Paraíba 
(Codivap). A reunião ocor-
reu na manhã desta sexta-
feira (24) e contou com 
nove prefeitos e represen-
tantes de Prefeituras, dos 
30 prefeitos que tinham 
confirmado presença.
 Única a se apresentar, 
foi eleita por aclamação a 
chapa que traz o nome do 
prefeito de Pindamonhan-
gaba, VitoArditoLerário. 
Compõem a mesa direto-
ra a 1º vice-presidente a 
prefeita de Piquete, Ana 

Maria Gouvêa o prefeito 
de São Sebastião, Ernani 
Primazzi como 2º 
v i c e - p r e s i d e n t e .
 Atualmente esvaziado de-
vido a criação do conselho 
da recém criada Região 
Metropolitana do Vale 
do Paraíba. A missão do 
novo presidente do órgão 
e evitar que o consórcio 
perca a função sempre 
teve como instrumento 
de ações conjuntas para 
os municípios. “A gente 
tem que estar juntos, ser 
companheiros mesmo. O 
Vale é bonito, nós acredi-
tamos no Vale do Paraíba 
(...) Aqui não tem partido, 
tem o Vale do Paraíba, e as 
pessoas que vivem aqui. “, 

disse Lerário, ao assumir a 
presidência do consórcio.
 Por sua vez, o prefeito 
de Taubaté, Ortiz Junior 
(PSDB), ressaltou a neces-
sidade manter-se a unidade 
entre os municípios, para 
o fortalecimento das pro-
postas e reivindicações. 
“É importante que o Co-
divap tenha um conselho 
técnico para auxiliar os 
municípios, principalmen-
te os de menor porte, para a 
busca de recursos.”, disse.
 O Codivap foi criado 
no início dos anos 70 
em Pindamonhanga-
ba, e tem como objeti-
vo o desenvolvimento 
integrado dos 39 mu-
nicípios que o formam. 
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PAT de Taubaté oferece duas 
vagas de emprego à pessoas 

com deficiência 
O PAT (Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador) 
de Taubaté abriu novas 
oportunidades de empre-
go nas áreas de prestação 
de serviço e comércio.
Para quem está cursando 
publicidade há uma vaga 
para estágio. Já as funções 
de Assistente Administra-
tivo e Operador de Ven-
das são exclusivas para 
pessoas com deficiência. 
Também há vagas a serem 
preenchidas por profissio-
nais que saibam realizar 
serviços de pedreiro, ser-
vente de pedreiro, carpin-

teiro, cozinheiro, empre-
gada doméstica, auxiliar 
de cabeleireiro, auxiliar 
de limpeza, mensageiro, 
caldeireiro e eletricista.
Os interessados em con-
correr a uma dessas vagas 
terão que comparecer ao 
PAT de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 17h. 
É necessário apresentar 
Carteira de Identidade, 
CPF, Carteira de Tra-
balho e número do PIS.
Além de promover opor-
tunidades de emprego e 
inserção no mercado de 
trabalho à pessoas que es-

tão desempregadas, o PAT 
de Taubaté também ofe-
rece serviços de emissão 
de Carteira de Trabalho 
e Seguro Desemprego. O 
PAT é uma parceria en-
tre o Governo do Estado 
e Prefeitura de Taubaté.
S E R V I Ç O
Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador
Endereço: Centro Cul-
tural - Praça Coronel 
Vitoriano, 1,Centro
Horário: De segunda 
a sexta, das 8h às 17h
Telefone: 3621-
3 3 3 4 / 3 6 3 2 - 3 9 8 4

Plano garante às co-
munidades tradicio-
nais e quilombolas 
acesso à comunicação
Dois telefones públicos 
começaram a ser instala-
dos no fim da última sema-
na no bairro do Camburi, 
costa norte de Ubatuba.
A iniciativa da Adminis-
tração Regional Norte tem 
o objetivo de cumprir um 
decreto da presidenta Dil-
ma Roussef de 2011: o 
PGMU - STFC (Plano Ge-
ral de Meta de Universa-
lização do Serviço de Te-
lefonia Fixa Comutada).

De acordo com Leonildo 
Rolim, administrador da 
Regional Norte, o plano 
garante às comunidades 
tradicionais e quilombo-
las o acesso à comuni-
cação e obriga as pres-
tadoras de serviço a 
atenderem esses locais.
“Quando assumi a ad-
ministração da Regional 
Norte, efetuei um levan-
tamento de todas as prio-
ridades e a inclusão digital 
no Camburi é uma causa 
que abracei com muito 
carinho”, conta Leonildo.
Ainda segundo Rolim, a 

solicitação dos TUP (Te-
lefone de Uso Público) 
foi efetuada junto a supe-
rintendência da empresa 
VIVO em julho de 2013.
“Não medi esforços para 
assegurar esse direito à 
comunidade. Oficiali-
zei a prestadora, comu-
niquei o Ministério das 
Comunicações e fui aten-
dido”, completa Rolim.
Rolim informa ainda que 
em breve serão contem-
pladas outras comunida-
des da cidade: Sertão da 
Fazenda, da Vila Rolim e 
da praia do Ubatumirim.

