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Carreta itinerante pro-
move atividades de cons-
cientização sobre o uso de 
energia elétrica. Pindamo-
nhangaba é a quarta cida-
de da Região Metropoli-
tana do Vale do Paraíba 
a receber o ciclo 2015 do 
Boa Energia nas Escolas, 
projeto desenvolvido pela 
EDP. A ação tem por obje-
tivo conscientizar jovens 
e crianças sobre o uso efi-
ciente da energia elétrica e 
capacitar educadores.  Até 
o dia 12/06, estudantes 
de 15 escolas municipais 
terão a oportunidade de 
participar de atividades na 
unidade móvel do projeto. 
Trata-se de um caminhão 
adaptado para ser um la-
boratório sobre rodas e 
que oferece uma série de 
experimentos, jogos e ví-
deos em 3D sobre consu-
mo de energia elétrica. A 

Nesta semana o secretário 
de Logística e Transportes 
do Estado de São Paulo, 
Duarte Nogueira estará no 
Vale do Paraíba para anun-
ciar o início de um pacote 

Em Pindamonhangaba , 
jovens atletas têm sido 
revelados e já são con-
siderados promessas de 
muitas conquistas e me-
dalhas para a cidade. 
No último final de sema-
na, em São Bernardo do 
Campo, a cidade foi repre-
sentada no Campeonato 
Estadual e oa delega-
ção pindense marcou 
presença no pódio. Nos 
800 metros, competição 

expectativa é que mais de 
5 mil alunos participem 
das ações. Em 2014, nove 
cidades do Vale e Litoral 
Norte receberam a unidade 
móvel de ensino projeto. E 
cerca de 60 mil estudantes 
e 600 professores de 121 
escolas foram beneficiados 
com as ações do projeto. 
O programa Boa Energia 
nas Escolas também prevê 
a capacitação de cerca de 
400 professores das esco-
las selecionadas para rece-
ber o projeto. Os docentes 
recebem materiais sobre a 
importância de consumir 
energia de maneira cons-
ciente, para que o conhe-
cimento adquirido ultra-
passe os muros da escola e 
seja compartilhado com os 
familiares e a comunidade. 
Confira algumas das 
atividades que o cami-
nhão itinerante oferece: 

de obras para a região. Se-
rão obras de recuperação e 
melhorias para a Rodovia 
João do Amaral Gurgel (SP 
103), que liga Caçapava à 
Jambeiro, e trechos da es-

que contou com a pre-
sença de grandes clubes, 
Isabela Assis sagrou-se 
vice-campeã estadu-
al menor, ao marcar o 
tempo de 2 minutos, 25 
segundos e 57 milési-
mos. Outros destaques 
foram: Ketiley Batista, 
em 6º nos 100 metros com 
barreiras; João Gabriel da 
Silva com o 4º nos 800m; 
e Jonathas Belo Reis 5º no 
salto em altura, alem de 

Painel interativo – mostra 
os principais equipamen-
tos elétricos e seus respec-
tivos níveis de consumo; 
Bicicleta geradora de 
energia – o movimento do 
pedal da bicicleta trans-
forma a energia mecânica 
em elétrica, gerando até 
100 watts. Arco voltaico/
chispa – produz descar-
ga e fagulha instantânea, 
simulando a energia em 
movimento; Pilha huma-
na – quando as mãos são 
encostadas sobre uma pla-
ca de metal, fecha-se por 
meio do corpo um circuito 
eletrolítico capaz de ge-
rar corrente elétrica. Os 
alunos fazem o teste para 
ver quem produz mais 
energia; Gerador de Van 
Der Graaf – o atrito é ca-
paz de gerar eletricidade 
estática. Ao tocar no glo-
bo, faz arrepiar o cabelo.

trada velha Rio-São Paulo 
e a Rodovia dos Tropeiros. 
O investimento já tinha 
sido anunciado durante a 
visita do governador Ge-
raldo Alckmin (PSDB) à 
região. Em uma primeira 
etapa, Nogueira anunciará 
o início as obras de recu-
peração da SP 103 e tam-
bém obras de recuperação 
e melhorias da SP 062 en-
tre os municípios de Ca-
çapava e Lorena. Também 
estão prevista a recupera-
ção da Rodovia dos Tro-
peiros, no Vale Histórico. 
A recepção acontecerá na 
Rodovia João do Amaral 
Gurgel, no km 0+100 (sen-
tido Caçapava - Jambeiro). 

outras boas colocações na 
prova que reúne os melho-
res do Estado de São Paulo. 
Estes atletas treinam dia-
riamente para estarem em 
condição de igualdade 
contra competidores de ci-
dades com mais estrutura. 
Da mesma forma, tam-
bém integram o time que 
vai defender o municí-
pio nos Jogos Regionais, 
que serão realizados na 
cidade vizinha Taubaté.  

