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Sesc Taubaté realiza
oficinas de culinária
no mês de janeiro

Passagens de ônibus
sobem a partir desta

semana em São Sebastião
O Sesc Taubaté oferece, 
por meio do programa Ali-
mentação e Saúde, oficinas 
culinárias infantil e adulto, 
durante o mês de janei-
ro.  No sábado, dia 17, às 
10h30 a oficina de culiná-
ria infantil será ministrada 
pela Gysele Cristina Vile-
la, nutricionista que ensina 
as crianças a fazerem pan-
queca rosa com recheio de 

As tarifas do transporte 
coletivo serão reajustadas 
a partir de zero hora do-
mingo em São Sebastião 
(18), em todos os trechos 
atendidos pela Ecobus, 
empresa responsável pelo 
transporte na cidade. Em 

brócolis e queijo ralado, e 
para acompanhar um refri-
gerante de cenoura. Já no 
dia 21, quarta, às 19h30 a 
oficina será para adultos, 
que aprenderão a impor-
tância e as propriedades 
dos alimentos funcionais, 
com Juliana Janelli, nu-
tricionista. No dia 28, às 
19h30 a Equipe Bonnutri 
irá ensinar Técnicas de de-

2013, São Sebastião con-
cedeu uma redução na tari-
fa, além de manter conge-
lado o preço das passagens 
por dois anos. Segundo a 
municipalidade, os novos 
preços são necessários 
para se adequar à nova re-

sidratação e de conserva 
de frutas e legumes, pro-
cesso que procura aumen-
tar a vida útil dos alimen-
tos e reduzir o desperdício.  
E no final do mês, dia 
31, às 10h30 as crianças 
poderão aprender com a 
Equipe Caçarola de forma 
lúdica Biscoito com to-
mates, alecrim e azeitonas 
pretas.  Todas as oficinas 
são gratuitas e necessário 
fazer inscrição antecipa-
da na Central de Atendi-
mento do Sesc. Vagas li-
mitadas. O Sesc Taubaté 
fica na Avenida Milton de 
Alvarenga Peixoto, 1264, 
Esplanada Santa Tere-
zinha. Mais informa-
ções pelo telefone (12) 
3634-4000 ou www.
sescsp.org.br/ taubate.

alidade econômica do país 
e, para assegurar o equilí-
brio financeiro do custo do 
serviço de transporte, foi 
necessário um novo estudo 
e uma nova tabela.  Vale 
destacar que na aquisição 
antecipada das passagens 
o usuário terá um desconto 
na compra do bilhete. Bi-
lhete Único - O usuário de 
São Sebastião ter também 
outra novidade que será 
implantada em breve pela 
Ecobus: é a utilização do 
bilhete único e da catra-
ca eletrônica. Para isso, a 
prefeitura concedeu o pra-
zo de 180 dias para a re-
gularização dos serviços.

Dilma lamenta execução 
de traficante

brasileiro na Indonésia

A presidente Dilma Rous-
seff lamentou a execução 
de Marco Archer Cardoso 
Moreira, traficante brasi-
leiro que estava no corre-
dor da morte na Indonésia. 
O carioca de 53 anos havia 
sido preso em 2003, quan-
do tentava entrar com 13,4 
Kg de cocaína escondido 
no tubo de sua asa delta, 
mas foi flagrado. Conse-
guiu escapar da polícia 
de Jacarta mas foi preso 
dias depois. Em nota, a 
presidente da república 
pede que o embaixador 
do Brasil em Jacarta, na 
indonésia, venha até Bra-
sília para consultas. No 
comunicado, Dilma diz 

que “tomou conhecimento 
– consternada e indignada 
– da execução do brasilei-
ro Marco Archer, ocorrida 
hoje (17) às 15h31 - horá-
rio de Brasília - na Indo-
nésia”. O traficante Marco 
Archer Cardoso Moreira 
foi fuzilado na tarde de 
ontem por 12 atiradores. 
Ele foi o primeiro brasi-
leiro executado por crime 
no exterior. A íntegra da 
nota: “A presidenta Dilma 
Rousseff tomou conheci-
mento – consternada e in-
dignada – da execução do 
brasileiro Marco Archer, 
ocorrida hoje às 15h31 - 
horário de Brasília - na 
Indonésia. Sem desconhe-

cer a gravidade dos crimes 
que levaram à condenação 
de Archer e respeitando a 
soberania e o sistema ju-
rídico indonésio, a presi-
denta dirigiu pessoalmen-
te, na sexta-feira última 
(16), apelo humanitário ao 
seu homólogo Joko Wi-
dodo para que fosse con-
cedida clemência ao réu, 
como prevê a legislação 
daquele país. A presidenta 
Dilma lamenta profunda-
mente que esse derradei-
ro pedido, que se seguiu 
a tantos outros feitos nos 
últimos anos, não tenha 
encontrado acolhida por 
parte do chefe de Esta-
do da Indonésia, tanto no 
contato telefônico  como 
na carta enviada, poste-
riormente, por Widodo. 
O recurso à pena de mor-
te, que a sociedade mun-
dial crescentemente con-
dena, afeta gravemente 
as relações entre nossos 
países. Nesta hora, a pre-
sidenta Dilma dirige uma 
palavra de pesar e con-
forto à família enlutada.”