Administração Regional 
Norte instala telefones

públicos no Camburi em 
Ubatuba

Os dois indicadores de cri-
minalidade que registram 
as mortes violentas – ho-
micídios dolosos e latrocí-
nios – tiveram redução em 
2013 na região do Vale do 
Paraíba e do Litoral Norte.
A maior queda foi no latro-
cínio, com 45,16% casos 
a menos no ano passado. 
Foram 17 latrocínios, ante 
31 casos em 2012, numa 
redução de 14 ocorrências. 
Em dezembro, um roubo 
seguido de morte foi re-
gistrado, ante três no mes-
mo mês do ano anterior.
Os dados constam nas es-
tatísticas criminais divul-
gadas nesta segunda-feira 
(27) pela Coordenadoria 
de Análise e Planejamento 
(CAP), no site da Secreta-
ria da Segurança Pública.
Os homicídios dolosos ca-
íram 8,06% em 2013 na re-
gião, com 32 casos a menos 
no ano (de 397 para 365).
Em dezembro, a queda nos 
homicídios dolosos foi de 
38,46% – de 52 para 32 
no ano passado. O recuo 
no último mês de 2013 
foi o maior de todo o ano.
As extorsões mediante 
sequestro também dimi-
nuíram no ano. Em 2012 
foram duas ocorrência, 
enquanto no ano passado 
apenas uma foi registrada.
Roubo e furto de veículos
O ano de 2013 também 
teve redução de 6,42% nos 
roubos de veículos. Em 
2012, foram 2.601 ocor-

rências, total que diminuiu 
para 2.434 no ano passado, 
com 167 casos a menos.
Já os furtos de veícu-
los caíram 1,79% no 
ano. De 4.467, o indica-
dor recuou para 4.387 
no último ano. Um total 
de 80 crimes a menos.
Para diminuir ainda mais 
esses dois tipos de crime 
e, consequentemente, os 
latrocínios, o governador 
Geraldo Alckmin sancio-
nou no dia 2 deste mês 
uma lei que vai comba-
ter os comércios ilegais 
de autopeças, com a re-
gulamentação dos des-
manches de veículos.
Segundo o secretário da 
Segurança Pública, Fer-
nando Grella Vieira, a 
regulamentação dos des-
manches vai desestimu-
lar os roubos e furtos de 
veículo em todo o Esta-
do, já que a maioria dos 
carros e motos roubados 
é destinada à venda ilegal.
F u r t o s
A quantidade de fur-
tos diminuiu 5,95% no 
ano passado. Foram 
1.635 casos a menos, 
com 25.860 ocorrências 
registradas na região.
Em dezembro, houve que-
da de 2,11% nas ocorrên-
cias de furto. De 2.273, o 
número caiu para 2.225, 
com um recuo de 48 casos 
nos 39 municípios do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte.
Roubo de carga

Houve queda de 30,76% 
nas ocorrências de roubo 
de carga no Vale do Pa-
raíba e no Litoral Norte 
em dezembro. No último 
mês do ano passado fo-
ram nove casos, contra 13 
em igual período de 2012.
Produtividade policial
As polícias Civil e Militar 
bateram recorde de prisões 
no ano passado. Prepara-
ção e inteligência foram 
algumas das estratégias 
adotadas para a realização 
de 10.763 prisões na re-
gião, em 2013. Em compa-
ração com 2012 - quando 
foram feitas 10.063 pri-
sões - houve um aumento 
de 6,96%, ou 700 registros 
a mais do indicador de 
produtividade policial. As 
polícias também tiveram 
recordes de apreensões 
de drogas em 2013. No 
ano passado, foram 3.500 
apreensões, 300 a mais 
do que no ano anterior, 
que teve 3.200 casos. A 
quantidade, que significa 
maior eficiência das polí-
cias para apreender drogas 
e prender traficantes, é a 
maior dos últimos 13 anos.
O trabalho policial retirou 
1.208 armas das ruas no 
ano passado. Na compara-
ção com o ano anterior, esse 
total mostra que houve um 
aumento de 5,78% – ou 66 
ocorrências – nesse tipo 
de apreensão, já que em 
2012 foram 1.142 regis-
tros do tipo em delegacias.