EDP leva Boa Energia nas
Escolas para Pinda e

beneficia mais de 5 mil alunos

Secretário de Logística 
e Transportes anuncia 
início da recuperação

da SP 103

Atletismo de Pinda é 
destaque em

campeonato estadual 
menor no ABC

A tão esperada inaugura-
ção do MARKET PLA-
ZA, maior shopping sa-
zonal do Brasil, já tem 
data marcada: 3 de junho, 
quarta-feira, véspera de 
Corpus Christi. Localiza-
do em Campos do Jordão, 
a cidade brasileira mais 
visitada durante o inverno, 
o empreendimento conso-
lidou-se nos últimos anos 
como a principal atração 
da temporada.  O resulta-
do de um município bem 
frequentado com um so-
fisticado shopping é um 
passeio imperdível que re-
úne o melhor em compras, 
lazer e gastronomia. A 20ª 
edição do MARKET PLA-
ZA - que funcionará de 3 a 
7 de junho e de 3 de julho 

a 2 de agosto - terá lojas 
de renomadas marcas do 
País e programação volta-
da para o entretenimento. 
Entre as grandes marcas 
que participarão do sho-
pping sazonal estão as 
Agaxtur, Andre Boccato, 
Baccarat/Christofle, Chilli 
Beans, Drogaria São Pau-
lo, Dudalina, Fila Skates, 
Galeria Bia Doria, Gierre, 
Gira Baby, Ilumini Jóias, 
Minuto Pão de Açúcar, 
Mistral, Natura, Platinum, 
Polishop, Riachuelo, San-
ta Madre, Studio e Galeria 
Robson Britto, Te Puia, 
Volkswagen e Wanessa 
Fitreis.  O shopping ainda 
trará quiosques da Acti-
veslim, Alexandre de Pa-
ris, Andrea by Nexx, Car-

lota, Estação 22, Ga.Ma 
Italy, Giuliana Fiori, Kau-
thar, Los Primos, Nielsen 
Cohen, Santo Acessório, 
Swarovski, The Hatter, 
T-Seda, Uatt e Vivara e 
carrinho da Aliança da 
Misericórdia. Febre na 
gastronomia, os food tru-
cks estarão presentes pela 
primeira vez no Market 
Plaza. Já confirmaram 
presença o Aguera N. A, 
Beer Truck CDG, Carro 
Chef, Casa do Chesecake, 
Hamburgueria 162, Hashi 
Tag Sushi Lounge, Lox 
Deli, Rolling Pizza, Só 
Coxinha, Takombinado, 
Tostex Truck e Waff. Ou-
tra grande novidade serão 
as bike foods, como Bri-
gadeBia, Churros da Si, 
Garupa Bike, Honey Bee, 
Sonheria Dulca e Vinhos 
SP. Para João Doria, pre-
sidente do Grupo Doria e 
idealizador do MARKET 
PLAZA, o shopping já 
é uma marca da cidade. 
“Queremos surpreender 
os visitantes, assim fa-
zemos questão de inovar 
com atrações e novida-
des, para que cada ano 
seja uma experiência di-
ferenciada e única para 
toda a família”, diz Doria.

Market Plaza maior
shopping sazonal do brasil

será inaugurado em
Campos do Jordão
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
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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.
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: 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

