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Os 200 melhores alunos 
do ensino médio em Pin-
damonhangaba foram pre-
miados na terça-feira (9) 
com diplomas de mérito 
pelo Prêmio por Excelên-
cia no Estudo da Tenaris 
Confab. Criado em 2007, 
o prêmio está na 9ª edi-
ção e mais uma vez, os 
melhores alunos do ensi-
no médio foram reconhe-
cidos pela dedicação aos 
estudos, destacando-se 
entre quase 8 mil estu-
dantes.  A edição de 2015 
reconheceu 170 alunos 
da rede estadual e 30 da 
rede particular e da Esco-

A Prefeitura de Tremembé 
através da Secretaria de 
Educação realiza no pró-
ximo final de semana o II 
Arraial da Educação que 
acontecerá na Praça Ge-
raldo Costa no Centro. O 
evento contará com uma 
Praça de Alimentação com 
várias barracas, uma de 
cada escola da rede de en-
sino do município que irão 

la Técnica João Gomes de 
Araújo. Dos vencedores, 
127 receberam o prêmio 
pela primeira vez, 48 pela 
segunda e 25 pela terceira. 
“Tenho muito orgulho de 
representar a Tenaris nes-
se evento, pois ele reforça 
mais uma vez o compro-
misso da empresa com a 
comunidade, principal-
mente por meio de inicia-
tivas ligadas à educação, 
que é um fator fundamen-
tal no desenvolvimento de 
um país”, destaca o Presi-
dente da Tenaris no Bra-
sil, Renato Catallini. Para 
conquistarem o prêmio, os 

comercializar comidas tra-
dicionais da época junina, 
como pastéis, salgados, 
doces, barraca do chocola-
te, bolos, cachorro quente, 
caldinhos, pizzas, chur-
rasco, refrigerante, água, 
suco, quentão, vinho quen-
te e chocolate quente. Os 
adultos e, principalmente 
as crianças, poderão se di-
vertir brincando de pesca-

estudantes precisam atin-
gir os seguintes critérios 
no ano letivo anterior: mé-
dia mínima nove em todas 
as matérias, frequência 
escolar e bom comporta-
mento. Eles recebem um 
certificado e um incen-
tivo de R$ 1.000,00 em 
dinheiro.  “Nosso objeti-
vo maior é o estímulo ao 
crescimento por meio da 
educação, que é o princi-
pal pilar da nossa política 
de Desenvolvimento So-
cial”, finaliza a Coordena-
dora de Desenvolvimento 
Social da Tenaris no Bra-
sil, Rosângela Gomes.

ria, boca do caipira, chute 
ao gol e circuito elétrico.  
Haverá também apresenta-
ção dos alunos, quadrilha 
e barraca do voluntário. 
FESTA JUNINA (dia e 
horário): Dia: 12/06  (sex-
ta-feira)– 19h00 às 22h00
Dia: 13/06 (sábado) 
–   16h00 às 22h00
Dia 14/06  (domin-
go) –  15h00 ás 20h00

Tenaris premia alunos 
vencedores da 9ª edição 

do Prêmio por Excelência 
no Estudo

Prefeitura de Tremembé
realiza II Arraial da Educação 

na Praça Geraldo Costa

A Ametra (Unidade de 
Ensino Profissionalizante) 
de Taubaté está com 500 
vagas abertas para cursos 
profissionalizantes gratui-
tos destinados a estudan-
tes de escolas públicas e 
particulares. As inscrições 
estarão abertas a partir do 
dia 15 de junho e o pre-
enchimento das vagas é 
por ordem de chegada. As 
aulas estão previstas para 
começar no dia 13 de ju-
lho. Na unidade Ametra I 
estão disponíveis os cur-
sos de Auto Cad, Informá-
tica Básica, Programação 
de Computador, Serigra-
fia e Web Designer. Já no 
Ametra II são oferecidos 