Exposição sobre
Anne Frank

adolescente vítima
do Holocausto

acontece em Taubaté 
até o fim do mês

O Senac Taubaté realiza 
até o fim do mês de janeiro 
a exposição “Aprendendo 
com Anne Frank – histó-
rias que ensinam valores”. 
Aberta ao público, a expo-
sição  retrata a história de 
Anne Frank, adolescente 
escondida com a família 
durante a Segunda Guerra 
Mundial responsável por 
escrever nas páginas de 
seu diário os fatos marcan-
tes sobre sua vida, como 
o esconderijo “Anexo Se-
creto”, onde ficava com 
seus parentes, e também 
a respeito daqueles que os 
ajudaram a se esconder em 
Amsterdã. Seu diário foi 
publicado pela primeira 

vez em 1947 e é conside-
rado um dos livros mais 
importantes do século XX. 
A mostra conta com três 
painéis apresentando his-
tórias sobre a vida de Anne 
e levando aos visitantes 
um exercício de reflexão 
sobre os acontecimentos 
do Holocausto (assassi-
nato em massa de cerca 
de seis milhões de judeus  
durante a Segunda Guerra 
Mundial), os quais servem 
de alerta para a construção 
de uma sociedade mais 
justa, igualitária e pacífi-
ca. Há também vídeos e 
documentos históricos, os 
quais auxiliam na compre-
ensão dos acontecimentos 

e seu impacto na atualida-
de. “Teremos, nestes dias, 
aula digital direcionada 
a jovens de 14 a 21 anos, 
baseada na vida da ado-
lescente. Ficamos muito 
felizes em trazer esta ex-
posição, interessante para 
qualquer idade e com uma 
relevância histórica sem 
precedentes”, afirma a ge-
rente do Senac Taubaté, 
Ana Claudia Galhardo. 
Esta iniciativa integra as 
ações do Programa Senac 
de Cultura de Paz e é mi-
nistrada em parceria com 
a embaixada dos Países 
Baixos em Brasília, Casa 
Anne Frank, Instituto Pla-
taforma Brasil, e tem como 
objetivo a construção de 
uma memória coletiva so-
bre as violações de direi-
tos humanos cometidas no 
passado. Aprendendo com 
Anne Frank – histórias 
que ensinam valores irá 
percorrer 56 bibliotecas 
do Senac São Paulo até o 
final de 2016. A exposição 
acontece das 9h às 22h. O 
Senac Taubaté fica na Rua 
Nelson Freire Campello, 
nº 202 - Jardim Eulália.
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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. 
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SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
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

MISCELÂNEA
Curiosidades

A anemia é uma deficiência de ferro no organismo. Muitas vezes é provocada por uma 
dieta inadequada. O ferro é um dos componentes das células vermelhas do sangue, 
encarregado do fluxo do oxigênio. Entre os sintomas da anemia estão a fadiga, a sen-
sação de falta de ar, a irritabilidade e as infecções constantes. O primeiro passo para 
combater a anemia é adotar uma nova dieta alimentar.
***
A maravilhosa medicina popular vem se transformando desde os tempos primitivos. 
Ela adapta as condições do ambiente de vida antiguíssimas leis da fisiologia e bioquí-
mica humana para a obtenção da saúde e do bem estar. Tomando diariamente uma ou 
duas porções de vinagre de maçã com água ou água e mel, você pode contribuir para 
manter sua saúde em equilíbrio e se prevenir de inúmeros males e manter o corpo jo-
vem.
***
O gargarejo com água morna e sal alivia a dor de garganta. O calor da água dilata os 
vasos e facilita a circulação do sangue na região, contribuindo assim para uma dimi-
nuição da inflamação. A água pura, desde que morna, já aliviaria a inflamação. O obje-
tivo da mistura com sal é fazer com que o líquido tenha uma concentração semelhante 
a do que circula dentro do nosso próprio corpo, tornando-o assim menos agressivo. O 
sal também ajuda a higienização da boca e da garganta.
***
Todas as plantas se curvam de acordo com o movimento do Sol. Esse fenômeno é co-
nhecido como “heliotropismo”. Não só os raios solares, mas qualquer tipo de luz que 
incida sobre a planta ativa o hormônio de crescimento chamado “ácido indolilacético”, 
produzido pelas células jovens localizadas nas folhas. À noite, na ausência de luz, as 
plantas voltam à sua posição normal.