Dados divulgados pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) dão 
conta que o desemprego nas 
seis principais regiões me-
tropolitanas do Brasil atin-
giu o maior nível em quatro 
anos, enquanto o rendimento 
médio dos trabalhadores teve 
a terceira queda consecutiva.
A taxa ficou em 6,4% em 
abril, ante 6,2% em março. 
Trata-se do maior nível des-
de março de 2011, quando o 
desemprego atingiu 6,5%. Já 
o rendimento médio real teve 
o terceiro recuo consecutivo, 
já descontados os efeitos da 
inflação: somou R$ 2.138,50 
- o que representa uma queda 
de 0,5% em abril ante março e 
de 2,9% na comparação com 
o mesmo mês de 2014. Com 
tantas pessoas disponíveis 
no mercado de trabalho, au-
menta, e muito, a disputa por 
uma mesma vaga. Por isso, 
na hora de procurar uma re-
colocação, vale tudo para se 
destacar entre os concorren-
tes e a internet pode ser uma 
excelente aliada. Para Caio 
Monteiro, diretor de marke-
ting da plataforma de empre-
gos Job1, a grande vantagem 
da internet é que ela é um 
local onde todos possuem 
voz e, por isso mesmo, pode 
ser usada de muitas formas 
com o objetivo de dar mais 
visibilidade à carreira. Caio 
explica que, no topo da lista 
de diferenciais está a produ-
ção de conteúdo de qualida-
de: “Encontrar um canal ou 
criar um blog onde você pos-
sa publicar suas opiniões e 
trazer novidades para outros 
profissionais do meio é uma 
maneira de gerar credibilida-
de e ainda por cima eternizar 
seu conteúdo na internet, tor-
nando ele “pesquisável” para 
outras pessoas para sempre”.
Já na contramão do que é re-
comendável, ele alerta: “As 
redes-sociais se tornaram um 
canal onde as pessoas que-
rem expor uma “vida perfei-
ta”, mas poucos pensam em 

Primeiras ações na re-
gião ocorrem em São José 
dos Campos no dia 28 de 
maio; empresários pode-
rão participar de oficina 
de vitrinismo e palestra de 
metodologia de análise e 
solução de problemas. O 
Sebrae-SP lança nesta se-
mana na Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte o programa 
Sebrae Inova, que reú-
ne cerca de 600 soluções 
técnicas e de gestão para 
tornar as MPEs (micro e 
pequenas empresas) mais 
competitivas e eficientes. 
As primeiras atividades 
previstas para a região 
ocorrem no dia 28 de maio 
em São José dos Campos. 
O Parque Tecnológico re-
cebe a palestra “MASP – 
Metodologia de Análise e 
Solução de Problemas” e a 
ACI sedia oficina de vitri-
nismo. A palestra MASP, 
promovida pelo Sebrae-SP 
e Ciesp com apoio do Se-
nai, tem o objetivo de de-
monstrar uma metodologia 
para auxiliar na resolução 
de problemas, permitindo 
à empresa conquistar esta-
bilidade e padronizar suas 
práticas e processos. A 
atividade será comandada 
pelo palestrante Fábio Sa-
dao Kita, da Escola Senai 
“Santos Dumont”. Na ofi-
cina de vitrinismo, os par-
ticipantes poderão adquirir 
conhecimentos básicos de 
exposição de produtos nas 
vitrines, aplicando técni-
cas e conhecimentos es-
téticos e de composição, 
com a intenção de atrair o 
consumidor e impulsionas 
a venda de produtos nos di-
versos segmentos do mer-
cado de varejo. Inovação 
O programa Sebrae Inova 
está disponível na Região 
Metropolitana do Vale do 

Processamento Ar-
tesanal de Peixe
Data: 16 e 17 de junho
Local: Casa da Agricultura
Seminário de Apicultura ( 

utilizá-las como meio de pro-
pagar sua carreira, seus feitos 
e realizações. Você não pre-
cisa falar de trabalho o tem-
po todo na sua rede, mas suas 
redes refletem quem você é e 
o que gosta de fazer. Se você 
não tem absolutamente nada 
para falar sobre sua carreira, 
algo está errado”, orienta.
E para quem ainda tem dú-
vidas de como usar a inter-
net para alavancar sua vida 
profissional, Caio traz dicas 
do que fazer para dar uma 
forcinha para a carreira:
Como usar a Internet 
para alavancar a carreira:
1. Fale sobre o que faz: 
Utilize suas redes pessoais 
também para a promoção 
do seu trabalho e de seus 
conhecimentos técnicos. Se 
você gosta do que faz, na-
turalmente também falará 
sobre isso nas redes sociais. 
2. Siga as tendências: Procu-
re e siga as principais influên-
cias do seu mercado em redes 
sociais. Se inteirar dos assun-
tos que estão sento aborda-
dos por pessoas de destaque 
da área que você atua, pode 
ser um grande diferencial 
na hora de uma entrevista.
3. Faça networking: Inscre-
va-se e participe de fóruns 
e grupos especializados em 
seu mercado. Além de ficar 
informado sobre as novida-
des do meio, você ainda tem 
a oportunidade de ser visto.
4. Produza conteúdo: Vale 
reforçar! Seja através de 
um blog, ou de um canal 
na web, produzir conteúdo 
de qualidade é um grande 
diferencial e traz visibili-
dade para você e o que faz.
5. Mantenha seu currículo 
atualizado: Selecionar candi-
datos que enviam currículos 
de papel está praticamente 
em extinção nas empresas. 
Manter o currículo cadas-
trado e atualizado em plata-
formas de emprego como a 
Job1 é obrigatório para quem 
busca uma nova colocação.
Sobre Caio Monteiro:

Paraíba e Litoral Norte, 
atende aos quatro setores 
da economia – agronegó-
cios, comércio, indústria 
e serviços – e é resultado 
de parceria com entidades 
do sistema S – Serviço Na-
cional de Aprendizagem 
Rural (Senar), Serviço Na-
cional de Aprendizagem 
Industrial (Senai) e Servi-
ço Nacional de Aprendi-
zagem Comercial (Senac) 
–, junto com empresas es-
pecializadas contratadas.  
“O Sebrae-SP é conhecido 
do público por suas ações 
voltadas a aprimorar a ges-
tão das micro e pequenas 
empresas. Com o Sebrae 
Inova, damos um passo 
adiante, unindo gestão 
e orientação técnica, ou 
seja, o empreendedor rece-
be apoio para administrar 
melhor seu negócio e aju-
da especializada em seu 
ramo de atividade”, diz o 
diretor-superintendente do 
Sebrae-SP, Bruno Caeta-
no.  No agro, o programa 
engloba pecuária, ativida-
de leiteira, plantio do café, 
fruticultura e olericultura. 
Nos setores de comércio e 
serviços, as iniciativas são 
voltadas para lojas de ma-
terial de construção, ves-
tuário, bares e restauran-
tes, mercados e empresas 
do ramo do turismo. Na 
indústria, estão no foco as 
áreas de alimentos e bebi-
das, automóveis, cerâmi-
ca, construção civil, couro 
e calçados, madeireiras e 
gráficas. O Sebrae Inova 
trabalha em quatro eixos 
independentemente do se-
tor:  - gestão empresarial, 
que promove melhorias 
na parte financeira, pro-
dutividade, atendimento, 
liderança, marketing, or-
ganização, além de for-
talecimento do compor-

Reunião para falar sobre o 
curso com os interessados)
OBS: Esse curso tem 
duração de aproxi-
madamente 5 meses.

Caio Monteiro é diretor de 
marketing plataforma de 
empregos Job1. Diretor da 
Contramestre Agência Di-
gital, Google Advertising 
Professional, colunista de 
SEO do Canaltech e respon-
sável pelo departamento de 
Marketing do Monte Castro 
Executive Hotel. Foi profes-
sor de marketing e mídias 
digitais, realizou imersão no 
Vale do Silício, é graduado 
em Publicidade e Propagan-
da com MBA em Gestão de 
Marketing, possui exten-
são em Marketing de Ser-
viços pela ESPM-SP e em 
Planejamento de Mídia em 
Meios Digitais pela Jump 
Education. Sobre a Job1: 
Job1 é a única plataforma 
de empregos com recruta-
mento e triagem inteligentes.
Para o candidato, a Job1 
oferece cadastro gratuito 
e a certeza de que seu cur-
rículo chegará às mãos do 
empregador que procura 
alguém com o seu perfil.
Para o empregador, a Job1 
torna os processos sele-
tivos mais dinâmicos e 
efetivos, pois devolve ao 
RH o controle do recru-
tamento e seleção, sem a 
necessidade de contratar 
intermediários. Ela elimi-
na, ainda, uma das etapas 
mais custosas das seleções 
de funcionários – a análise 
de centenas de currículos.
Sua exclusiva tecnologia 
de match inteligente filtra, 
entre todos os candidatos 
cadastrados, somente aque-
les que estiverem de acor-
do com as características e 
qualificações necessárias 
para a vaga a ser preenchida.
Isso tudo acontece através 
do uso da linguagem natu-
ral, sem termos técnicos ou 
formulários burocráticos. 
Cada um dos lados descre-
ve de forma simples e di-
reta o que procura e a Job1 
conecta empregado e em-
pregador, garantindo uma 
seleção rápida e eficaz.