os cursos Informática Bá-
sica, Manutenção de Mi-
cro, Comunicação Visual, 
Serigrafia, Serralheria, 
Mecânica Básica e Inglês. 
Quatro cursos têm certi-
ficação pelo Senai: Auto 
Cad, Informática , Web 
Designer e Manutenção de 
Micro. Para receber o cer-
tificado do Senai, o aluno 
deve obedecer os critérios 
determinados pela enti-
dade, como escolaridade 
e  idade. Para frequentar 
os cursos do Ametra, os 
interessados devem ter 
entre 14 e 17 anos, exce-
to para os cursos serigrafia 
e inglês, que permitem o 
ingresso de estudantes a 

partir dos 13 anos. No ato 
da inscrição é necessário 
apresentar duas cópias do 
RG, CPF e comprovante 
de endereço, além de uma 
declaração escolar e uma 
foto 3x4. Ao participarem 
do projeto Ametra, os alu-
nos com mais de 15 anos 
também podem ser inse-
ridos no programa Ação 
Jovem e receber uma bol-
sa mensal de R$ 80,00. 
O projeto é desenvolvido 
pelo Governo do Estado de 
São Paulo em parceria com 
a Prefeitura de Taubaté. 
Para ter direito a esse be-
nefício, o aluno deve apre-
sentar renda familiar per 
capita de até meio salário 
mínimo e idade mínima de 
15 anos. A Ametra I fica 
na Av. Armando Salles de 
Oliveira, 284, Centro. O 
horário de funcionamento 
é de segunda a sexta-feira 
das 8h às 16h45, e o te-
lefone é (12) 3625-5060. 
Já a Ametra II fica na Av. 
Santa Luiza de Marillac, 
1375, Vila São José. O 
horário de funcionamento 
é de segunda a sexta-fei-
ra das 8h às 11h30 e das 
13h às 16h45, e o tele-
fone é (12) 3625- 5086.

Ametra oferece 500
vagas para cursos
profissionalizantes

gratuitos em Taubaté

Interessados em aprender 
jardinagem terão oportu-
nidade a partir deste mês. 
O NEA (Núcleo de Educa-
ção Ambiental) da Secre-
taria Municipal de Meio 
Ambiente de Jacareí abriu 

inscrições para o preen-
chimento de 50 vagas do 
curso de jardinagem que 
será ministrado durante 
o segundo semestre.  O 
NEA informa que o curso 
é gratuito. As inscrições 

foram abertas ontem, 8 de 
junho e terão encerramen-
to no dia 13 de julho. Para 
se inscrever, o interessado 
tem que ir pessoalmente, 
no horário das 8h às 11h 
e das 13h às 16h. O curso 
será realizado no próprio 
núcleo, que funciona den-
tro do Viveiro Municipal 
Seu Moura, estrada Theó-
filo Teodoro Rezende, 39, 
Campo Grande. As aulas 
começarão entre o final de 
julho e o início de agosto 
e serão concluídas até 16 
de dezembro, sempre das 
8h às 11h. De acordo com 
a Secretaria de Meio Am-
biente, esse já é o quinto 
ano em que o curso é reali-
zado, tendo formado já em 
torno de 400 jardineiros. 

Jacareí abre 50 vagas para 
interessados em curso
gratuito de jardinagem
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CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
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CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
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 Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
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: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