Humor 

Cristina estava assistindo a festa deslumbrada. Muita gente falando, muito riso, mui-
tos doces gostosos e, de repente, alguém, com um copo cheio de bebida na mão quis 
brindar:
- Saúde, saúde para todos!
Ela olha triste, observando seu copo vazio e comentou:
- Papai, papai eu não tenho mais saúde!
***
Em sua primeira visita na fazenda do tio, o rapaz chegou num momento de muito tra-
balho e o seu tio diz:
- O dia está lindo, pegue a minha carabina e leve os cachorros para atirar um pouco.
Quando o sobrinho volta, o fazendeiro pergunta:
- E aí? Como foi a caçada?
- Fantástica tio, por acaso o senhor teria mais alguns cachorros?
***
Mensagem oportuna na minha secretária eletrônica: “No momento não vou atender 
porque estou evitando falar com uma certa pessoa, ao ouvir o sinal, deixe seu recado 
que depois eu telefonarei, mas se eu não telefonar, tenha a certeza que essa certa pes-
soa é você... Obrigado.
***
Uma aluna da minha classe, na faculdade, não sabia como se dirigir à palestrante e 
pergunta:
- Devemos chamá-la de “mestra” ou de “senhora”?
Sorrindo, a palestrante respondeu:
- Podem me chamar de “senhora”, pois foi o título mais difícil de conseguir.

Mensagens   

Em tempos difíceis, em que os resultados dos nossos esforços raramente são imedia-
tos, é comum sermos tomados por dúvidas e por incertezas. A rotina, o trabalho e os 
projetos, de repente parecem absolutamente sem sentido. Diante disso, é difícil enxer-
gar alguma chance de sucesso. Assim só é possível pensar em um novo e repetindo o 
mesmo roteiro de dedicação e sacrifício. Surge uma sensação de profunda inutilidade. 
Pode ser que ele seja um aviso para se corrigir a rota, mas também pode ser apenas um 
desânimo passageiro. Observe com paciência e reveja seus conceitos.
***
Podemos passar a vida inteira presos a uma história infeliz, lamentando a própria sorte, 
no entanto, também é possível nos libertar e viver a nossa vida podendo escolher. Os 
pensamentos e as emoções só permanecem se os escolhemos. Eles não têm vida pró-
pria, entretanto, o controle da mente e do coração precisa ser aprendido. Não tem nada 
a ver com repreensão do sentimento ou lembranças. Isso está relacionado à sensação 
de acontecimentos como parte da vida, lembrando que até Jesus, aqui na Terra, teve 
seu calvário para depois, ressuscitar.
***
Um rei mandou reunir um grupo de sábios para decidir qual era a parte mais impor-
tante do corpo. O endocrinologista afirmou que eram as glândulas, porque regulavam 
as funções, o cardiologista disse que era o coração, pois sem ele as glândulas não fun-
cionavam, já o nutricionista garantiu que era o estômago, uma vez que sem alimento o 
coração não tinha forças para trabalhar. Porém, o mais sábio de todos, ouvia tudo em 
silêncio. Como não chegaram a nenhum acordo, quiseram saber exatamente a sua opi-
nião: “Todas essas partes são fundamentais para a vida”, disse o mais sábio de todos. 
“Se faltar uma delas o corpo morre. Entretanto, a parte mais importante que existe, é 
o canal imaginário que liga o ouvido a língua. Se esse canal imaginário estiver com 
problemas, o homem passa a dizer coisas que não ouviu e, então, não apenas o corpo 
morre, mas a sua alma é condenada para sempre!”

Pensamentos

Uma boa idéia é um pensamento que ficou de pé.
Não sabendo que era difícil, ela foi lá e fez.
O sábio tem algo a dizer e o idiota quer dizer algo.
A vitória pertence aos mais perseverantes.
Em política quanto mais ela muda, mais é a mesma coisa.
O futuro é comprado pelo presente.
A primeira lição que a leitura nos ensina é como ficar sozinho.
Quem está em boa paz não suspeita de ninguém.
A esperança é a paciência com a lâmpada acesa.
O homem é o único animal que faz bagunças. 
Espero que o meu silêncio fale por mim.
A utopia de hoje é a realidade de amanhã