tamento empreendedor, 
identificação de oportu-
nidades, análise de riscos 
e ampliação de contatos;
- tecnologia, em que são 
apresentadas ferramentas 
para melhorar o processo 
de produção, desenvol-
vimento de embalagem e 
estudo da concorrência; 
- mercado, contribuindo 
para buscar novos clientes 
e diversificação dos canais 
de venda; - serviços finan-
ceiros, em que o objetivo 
é aproximar a empresa de 
agentes financeiros, faci-
litando o acesso ao crédi-
to. O empresário que tiver 
interesse em participar das 
atividades do Sebrae Ino-
va pode procurar os escri-
tórios regionais do Sebrae
-SP em Guaratinguetá (12 
3132-6777) e São José dos 
Campos (12 3922-2977) 
para se informar sobre a 
agenda local do programa 
Programação do Sebrae 
Inova em maio     Oficina 
de Vitrinismo Data: 28 de 
maio Horário: 9h às 18h 
(intervalo de uma hora) 
Investimento: R$ 90 Lo-
cal: Associação Comercial 
e Industrial de São José 
dos Campos (Rua Fran-
cisco Paes, 56, Centro) 
Inscrições e mais infor-
mações pelo telefone (12) 
3904-4012 ou email jea-
ne@acisjc.com.br Palestra 
MASP (Metodologia de 
Análise e Solução de Pro-
blemas) Data: 28 de maio
Horário: 9h às 12h
Local: Parque Tecnológi-
co de São José dos Cam-
pos (Av. Dr. Altino Bon-
desan, 500, Eugênio de 
Melo) – Auditório 4 do 
Centro de Convenções
Evento gratuito, com va-
gas limitadas. Inscrições 
e mais informações pelo 
telefone 0800 570 0800

Data: 24 de junho 
Local: Casa da Agricul-
tura. Mais informações 
em: http://www.nativi-
dadedaserra.sp.gov.br/

Como usar a internet para 
alavancar sua carreira

Sebrae Inova tem soluções 
técnicas e de gestão para as 
micro e pequenas empresas

Cursos gratuitos em Junho
em Natividade da Serra
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Com sucesso de público 
na 1ª edição do “O Vale 
em canto”, a Prefeitura 
de Taubaté, por meio da 
Secretaria de Turismo e 
Cultura, traz Leila Pinhei-
ro para apresentação na 
próxima quinta-feira, 28, 
às 20h, no Teatro Metró-
pole. Músicas como “Todo 
azul do mar”, “Besame” e 
“Serra do Mar” prometem 
embalar a noite taubate-
ana. Leila vai ser acom-
panhada por um talento 
regional, o cantor Diego 
Luz, que fará a abertura do 
espetáculo. Para ter acesso 
ao show basta promover a 
solidariedade. Os ingres-

A Prefeitura de Montei-
ro Lobato torna público 
a abertura das inscrições 
ao processo seletivo n° 
04/2015, para contratação 
temporária pelo período 
de 12 (doze) meses, po-
dendo ser prorrogado por 
igual período, ao cargo 

sos podem ser trocados 
por dois pacotes de fral-
das geriátricas, limitados 
a dois ingressos por pes-
soa. Para fazer a doação, 
o Taubaté Shopping dispo-
nibiliza um ponto de troca, 
próximo às Lojas Pernam-
bucanas, entre os dias 26 
e 28 de maio, das 10 às 
18h. A arrecadação será 
revertida para o FUSSTA 
(Fundo Social de Solida-
riedade de Taubaté). So-
bre o projeto “O Vale em 
Canto” tem o objetivo de 
fazer um intercâmbio en-
tre música e solidarieda-
de, divulgando a música 
popular brasileira com a 

de farmacêutico. A remu-
neração é de R$ 1.938,55 
para uma carga horá-
ria semanal de 20 horas, 
além de auxílio transpor-
te e cesta básica. As ins-
crições devem ser feitas 
no período 25.05.2015 
a 29.05.2015, das 8h às 

participação de nomes re-
gionais. Shows serão rea-
lizados mensalmente até 
dezembro, quando a cida-
de completa 370 anos. A 
1ª edição do projeto acon-
teceu no dia 30 de abril 
e teve a participação de 
Guilherme Arantes e Gui-
lherme Lessa. Foram ar-
recadados 536 pacotes de 
fraldas geriátricas, distri-
buídas a quatro instituições 
da cidade pelo FUSSTA. 
“O Vale em Canto” é uma 
realização da Prefeitura de 
Taubaté com produção 
feita pela RCS Even-
tos e apoio cultural 
do Taubaté Shopping.