Criança, um expoente da Natureza

Paiva Netto

Em 19 de agosto de 1982, ante as estatísticas da guerra no Oriente Médio, a Assembleia-
Geral das Nações Unidas, numa sessão extraordinária de emergência, estabeleceu 4 de 
junho Dia Internacional das Crianças Vítimas de Agressão.
O Brasil não vivencia propriamente guerras convencionais, mas a violência contra os pe-
queninos se faz presente no descaso, na exploração, incluída a abominável sexual, na omis-
são de famílias ou da sociedade. Em artigo publicado na revista Boa Vontade, edição no 
229, o sociólogo e secretário de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo Floriano 
Pesaro chama-nos a atenção, por exemplo, para a triste realidade do trabalho infantil. Tra-
go-lhes aqui um trecho:
“O aumento do número de crianças de rua está intimamente relacionado com a pobreza 
nos centros urbanos. (...) Filhos desse ‘bolsão metropolitano de pobreza’, as crianças que 
vemos pedindo esmola, fazendo malabares e vendendo balas nos faróis migram para as re-
giões centrais de São Paulo a fim de trabalhar. Longe de casa e dos bancos escolares, estão 
expostas à violência moral, física e sexual. Na maioria das vezes, o dinheiro arrecadado 
não fica com elas, tampouco com as suas famílias. Estimativas revelam que dois terços do 
que uma criança ganha em um farol (em média, 30 reais por dia) vão parar nas mãos de um 
aliciador. (...)
“Urge trabalharmos em rede, com sinergia e sincronismo, estabelecendo papéis e diretrizes 
claras e compromissos concretos para a erradicação definitiva do trabalho infantil, bem 
como evitar sobreposições de tarefas e desperdício de recursos”. 
Atuar incansavelmente pelo bem-estar das famílias, em especial de crianças e adolescentes 
em risco social, é uma das principais atribuições da Legião da Boa Vontade, há mais de 
seis décadas. O esclarecimento das massas, pelo prisma da Espiritualidade Ecumênica, é 
outra relevante missão sua. É essencial reconhecermos que, acima de tudo, temos deveres 
espirituais. Assim, os direitos humanos serão respeitados em sua integridade.
Meio ambiente e ecologia
Em 5 de junho, comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente e Ecologia. Apesar das 
resistências, de uns tempos para cá cresce no mundo a preocupação ecológica. 
Vale ressaltar, contudo, como já me expressei na Folha de S.Paulo, em 10 de dezembro de 
1989, que o ser humano e seu Espírito Eterno não são criações à parte da Natureza, mas os 
maiores expoentes. A riqueza deste orbe é a sua Humanidade, visível e invisível, ecologi-
camente conciliada com a fauna, flora e todo o meio ambiente.
José de Paiva Netto, jornalista, radialista e escritor. 
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com
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Aconteceu entre os dias 20 
e 23 de maio no São Paulo 
Expo Exhibition & Con-
vention Center, o maior 
evento de Educação e Tec-
nologia da América Latina.
O Congresso Educador, 
realizado anualmente, tem 
por objetivo o aperfeiço-
amento profissional dos 
professores e gestores de 
escolas e a programação 
das palestras e debates, 
propicia a ampliação e o 
compartilhamento de co-
nhecimentos entre expo-
sitores, palestrantes e o 
público sobre recursos e 
práticas nas áreas de ensino 
e aprendizagem e de ges-
tão educacional visaram 
contribuir para acelerar a 
construção da educação 

de qualidade para todos 
no Brasil. A discussão de 
estudos de caso nacionais 
e internacionais, que pos-
sam inspirar outras inicia-
tivas, é um dos principais 
enfoques da programação.
Este ano foram 165 (cento 
e sessenta e cinco) pales-
tras ministradas por educa-
dores do Brasil e de mais 
oito países; debates, mesas 
redondas e inúmeras ativi-
dades interativas. Na Fei-
ra, mais de 100 (cem) ex-
positores exibiram livros, 
sistemas, materiais didá-
ticos e as mais avançadas 
tecnologias educacionais.
A UNDIME SP – União 
Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação 
– também realizou Reu-

nião Ordinária do Estado 
de São Paulo para a qual 
foram convidados diri-
gentes municipais e pre-
feitos. Com a participa-
ção de representantes do 
FNDE, MEC eTribunal 
de Contas do Estado de 
SP, o tema da reunião foi 
a discussão do cumpri-
mento da Meta 1 do Pla-
no Nacional de Educação.
A equipe técnica da Se-
cretaria de Educação, di-
retores, coordenadores e 
professores da Rede Mu-
nicipal de Ensino consti-
tuíram a maior delegação 
do Vale do Paraíba, com 
um total de 53 participan-
tes, iniciativa esta que foi 
elogiado inclusive pela or-
ganização geral do evento.