Dia 17 o Instituto Supereco
planta 2 mil mudas de

árvores nativas em Caragua
A iniciativa favorece os recur-
sos hídricos da região recupe-
rando a mata ciliar e melhoran-
do a qualidade da água. Evento 
aberto ao público! Conservar 
a mata ciliar, ou seja, a que se 
desenvolve nas margens dos 
rios, é fundamental para o de-
senvolvimento da flora, fauna e 
qualidade da água que chega até 
nossas torneiras, por isso, o Pro-
jeto Tecendo as Águas, do Insti-
tuto Supereco, tem como meta 
o plantio de 8,5 mil mudas de 
árvores nativas no litoral norte 
de SP até junho de 2015. Dia 
17 de janeiro, próximo sábado, 
das 8h às 12h, o plantio de 2 
mil mudas será na Fazenda Boi 
N’Água, Estrada Cambixo, Km 
3, bairro Cambixo (Rio Claro), 
na área rural de Caraguatatuba. 
Toda a comunidade está convi-
dada a participar devendo, nes-
se caso, ir com roupas confor-
táveis, botas, chapéu ou boné. 
As inscrições devem ser feitas 
pelo fone (12) 3892-6292 com 
Violeta ou Natália ou email ges-
taoambiental@supereco.org.br 
. Aos participantes será ofere-
cido lanche e suco. Trata-se de 
um plantio educativo e comu-
nitário envolvendo os objetivos 
Saberes das Águas e Águas da 
Mata do Projeto Tecendo as 
Águas com apoio especial do 
Programa de Educação Am-
biental da Nova Tamoios Con-
tornos. As atividades de plantio 
serão auxiliadas e orientadas 
por profissionais da área de 
gestão ambiental da DERSA – 
Desenvolvimento Rodoviário 
S/A, empresa responsável pela 
implantação da nova rodovia 
do Litoral Norte. Ainda haverá 
outros três mutirões para plan-
tio de mudas até março. Entre 
as mudas estão espécies como 
sangra d’água, capororoca e 
aroeira-pimenteira que são ár-
vores pioneiras, isto é, crescem 
rápido e dão sombra para outras 
espécies se desenvolverem. Se-
rão plantadas também árvores 
como ingá, figueira, araçá e 
guarucaia cujos frutos aves e 
outros animais como macacos 
apreciam bastante e ajudam a 
dispersar sementes, auxiliando 
no crescimento de mais árvores. 
Nesse plantio serão ainda usa-
das mudas de pau-viola, tam-
boril, suinã, maricá, mutamba 
da várzea e angico branco. São 
todas árvores presentes na Mata 
Atlântica, muitas específicas da 
restinga, ecossistema que hoje 
sofre forte degradação pela ação 
do ser humano. A ação acontece 
na beira do Rio Claro, um dos 
afluentes do Rio Juqueriquerê, 
ao lado do plantio realizado 
pelo Supereco em dezembro, 
criando um corredor biológico. 
O Tecendo as Águas tem patro-
cínio da Petrobras por meio do 
programa Petrobras Socioam-
biental,  parceria da Chevrolet 
e dos Institutos Educa Brasil e 
Trata Brasil, e apoio do Centro 
de Educação Ambiental de Gua-

rulhos, do Made in Forest, da 
OBME e das Prefeituras Muni-
cipais de São Sebastião e de Ca-
raguatatuba. Ajudando a natu-
reza a se recuperar No dia 6 de 
dezembro o plantio contou com 
a ajuda de voluntários como o 
Seu Sérgio Ferrari Pagnota e 
sua esposa Dona Dalva, ambos 
de 80 anos. O sol escaldante não 
desanimou o casal que chegou 
a plantar perto de 50 mudas: “É 
uma benção poder participar 
de uma ação dessas e ajudar o 
planeta. Faço isso pensando no 
bem de todas as pessoas e tam-
bém da natureza. Espero que 
meus netos e bisnetos possam 
ver essas árvores crescidas”, 
disse Dona Dalva. A fisiotera-
peuta Sônia Lopes de Olivei-
ra também se ofereceu para 
o mutirão: “Já gosto bastante 
de plantar e faço isso na mi-
nha casa com frequência, mas 
nunca tinha participado de um 
mutirão e achei maravilhoso. É 
uma experiência incrível estar 
ajudando a natureza a se recu-
perar”. A estudante de Gestão 
Ambiental, Beatriz Manhoso, 
aproveitou a oportunidade para 
cumprir estágio: “É bom para 
meu curso, mas também adoro 
plantar. Quero ver essas árvo-
res florescerem. Seria ótimo ver 
o resultado dessa iniciativa da 
qual participei”. As matas ci-
liares são fundamentais para o 
equilíbrio ecológico reduzindo 
o assoreamento (processo que 
se observa no leito dos rios por 
acúmulo de detritos, lixo e entu-
lho provocando transbordamen-
to em épocas de grande quan-
tidade de chuvas), mantendo a 
qualidade da água e impedindo 
a entrada de poluentes para o 
meio aquático. Também for-
mam corredores ecológicos que 
contribuem para a conservação 
da biodiversidade fornecendo 
alimento e abrigo para a fauna. 
O nome “mata ciliar” vem do 
fato de oferecerem proteção a 
rios e lagos assim como os cí-
lios protegem os olhos. “Essa 
ação que estamos realizando 
nas margens dos cursos d’água 
da Bacia do Rio Juqueriquerê 
é de extrema importância, já 
que as águas destes rios são as 
que abastecem grande parte da 
população de São Sebastião e 
Caraguatatuba. Com o plantio 
nas margens destes rios, con-
tribuímos com a possibilidade 
de se ter água em quantidade 
e com qualidade já que prote-
gemos estes locais do acúmulo 
de materiais sólidos que podem 
causar o assoreamento dos cur-
sos d’água. Além deste benefí-
cio para os seres humanos, estes 
lugares propiciam a manuten-
ção da biodiversidade local. As 
matas ciliares fazem parte dos 
corredores ecológicos, conec-
tando fragmentos florestais e 
muitos animais as utilizam para 
migrarem para reprodução, fa-
cilitando o fluxo genético entre 
a espécie”, explica o engenhei-