17h, no setor de Protocolo 
do Paço Municipal, loca-
lizado na Praça Deputa-
do Cunha Bueno, nº 180, 
centro. Não será cobrada 
taxa de inscrição. Confi-
ra o edital completo em: 
w w w . m o n t e i r o -
l o b a t o . s p . g o v . b r

O Vale em canto”
terá show de Diego Luz

e Leila Pinheiro

Processo seletivo para
contratação temporária

de farmacêutico em
Monteiro Lobato

Evento celebra três datas 
ecologicamente importan-
tes: Dia da Mata Atlânti-
ca, Dia Mundial do Meio 
Ambiente e o Dia Mundial 
dos Oceanos. Organiza-
do em parceria entre as 
Secretarias de Turismo e 
Meio Ambiente da Prefei-
tura de Ubatuba, o Aquá-
rio de Ubatuba e o Projeto 
Tamar, o Festival da Mata 
Atlântica, Floresta, Rios e 
Mar começa nesta quarta-
feira (27) e estende-se até 
o próximo dia 7 de junho 
em Ubatuba. Além de pro-
mover ações para a prote-
ção dos recursos naturais, 
o evento celebra três datas 
ecologicamente importan-
tes: Dia da Mata Atlânti-
ca (27/5), Dia Mundial do 
Meio Ambiente (5/6) e o 
Dia Mundial dos Oceanos 
(8/6). Em conjunto com o 
festival, acontece a II Se-
mana do Mar. O encontro 
conta com diferentes atra-
ções e muitas atividades 
sobre a conservação dos 
recursos marinhos Progra-
mação: A programação da 
sexta edição do festival in-

clui diferentes atividades, 
palestras, cursos, passeios 
ecológicos e shows.  Em 
2015, o evento terá uma 
arena central, instalada na 
orla do Itaguá, na região 
da praça Alberto Santos, 
tradicional praça da Ba-
leia. Nela, serão realizadas 
as principais atividades do 
evento.  Ubatuba tem mais 
de 80% de seu território de 
Mata Atlântica preservada 
e aparece como destino 
nacional e internacional 
para turistas em busca de 
atividades ecológicas. O 
município tem também 
o raro encontro da Mata 
Atlântica com o Oceano 
Atlântico, diferencial ím-
par para atrair visitantes 
e pesquisadores.  Para 
Hugo Gallo Neto , diretor 
do Aquário de Ubatuba 
e presidente do Institu-
to Argonauta, o evento é 
importante para discutir 
o meio ambiente de uma 
forma técnica e acessível.   
O diretor ainda falou um 
pouco mais sobre o even-
to e sobre as expectativas 
para o futuro. “O Festival 

vem para celebrar o mês 
que se comemora o Dia 
do Meio Ambiente. A cada 
ano, ele ganha corpo e 
cresce. Esperamos que um 
dia represente para Ubatu-
ba o que a Flip representa 
para Paraty”, diz Hugo. 
Berenice Gomes, da co-
ordenação do Projeto Ta-
mar, completa a afirma-
ção de Gallo e diz que a 
sexta edição do festival, 
acompanhada do segundo 
ano da Semana do Mar, 
chega para consolidar o 
objetivo comum de trans-
formar o evento em um 
marco para o município.  
“A idéia é valorizar e di-
vulgar aquilo que temos 
de mais importante: nos-
sa riqueza cultural e am-
biental. Trabalhamos para 
que isso ocorra através de 
reflexões em busca de so-
luções, compartilhamento 
de informações e celebra-
ção, tudo com muita arte 
e cultura”, opina Gomes. 
Confira a programação no 
Viva Ubatuba, site oficial 
de turismo do município - 
www.vivaubatuba.com.br