Professores de Tremembé 
participaram do

Congresso BETT
BRASIL EDUCAR 2015

A Campanha do Agasalho 
realizada em Pindamo-
nhangaba neste ano conse-
guiu arrecadar mais de 160 
mil peças até o momento. 
As doações podem ser fei-
tas até o dia 13 deste mês. 

Os interessados em ajudar 
podem levar as peças aos 
postos de coleta ou então 
agendar um horário com 
a equipe do Fundo Social 
para que os profissionais 
possam fazer a retirada. 

O atendimento é das 8h às 
16h30 pelo telefone 3643-
2223.  Para realizar a cam-
panha do agasalho, a Pre-
feitura e o Fundo Social 
contam com o apoio das 
escolas estaduais, onde 
é realizado o Programa 
Escola da Família, Dele-
gacia da Mulher, Sabesp, 
Fapi-Funvic, Anhanguera, 
outras instituições, e de 
diversos estabelecimentos  
comerciais como: Maga-
zine Luiza, Marina Calça-
dos, Cozzi Magazine, Neto 
jeans, O Lojão Magazine, 
Supermercado Excelsior, 
Medicina Preventiva Uni-
med, Laboratório Oswal-
do Cruz, condomínio Real 
Ville, Gerdau, Shopping 
Pátio Pinda, entre outros.

Campanha do Agasalho em 
Pinda arrecada 160 mil peças

Praça Geraldo Costa re-
cebe escritório itinerante, 
onde empresários e in-
teressados em abrir um 
negócio podem obter in-
formações gratuitas so-
bre gestão de negócios 
O Sebrae Móvel atenderá 
empresários e interessados 
em se tornarem empreen-
dedores nesta semana na 
Praça Geraldo Couto, em 
Tremembé. O escritório 
itinerante ficará no local 
na quinta e sexta (dias 11 
e 12), das 9h às 16h. A ini-
ciativa conta com o apoio 
da Prefeitura, Poupatempo 

do Empreendedor e Acitre 
(Associação Comercial e 
Industrial de Tremembé).
Na van do Sebrae Móvel, 
os analistas do Sebra-
e-SP farão atendimentos 
individuais gratuitos so-
bre temas relacionados à 
gestão de negócios, como 
administração, marketing, 
finanças, recursos hu-
manos, legislação e for-
malização de empresas.
Os interessados que pas-
sarem pelo Sebrae Móvel 
também receberão infor-
mações sobre produtos e 
serviços oferecidos pela 

entidade e a programa-
ção de palestras e con-
sultorias oferecidas na 
região pelo Escritório 
Regional do Sebrae-SP 
em São José dos Campos.
Sebrae Mó-
vel em Tremembé
Data: 11 e 12 de junho
Horário: 9h às 16h
Local: Praça Geral-
do Costa, s/n, Centro
Mais informações podem 
ser obtidas no PAE (Posto 
de Atendimento ao Empre-
endedor) de Taubaté. Tel.
(12) 3621-5223 – Email: 
pae.taubate@gmail.com

Sebrae Móvel estará 
em Tremembé 
nesta semana

O grupo britânico que 
comanda o banco HSBC 
anunciou nesta semana 
que vai encerrar suas ativi-
dades no Brasil e na Tur-
quia. Em seu comunicado, 
o grupo diz planeja manter 
uma participação no Bra-
sil somente para atender a 
grandes clientes corpora-
tivos.  O motivo alegado 
seria um plano de reestru-
turação com a intenção de 
economizar entre US$ 4,5 
bilhões e US$ 5 bilhões 
até 2017. No informe, o 