ro florestal Juliano Hojah, co-
ordenador da equipe de gestão 
ambiental do projeto Tecendo 
as Águas. Quem faz: O Projeto 
“Tecendo as Águas” é realizado 
em parceria com a Chevrolet e o 
Instituto Educa Brasil, com pa-
trocínio da Petrobras, por meio 
do Programa Petrobras Socio-
ambiental e tem seis objetivos 
que se conectam no sentido de 
trabalhar a floresta, a água, edu-
cação, saúde, cultura, turismo, 
geração de renda e qualidade 
de vida: “Saberes das Águas”, 
“Se Ligue nas Águas”, “Co-
nhecendo as Águas”, “Caminho 
das Águas”, “Águas da Mata” e 
“No Ritmo das Águas”. Conta 
também com o apoio do Dersa, 
Comitê das Bacias Hidrográfi-
cas do Litoral Norte (CBHLN), 
das prefeituras de São Sebastião 
e de Caraguatatuba, do Institu-
to Trata Brasil, da rede Made 
In Forest, do Centro de Edu-
cação Ambiental de Guarulhos 
(CEAG), da Organização Bra-
sileira de Mulheres Empresárias 
(OBME) e da DERSA – Desen-
volvimento Rodoviário S/A, por 
meio do Programa de Educação 
Ambiental da Nova Tamoios 
Contornos. Sobre o Instituto 
Supereco O Supereco é uma 
OSCIP que atua há 20 anos com 
a missão de promover a educa-
ção ambiental como ferramenta 
estratégica de conservação am-
biental aliada ao desenvolvi-
mento humano. Os 23 Progra-
mas, projetos e intervenções de 
educação pela sustentabilidade, 
abrangendo todos os Biomas 
do Brasil, formaram mais de 
10.500 educadores e lideranças 
multiplicadoras em educação 
ambiental, atenderam mais de 
1,5 milhão de crianças e jovens 
em programas de educação am-
biental presencial e à distância, 
contemplaram 900 mil partici-
pantes diretos nas intervenções 
socioambientais e produziram 
95 publicações especializadas 
na área. Site www.supereco.
org.br COMO PARTICIPAR 
DO TECENDO AS ÁGUAS 
Os moradores da região do li-
toral norte podem participar 
ativamente das ações socioam-
bientais do Projeto Tecendo as 
Águas cuja sede fica no cen-
tro histórico de São Sebastião.  
Basta acompanhar o calendário 
de ações pelo facebook do pro-
jeto e se inscrever em oficinas, 
mutirões, concursos e eventos 
culturais. Há várias ações aos 
finais de semana, cursos com 
certificado e atividades que 
podem acolher voluntários, ar-
tistas, ambientalistas, estudan-
tes, professores, agricultores, 
comerciantes e qualquer pessoa 
interessada em meio ambiente 
e sustentabilidade. Para quem 
não está no litoral norte de SP, 
o convite é para acompanhar e 
postar sugestões na página Te-
cendo as Águas do facebook. 
F a c e b o o k . c o m / T e -
c e n d o a s A g u a s
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Pinda oferece bolsas de
estudo para universidade

Os estudantes universitá-
rios de Pindamonhangaba 
poderão ser beneficiados 
com as bolsas de estudo 
oferecidas pela Prefeitura, 
por meio do Departamento 
de Assistência Social. Para 
este ano, serão disponibi-
lizadas 160 vagas ao todo, 
sendo bolsas integrais, 
para diversos cursos de li-
cenciatura e bacharelado. 
Em 2014 a Prefeitura de 
Pindamonhangaba ofere-
ceu 155 vagas e todos os 
beneficiados que atendiam 
as exigências estabeleci-
das pela Lei nº 5.509, de 
28 de fevereiro de 2013, 
deveriam entregar a do-
cumentação para renova-
ção da bolsa até o dia 9 
de janeiro. Mais de 60% 
dos estudantes entregaram 
os documentos e estes se-