Homicídios e latrocínios 
caem no Vale do Paraíba 

em 2013

Faltam pediatras para
nossas crianças

Com o passar dos anos, a 
pediatria foi se descaracte-
rizando, sendo que a res-
ponsabilidade não pode, 
em hipótese alguma, ser 
atribuída ao especialista. 
Fato é que o sistema de 
atendimento médico no 
país, seja publico ou em 
saúde suplementar, desca-
racterizou o atendimento 
pediátrico, acabando com 
a puericultura e prejudi-
cando a criança brasileira.
A pediatria sempre foi – e 
tem de ser mesmo - uma 
das especialidades mais 
importantes. Ela acompa-
nha crianças desde o nas-

cimento até a idade adulta, 
formando cidadãos saudá-
veis física e mentalmente.
Lamentavelmente, isto 
praticamente acabou. O 
sistema liquidou a pueri-
cultura e lançou a crian-
ça no Pronto Socorro.
Temos de lutar para que 
a criança brasileira rece-
ba um atendimento cor-
reto do ponto de vista da 
pediatria, com suas va-
riadas subespecialidades. 
Devolver ao pediatra o 
prazer de fazer consul-
tório e ser bem remune-
rado pelo seu trabalho.
O pediatra, por sua vez, 

tem de se inteirar do seu 
verdadeiro papel e lutar 
por sua valorização pro-
fissional. Entender seu 
papel político e social 
nos novos tempos. De 
uns anos para cá todos os 
médicos brasileiros vêm 
sendo manipulados por 
um turbilhão de objetivos 
políticos, visando desvalo-
rizá-los e desacreditá-los.
Temos que enfrentar com 
coragem e inteligência para 
o bem da criança brasileira.
DrMarun David Cury
Diretor de Defesa Profis-
sional da Sociedade de 
Pediatria de São Paulo

Faculdades Anhanguera no 
Vale do Paraíba oferecem

cursos matutinos a partir de 
2014 

Inscrições para o proces-
so seletivo estão abertas 
e podem ser feitas pelo 
site www.vestibulares.br
As Faculdades Anhan-
guera de Jacareí, São José 
dos Campos, Taubaté 
(unidades 1 e 2) e Pinda-
monhangaba, trazem uma 
novidade para 2014: serão 
ofertados cursos de gradu-
ação no período diurno.
O objetivo é proporcionar 
uma oportunidade de in-
gresso no ensino superior 
para as pessoas que não 
têm disponibilidade de 

estudar à noite. “Os cur-
sos são preparados para 
atender as necessidades do 
mercado de trabalho e têm 
toda uma estrutura que au-
xilia o aluno a conquistar 
seus objetivos de ascensão 
profissional”, comenta a 
professora Iracilda Ossu-
na, diretora regional da 
Anhanguera. O processo 
seletivo acontece no dia 2 
de fevereiro (domingo), às 
9h30. No site www.vesti-
bulares.br, além da ficha 
de inscrição, os candidatos 
encontram um guia com-

pleto com a relação dos 
cursos oferecidos e edital 
do processo seletivo. A 
taxa é de R$ 25. A pro-
va do vestibular também 
pode ser substituída pelas 
notas do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem). 
Neste caso, os pontos obti-
dos na parte objetiva e na 
redação do exame serão 
considerados, de acordo 
com os critérios constantes 
no edital do processo sele-
tivo. Serviço ao candidato: 
Vestibular 2014 Inscri-
ções: www.vestibulares.br

Programa Inglês sem Fronteiras 
abre 9.225 vagas

O Ministério da Edu-
cação vai ofertar 9.225 
vagas em cursos presen-
ciais de língua inglesa por 
meio do Programa Inglês 
sem Fronteiras. Os cur-
sos serão ministrados em 
universidades federais e 
terão prioridade os estu-
dantes que podem parti-
cipar do Programa Ciên-
cias sem Fronteiras. As 
inscrições serão abertas 
às 12h do dia 31 de janei-
ro e encerram às 23h59 
do dia 13 de fevereiro.
O candidato poderá 
se inscrever exclusi-
vamente pela internet 
(http://isf.mec.gov.br/). 
A inscrição será confir-
mada por E-mail até o dia 
17 de fevereiro. As aulas 
começam no dia 20 de fe-
vereiro e os cursos terão a 