HSBC diz que quer au-
mentar seus investimentos 
na Ásia, principalmente 
na China e na região da 
Associação de Nações do 
Sul Asiático (Asean), por 
meio da expansão do ge-
renciamento de ativos e 
de seguros com foco nos 
mercados emergentes. O 
HSBC prevê a demissão 
de cerca de 50 mil funcio-
nários, dos quais 25 mil 
com o fim das operações 
do banco na Turquia e no 
Brasil. O HSBC, criado 

em 1865, emprega atual-
mente 266 mil pessoas em 
todo o mundo. No Brasil 
são  cerca de 21 mil fun-
cionários. Investigação 
- O anúncio foi feito cin-
co dias após o banco ter 
fechado um acordo com 
as autoridades da Suíça e 
vai pagar 40 milhões de 
francos suíços - cerca de 
R$ 134 milhões - para en-
cerrar as investigações de 
lavagem de dinheiro na fi-
lial suíça da instituição. O 
grupo era investigado por 
suspeitas, entre novembro 
de 2006 e março de 2007, 
ajudar clientes a esconder 
bilhões de dólares naque-
le país. Em comunicado, 
o banco declarou que nem 
a instituição nem seus 
funcionários são suspei-
tos de qualquer crime. O 
HSBC pediu desculpas 
aos clientes e investido-
res pelas falhas do passa-
do nas operações suíças e 
informou que já revisou 
os seus procedimentos.

Banco HSBC
comunica encerramento
de atividades no Brasil

A prefeitura de São Sebas-
tião está com inscrições 
abertas para concurso com 
objetivo de preencher 180 
vagas na área da Educa-
ção. Entre os cargos dis-
poníveis estão: Auxiliar de 
atividades Escolares (60 
vagas), Monitor de Creche 
(94 vagas), e Secretário 
de Escola (26 vagas). As 
inscrições seguem até o 
dia 6 de julho e podem ser 
feitas no site do SH Dias, 
empresa responsável pelo 
concurso. Após o preen-
chimento do formulário, 

A Prefeitura de Tauba-
té abre inscrições para 
o processo seletivo sim-
plificado nº 003 / 2015, 
instituída pela Portaria 
nº 573, de 26 de maio de 
2015. As inscrições po-
dem ser feitas de 15 a 19 
de junho e são para contra-
tação temporária nos ter-
mos da legislação vigente.
As vagas são para arqui-
teto, dentista, médico, en-
fermeiro, contador, enge-

será gerado um boleto 
com a taxa de inscrição, 
que varia entre R$ 37,00 
e R$ 42,00, dependendo 
da função escolhida. Os 
dados necessários para re-
alização da inscrição são: 
Cargo pretendido, Nome 
Completo, RG, CPF, 
Sexo, Estado Civil, Data 
de Nascimento, Escolari-
dade, Endereço completo, 
CEP, Cidade, Telefones 
(Residencial, Celular), 
e-mail e informar se é por-
tador de deficiência. Os 
candidatos devem infor-

nheiro civil, engenheiro 
de segurança do trabalho, 
fisioterapeuta, farmacêu-
tico, fonoaudiólogo, nu-
tricionista, psicólogo, 
técnico de enfermagem, 
técnico de farmácia e 
terapeuta ocupacional. 
Os salários vão de R$ 
1.455,05 a R$ 11.183,20.
As inscrições serão feitas 
somente via Internet, atra-
vés do site www.taubate.
sp.gov.br , no período das 

mar corretamente todos 
os dados solicitados no 
formulário de inscrição. 
As vagas estão divididas 
por áreas de abrangência.  
Ou seja, o candidato no 
ato da inscrição deverá 
optar pela região que pre-
tende trabalhar, conforme 
distribuição das Unidades 
Escolares em seus respec-
tivos bairros. A prova está 
prevista para acontecer no 
dia 2 de agosto (domingo). 
O edital completo está dis-
ponível no site da Prefei-
tura e da empresa Shdias.

9h do dia 15 de Junho de 
2015, às 18h do dia 19 de 
Junho de 2015. Pelo mes-
mo site, o interessado en-
contra o edital completo.
Por se tratar de proces-
so seletivo simplificado, 
a ser realizado em etapa 
única, englobando ape-
nas a apresentação de tí-
tulos e de comprovação 
de experiência na fun-
ção, não haverá cobran-
ça de taxa de inscrição.

São Sebastião abre concurso 
público na área da educaçãoPrefeitura faz seleção para

contratar temporários