rão avaliados e quem não 
atender os critérios não 
terá a concessão do bene-
fício. Os interessados em 
concorrer às bolsas uni-
versitárias deverão fazer 
as inscrições entre os dias 
24 e 25 de janeiro no Co-
légio Comercial Dr. João 
Romeiro, na rua Senador 
Dino Bueno, 119, centro, 
das 9 às 17 horas. De acor-
do com a diretora do De-
partamento de Assistência 
Social, a documentação 
exigida no edital é de ca-
ráter eliminatório e não 
serão aceitos documentos 
posteriormente. São crité-
rios para seleção e classifi-
cação, por exemplo, ter es-
tudado em escola pública 
ou ter sido bolsista na rede 
privada, maior nota obti-
da no vestibular, isto para 

quem irá iniciar a faculda-
de, e para quem já estuda 
o critério é a média nas 
disciplinas curriculares, 
entre outros critérios. His-
tórico escolar do Ensino 
Médio cursado em escola 
pública ou comprovante 
de bolsa de estudo em ins-
tituição privada, cópia do 
RG e CPF do candidato, 
documentos de todos os 
familiares que moram na 
mesma casa, comprovan-
te de rendimento do estu-
dante e de todos do grupo 
familiar, entre outros, são 
alguns dos documentos 
exigidos. A equipe do De-
partamento de Assistência 
Social pede muita atenção 
dos alunos, pois, a falta 
de qualquer documento 
exigido irá acarretar na 
eliminação do candidato.

Fatecs divulgam lista de 
convocados do Vestibular

A primeira lista de con-
vocados para matrícula 
do processo seletivo das 
Faculdades de Tecnologia 
(Fatecs) do Estado de São 
Paulo para o primeiro se-
mestre de 2015 já está no 
site www.vestibularfatec.
com.br. O mesmo ende-
reço traz a lista de clas-
sificação geral. A relação 
também será afixada na 
unidade em que o candi-
dato deseja estudar. Se 
as vagas oferecidas não 
forem preenchidas na pri-
meira chamada, a segunda 
lista será divulgada so-
mente na faculdade no dia 
21 de janeiro. Matrícula
A matrícula deve ser fei-
ta na secretaria da Fatec 
onde o candidato pretende 
estudar, no horário deter-
minado pela unidade de 
ensino, nos dias relaciona-
dos abaixo, desde que não 
seja feriado municipal na 
cidade onde a Fatec está 
localizada. Perderá direi-

to à vaga quem não fizer a 
matrícula na data determi-
nada ou deixar de apresen-
tar os documentos exigi-
dos. Confira o calendário
- 19 e 20 de janei-
ro: matrícula da 1ª lis-
ta dos convocados;
- 21 de janeiro: divul-
gação dos convoca-
dos da segunda lista, 
nas respectivas Fatecs;
- 22 de janeiro: matrí-
cula para os candidatos 
da segunda lista. Docu-
mentos para Matrícula
Para efetivar a matrícula, 
o candidato deve entre-
gar uma foto 3x4 recente 
e cópia autenticada em 
cartório ou cópia simples 
acompanhada do original 
de cada um dos seguintes 
documentos: certificado 
de conclusão do Ensino 
Médio ou equivalente; 
histórico escolar completo 
do Ensino Médio ou equi-
valente; certidão de nasci-
mento ou casamento; car-

teira de identidade (RG); 
cadastro de pessoa física 
(CPF); título de eleitor, 
para os brasileiros maiores 
de 18 anos, com o com-
provante de votação ou 
certidão de quitação elei-
toral; documento de quita-
ção com o serviço militar, 
para brasileiros maiores 
de 18 anos, do sexo mas-
culino. O candidato que 
ingressou no Sistema de 
Pontuação Acrescida pelo 
item escolaridade pública 
deve apresentar histórico 
escolar ou declaração es-
colar, comprovando que 
cursou integralmente o 
Ensino Médio na rede pú-
blica municipal, estadual 
ou federal. Caso o candi-
dato pretenda obter apro-
veitamento de estudos em 
disciplinas já concluídas 
em outro curso superior, 
deve apresentar a docu-
mentação referente à carga 
horária, ementa e progra-
ma da disciplina cursada.