duração mínima de 30 dias 
e máxima de 120 dias. 
A carga horária presen-
cial é de quatro aulas de 
uma hora, distribuídos em 
pelo menos dois encon-
tros semanais, em locais 
e horários definidos pela 
universidade credenciada. 
Podem se inscrever no 
processo seletivo alunos 
que atendam as seguintes 
condições: ser aluno de 
graduação, mestrado ou 
doutorado com matrícu-
las ativas nas universida-
des federais credenciadas 
como Núcleo de Línguas 
(NucLi); alunos partici-
pantes e ativos no curso 
My English Online, cujas 
inscrições tenham sido va-
lidadas com até 48 horas de 
antecedência à inscrição 
junto ao NucLi; e alunos 

que tenham concluído até 
90% do total de créditos da 
carga horária de seu curso.
Para efeito de classifica-
ção, terão prioridade os 
candidatos que sejam alu-
nos de graduação de cur-
sos pertencentes às áre-
as do Programa Ciência 
sem Fronteiras, que tenha 
feito a prova do Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) a partir de 
2010 com média superior 
a 600 pontos, incluindo 
a redação, e que tenham 
concluído até 80% da car-
ga horária total do curso. 
Outros critérios de priori-
dade na classificação são 
o maior índice de rendi-
mento acadêmico eser 
bolsistas ou ex-bolsis-
tas do Programa Jovens 
Talentos para a Ciência.
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Proporcionar saúde de 
qualidade aos muníci-
pes de Taubaté é uma das 
plataformas de governo da 
atual administração. Para 
cumprir essa meta, está no 
planejamento a reforma 
e melhoria nas unidades 
de saúde. O trabalho co-
meçou a ser realizado em
 dezembro e segue um 
cronograma pré estabe-
lecido. A próxima uni-
dade a fechar para re-
ceber as reformas é o 
PAMO Novo Horizonte.
No próximo dia 03 de 
fevereiro, segunda-fei-
ra, iniciam as obras e a 
previsão é para que a unida-

A Secretaria de Educação 
comunica que o novo uni-
forme escolar está sendo 
licitado e que no prazo 
de 45 dias iniciará a distri-
buição das camisetas e ber-
mudas aos alunos da Rede.
Algumas malharias estão 
vendendo um modelo da 
camiseta que não segue o 
desenho correto e que não 

Em dezembro a Vara da Fa-
zenda Pública definiu, em 
audiência de conciliação, 
que a Prefeitura Municipal 
de Taubaté será a responsá-
vel pela reforma e restau-
ro da Villa Santo Aleixo.
A partir de agora, o municí-
pio tem o prazo de um ano 
para providenciar os estu-
dos orçamentários e de-

de seja entregue totalmen-
te reformada em 60 dias.
Durante esse período, 
os pacientes atendidos 
na unidade serão aten-
didos no Pamo Bonfim 
para consultas (clínico, 
ginecologista e pediatra), 
sala de vacina e aten-
dimento odontológico.
A entrega de leite 
será feita na EMIEF 
Marta Miranda Del Rey, 
situada à Rua Mario Banha-
ra, 100 – Novo Horizonte.
Essas obras fazem 
parte da reestruturação do 
sistema de saúde do muni-
cípio, que está em proces-
so de reestruturação com-

foi adotado pela Secretaria.
Todas as malharias fo-
ram orientadas a aguardar 
a abertura do processo
 licitatório contendo o 
correto dese-
nho do uniforme.
Lembramos aos pais que 
os alunos não são obri-
gados a usar o uniforme 
até março, quando será 

senvolver os projetos e até 
dois anos para execução 
para entrega do restauro.
Enquanto isso, 
a Prefeitura irá fazer 
as obras de manuten-
ção estrutural de emer-
gência para evitar o 
risco de desabamento.
Em 1985 o prédio foi tom-
bado como monumento de 

pleta, com investimentos 
do município, do Estado 
e da União. Nesse proces-
so, as unidades do Cidade 
Jardim, Estiva e Planalto 
já iniciaram as reformas 
e, de acordo com crono-
grama pré estabelecido, 
outras unidades receberão 
melhorias aos poucos, para 
que o atendimento não
 seja comprometido. A 
próxima unidade con-
templada será o Pron-
to Socorro Infantil.
Maiores informações 
podem ser obtidas no 
Departamento de Atenção 
Básica pelos telefones (12) 
3629.4014 e 3624.5008.

distribuído o uniforme.
Pedimos a todos que 
não comprem as camisetas 
que foram feitas fora do 
padrão oficial, pois 
estas não podem ser 
consideradas como uni-
forme oficial da Rede 
Municipal de Ensino
Agradecemos a com-
preensão de todos.

interesse arquitetônico e 
documental e em 1996 a 
Universidade de Taubaté 
adquiriu o imóvel e transfor-
mou em Fundação Musical.
Desde 2010 o local é de 
propriedade da Prefeitu-
ra, que fez uma permuta 
com a UNITAU e agora 
é, definitivamente, a única 
responsável pelo imóvel.