Inscrições para o Sisu
começam nesta semana

Estão abertas, a partir 
desta segunda (19), as 
inscrições no Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu). 
O procedimento deve ser 
feito pela internet, no site 
do Sisu, até o dia 22. Po-
dem participar aqueles que 
fizeram o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 
de 2014 e não tiraram nota 
0 na redação. Ao todo, 
serão ofertadas 205.514 
vagas no ensino superior 
público, em 5.631 cursos 
de 128 instituições. En-
tre os cursos que tiveram 
aumento de vagas estão o 
de medicina, que ofertou 
2.925 na primeira edição 

de 2014 e agora oferece 
3.758 vagas. Os cursos de 
engenharia também tive-
ram ampliação na oferta 
de vagas de um ano para o 
outro, passando de 25.128 
em 2014 para 30.749 em 
2015. Durante o período 
de inscrição, o candida-
to poderá consultar, em 
seu boletim na página do 
Sisu, a classificação par-
cial na opção de curso 
escolhido e, se desejar, 
mudar de opção até o fim 
do prazo. O sistema vai 
informar a nota de corte 
em cada curso a partir de 
amanhã (20). Neste ano, 
haverá apenas uma cha-

mada. Os demais proces-
sos tiveram duas chama-
das regulares. O resultado 
será divulgado no dia 26. 
Para cumprir a Lei de Co-
tas (12.711/2012), as ins-
tituições deverão reservar, 
no mínimo, 37,5% das va-
gas para os estudantes de 
escolas públicas. De acor-
do com o Ministério do 
Educação, do total de 99 
instituições federais par-
ticipantes do sistema (59 
universidades e 40 insti-
tuições de educação pro-
fissional), 68 já reservam 
50% ou mais das vagas 
para candidatos provenien-
tes de escolas públicas.

Taubaté vai distribuir 46.944 
kits escolares para alunos 

da rede municipal

Alunos da rede municipal 
de ensino de Taubaté re-
ceberão material escolar 
da Prefeitura. De acordo 
com a Secretaria de Edu-
cação, foram adquiridos 
46.944 kits escolares para 
distribuição aos alunos 
matriculados na rede mu-
nicipal de educação, desde 
a Educação Infantil até o 
Ensino Médio. A compra 
ocorreu pelo Sistema SI-
GARP/FNDE (Sistema de 
Gerenciamento de Adesão 
de Registros de Preços), 
ferramenta que permite às 

prefeituras e aos estados a 
aquisição de equipamen-
tos e materiais por meio 
de uma Ata de Registro de 
Preços previamente reali-
zada pelo FNDE - Fundo 
Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação. Os 
alunos receberão o mate-
rial no início das aulas, pre-
visto para 04 de fevereiro. 
Serão distribuídos 11.374 
kits para a Educação In-
fantil, adquiridos pelo va-
lor total de R$ 185.737,42. 
Para os anos iniciais do 
Ensino Fundamental, para 

alunos dos 1º ao 5º ano , 
foram comprados 18.596 
kits em um investimento 
de R$ 316.318,00 e para 
os anos finais, do 6º ao 9º 
anos são 15.949 kits a um 
custo de R$ 275.917,70. E 
ainda, para o Ensino Mé-
dio e EJA (Educação de 
Jovens e Adultos) foram 
comprados 1.025 kits no 
valor de R$ 18.173,25. 
Para a Secretária de Edu-
cação, Edna Chamon “o 
intuito é fortalecer os vín-
culos das escolas com as 
comunidades e favorecer a 
continuidade das crianças 
nas unidades escolares, 
impedindo que a falta de 
material gere a evasão es-
colar. Além de se tratar de 
uma aquisição em larga es-
cala que permite obter pre-
ços e qualidade vantajosos 
para a Administração Mu-
nicipal, gerando economi-
cidade e eficiência no uso 
dos recursos públicos”.



20 de Janeiro de 2015 página 4A GAzetA dos Municípios

PM realiza operação 
Preservação da Ordem 
em Pindamonhangaba

Ubatuba promove
167ª Festa de

São Sebastião da
Praia Grande do Bonete

A Polícia Militar desen-
cadeou nesta semana uma 
série de ações ostensivas 
denominada Circuito de 
Operações de Preservação 
da Ordem Pública com 
vistas a combater o crime 
organizado. A operação 
conta com o apoio do 1º 
Batalhão de Policiamen-
to de Choque “Tobias de 
Aguiar”, por meio das 
Rondas Ostensivas To-
bias de Aguiar, “ROTA”, 
e também equipes do 3º 
BAEP (Batalhão de Ações 
Especiais de Policia) da 
região Metropolitana do 
Vale do Paraíba. Durante 
a operação, foram regis-
tradas várias ocorrências 
de apreensão de drogas, 
armas de fogo e captura 
de procurados da justiça. 

Evento tradicional recebe 
apoio da Secretaria Mu-
nicipal de Turismo pelo 
segundo ano consecutivo 
Em Ubatuba, a tradicio-
nal festa de São Sebastião 
da comunidade da praia 
Grande do Bonete pre-
parou  uma diversificada 
programação que inclui 
atrações musicais e cul-
turais. O evento terá sua 
abertura no dia 24 de ja-
neiro. A festividade recebe 
o apoio da Secretaria Mu-
nicipal de Turismo pelo 
segundo ano consecutivo, 
via programa de Turis-
mo de Base Comunitária, 
que promove e fomenta o 
turismo nas comunidades 
tradicionais da cidade. A 
festa é uma das mais an-

Também foram realizados 
bloqueios nas principais 
vias da cidade, saturações 
em áreas de interesse de 
segurança pública e in-
quietação ao tráfico de 
drogas. Desta forma, se-
gundo a Polícia Militar, 
foi possível perceber uma 
maior sensação de segu-
rança aos munícipes, Fo-
ram realizadas 279 aborda-
gens a pessoas, 8 veículos 
apreendidos por infrações 
de trânsito, realizadas 19 
autuações de infrações de 
trânsito, 3 pessoas presas 
em flagrante. Quanto à 
apreensão de drogas, fo-
ram recolhidas 0,628 gra-
mas de maconha e 6 pinos 
de cocaína entorpecente. 
Ajude a Polícia Militar A 
população pode colaborar 

tigas de Ubatuba e conta 
com uma corrida de canoa 
caiçara que abre o calendá-
rio de corridas de canoa em 
2015. A 167ª Festa de São 
Sebastião da Praia Grande 
do Bonete é organizada 
pela Associação Catifó, 
que congrega os morado-
res caiçaras da comunida-
de. Dentre as atrações da 
festividade está a banda 
Praieira que comemora 
15 anos de estrada e apro-
veita para apresentar seu 
terceiro e recém-lança-
do álbum (Linda Sereia). 
Também na programação 
estão previstos a partici-
pação do projeto Tamar 
que promove a soltura de 
tartarugas marinhas e , 
ainda, a Runner SP-As-

com a Polícia Militar, ao 
atender às orientações fei-
tas durante as abordagens 
e bloqueios policiais, bem 
como, ajudando a polícia 
por meio das denúncias 
anônimas. As denúncias 
podem ser feitas por meio 
do telefone 181, e também 
eletronicamente, pelo site 
www.denunciaweb.org.
br”. O cidadão pode ainda 
ajudar a Polícia Militar no 
combate à criminalidade 
ao denunciar irregularida-
des diversas ou fornecer 
informações por meio do 
telefone 190, do disque 
denúncia PM 0800 555 
190 ou do disque denún-
cia – 181, além do servi-
ço Fale Conosco dispo-
nibilizado no site: www.
policiamilitar.sp.gov.br.

sessoria Esportiva que 
organiza uma corrida de 
areia para crianças de até 
10 anos. A festa segue até 
a noite, com a cantoria 
de Reis e apresentação 
no tradicional tablado do 
grupo Concertada e do 
Sanfoneiro Marquinhos 
da Fortaleza. Como Che-
gar - O acesso se faz por 
trilha ou pelo mar, com o 
translado feito pelos bar-
queiros da região. A via-
gem leva em média 15 mi-
nutos e custa R$ 40. Para 
mais informações, entre 
em contato com o Centro 
de Informações Turísticas, 
na avenida Iperoig, 214, 
Centro - (0xx12) 3833-
9123 ou pelo email 
cit@ubatuba.sp.gov.br

Representantes de
Pindamonhangaba

visitam CEU de Mauá
Representantes da Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
e membros da comunidade 
estiveram em Mauá para 
conhecer o Centro de Ar-
tes e Esportes Unificado 
(CEU). A visita ocorreu 
na última terça-feira (13) 
e a comitiva pindense foi 
recepcionada pelo coor-
denador de Cultura Sérgio 
Pires, juntamente com a 
equipe que atua no local. 
De acordo com as infor-
mações dos representan-
tes de Pindamonhangaba, 
os profissionais de Mauá 
compartilharam as expe-
riências e falaram sobre 
as atividades que desen-

volvem, expectativas e de-
safios da gestão do CEU. 
O objetivo desta ação foi 
conhecer o processo de 
gestão e práticas aplicadas 
à comunidade local, além 
das atividades esportivas, 
culturais e demais ações. 
O coordenador cultural 
da cidade e outros quatro 
membros da gestão comu-
nitária receberam os re-
presentantes de Pindamo-
nhangaba e apresentaram 
os espaços onde as ativida-
des acontecem e como elas 
são realizadas. A comitiva 
de Pindamonhangaba foi 
composta pelo secretário 
de Juventude Esportes e 

Lazer, diretor de lazer de 
Moreira César, membros 
do Departamento de Assis-
tência Social e gestores da 
comunidade onde o equi-
pamento será instalado. 
O CEU de Pindamonhan-
gaba está sendo construí-
do entre os bairros Liber-
dade e Vale das Acácias, 
em Moreira César. Nesta 
espaço haverá ações so-
ciais, culturais e esportiva. 
A obra está em fase de aca-
bamento e é resultado de 
um convênio entre a Prefei-
tura e o Governo Federal. 
A  inauguração do prédio 
está prevista para o pri-
meiro semestre deste ano.