Pamo Novo Horizonte 
em Taubaté será

fechado para reforma

Comunicado
importante as mães
de alunos da rede

municipal de ensino de 
Tremembé

Prefeitura de Taubaté 
será a responsável pela
reforma e restauro da 

Villa Santo Aleixo

Saúde de Pinda recebe 
investimento de R$ 3,2 

milhões
A Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba re-
alizou nos últimos dias o 
repasse de R$ 3,2 milhões, 
verba referente ao duodé-
cimo. O valor devolvido 
aos cofres públicos será in-
vestido na pasta de Saúde.
O valor será aplicado em 
compra de equipamen-

tos, como raio-x digital 
por exemplo, aparelhos 
para sala de urgência e 
emergência, instalados 
dentro do Pronto Socor-
ro serão modernizados.
A secretária de Saúde de 
Pindamonhangaba agra-
dece a Câmara de Vere-
adores e o prefeito, ela 

destaca que esta verba 
será devolvida à popula-
ção em serviços. Haverá 
compra de equipamentos, 
aquisição de novo espaço 
para atendimentos e re-
estruturação de unidades 
básicas de saúde, lembran-
do que o município conta 
com 21 PSF e três UBS.
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Emprega SP/ Mais
Emprego oferece 

28.216 vagas no Estado
O programa Emprega São 
Paulo/Mais Emprego, 
agência de empregos pú-
blica e gratuita gerenciada 
pela Secretaria do Empre-
go e Relações do Trabalho 
(SERT), em parceria com 
o Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE), ofe-
rece nesta semana 28.216 
oportunidades em todo 
o Estado de São Paulo.
Entre as mais ofertadas 
estão às vagas para auxi-
liar de linha de produção, 
auxiliar de limpeza, gar-
çom, atendente, ope-

rador de caixa, car-
pinteiro e vendedor.
Aprendiz Paulista
Programa coordena-
do pela SERT, para 
promover a vivência e 
inserir os alunos dos cursos 
técnicos do Centro Paula 
Souza (ETECs) no mer-
cado de trabalho, divulga, 
nessa semana, 105 vagas.
Entre os destaques estão 
03 vagas para o curso de 
logística em Guarulhos, 
03 vagas para o curso 
de administração, no 
Centro de São Paulo e 03 

oportunidades para o cur-
so de informática, na Zona 
Sul da Capital Paulista.
Como se cadastrar
Para ter acesso às va-
gas e aos programas de 
qualificação da SERT, 
basta acessar o sitewww.
empregasaopaulo.sp.gov.
br, criar login, senha e 
informar os dados soli-
citados. Outra opção é 
comparecer a um Pos-
to de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT) 
com RG, CPF, PIS e 
Carteira de Trabalho.

Projeto Guri abre vagas
para o primeiro

semestre de 2014 em
Campos do Jordão

O Projeto Guri, programa 
de formação musical da 
Secretaria de Estado da 
Cultura, está com inscri-
ções abertas para o pri-
meiro semestre no polo de 
Campos do Jordão. São 
51 vagas para as aulas de 
canto coral, violino, viola, 
violoncelo, contrabaixo 
acústico, flauta transver-
sal, clarinete, saxofone, 
trompete, trombone, eu-
fônio, violão e percussão.
Os interessados devem 
comparecer diretamente 
ao polo em que desejam 
estudar, acompanhados 

pelos pais ou responsável, 
portando RG ou certidão 
de nascimento e compro-
vante de matrícula escolar 
e/ou declaração de frequ-
ência escolar referente ao 
semestre. Não é preciso 
ter conhecimento prévio 
de música, nem possuir 
instrumento e realizar 
testes seletivos. A primei-
ra semana é dedicada a 
atividades de integração, 
confirmação das matrí-
culas e reuniões de pais.
 Os novos alunos têm de 
11 de fevereiro a 7 de mar-
ço para efetuar a matrícu-

la, e as aulas começam a 
partir de 17 de fevereiro, 
de acordo com a data de 
inscrição de cada aluno.
As vagas existentes po-
dem tanto ser 100% pre-
enchidas ao longo do pe-
ríodo de matrícula, como 
novas vagas também po-
dem surgir por conta da 
desistência de alunos. 
O polo de Campos do Jor-
dão fica na Rua José Be-
nedito Bicudo, 75 - Vila 
Paulista. Mis informa-
ções pelo telefone (12) 
3664-5441 ou www.pro-
jetoguri.org.br/matriculas/
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