Festival da Mata
Atlântica em Ubatuba

Nova regra inclui profes-
sores de escolas públicas e 
alunos formados até 2010. 
Uma portaria publicada 
pelo Ministério da Educa-
ção (MEC) na edição desta 
terça-feira (26) do “Diário 
Oficial da União” determi-
na que o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 
passe a ser obrigatório 
para todos os candidatos 
ao Fundo de Financiamen-
to Estudantil (Fies). A de-
terminação inclui profes-
sores de escolas públicas e 
alunos formados até 2010, 
que antes não precisavam 

fazer o exame.  A nova re-
gra entra em vigor  a par-
tir de janeiro.  De acordo 
com ela, somente candida-
tos que conseguirem atin-
gir  450 pontos no Enem e 
que não tenham zerado a 
redação poderão se candi-
datar ao crédito estudantil 
pelo Fies . Diz o texto,  “a 
seleção dos estudantes ap-
tos para a contratação do 
financiamento do Fies, a 
partir do primeiro semes-
tre de 2016, será efetuada 
exclusivamente com base 
nos resultados obtidos no 
Exame Nacional do En-

sino Médio - Enem.” Ins-
crições abertas Começou 
o período de inscrições do 
Enem, que vai até o dia 5 
de junho. A expectativa do 
MEC é que mais de 9 mi-
lhões de pessoas se candi-
datem para fazer o exame. 
Os candidatos poderão se 
inscrever exclusivamente 
pela internet, no site do 
Enem.  O exame será rea-
lizado nos dias 24 e 25 de 
outubro em mais de 1,7 mil 
municípios em todo o país. 
O valor da taxa de inscri-
ção é R$ 63, que deverá ser 
paga até o dia 10 de junho. 

MEC determina obrigatoriedade
do Enem para financiamentos 

junto ao Fies

O 2º Batalhão de En-
genharia de Combate 
– Batalhão Borba Gato, 
com sede na Praça Pa-
dre João de Faria Fialho, 
município de Pindamo-
nhangaba-SP, comunica 
nota referente ao Edital 

PREGÃO ELETRÔNI-
CO 06/2015, Aquisição 
de Gás LP. Aviso de Li-
citação: UASG: 160477 
– 2º Batalhão de En-
genharia de Combate
Pregão Eletrô-
nico nº 06/2015

Objeto: Aquisi-
ção de Gás LP.
Data Sessão Pública: 08 
de junho de 2015 - 09: 
30 (nove e trinta ho-
ras - horário de Brasília)
Retirada do Edital:www.
c o m p r a s n e t . g o v . b r 

2º BE Cmb comunica pregão
eletrônico para aquisição de Gás LP
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A equipe de Handebol 
de Taubaté, representa-
da pelo TCC/Unitau/Fe-
comerciários sagrou-se 
neste domingo tricam-
peã do Pan-Americano 
Masculino de Clubes de 
Handebol. A conquista do 
veio com uma difícil vi-
tória de 26 a 20 (14 a 10 
no primeiro tempo), em 
uma final brasileira con-
tra o Pinheiros. O con-
fronto foi realizado no 
ginásio da Emecal, em 

Começou nesta semana as 
inscrições para o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem), exclusivamente 
pela internet. Neste ano, 
para fazer a inscrição, o 
participante deverá ter um 
e-mail próprio. O sistema 
não aceitará a inscrição de 
mais de um participante 

Taubaté. Frente a frente 
mais uma vez em um final,  
Taubaté e Pinheiros brin-
daram o público presente 
com uma decisão entre 
duas equipes bastante téc-
nicas, onde a vitória de-
pendia de detalhes. E foi 
assim durante todo o jogo, 
com muito equilíbrio, que 
os atletas taubateanos sou-
beram aproveita as chances 
para copnquistar mais uma 
vez o título continental.
 Na terceira colocação ficou 

com o mesmo endereço 
eletrônico. a expectativa 
do Ministério da Educa-
ção (MEC) é que mais 
de 9 milhões de pessoas 
se candidatem aos testes. 
Os interessados podem se 
inscrever a partir das 10h, 
no horário de Brasília, até 
as 23h59, do dia 5 de ju-

a equipe do River Plate, da 
Argentina, que passou pelo 
Luterano (Chile) por 35 
a 27. Em quarto ficou o 
Villa Ballester, também 
da Argentina, enquanto 
so chilenos terminaram 
a competição em quinto. 
Com essa conquis-
ta, o time do Vale ga-
rante sua presença na 
Super Globe, campeo-
nato Mundial de Clu-
bes Masculino que será 
realizado no Qatar. 

nho.  As provas serão apli-
cadas nos dias 24 e 25 de 
outubro em mais de 1,7 
mil municípios em todo o 
país. O exame custará R$ 
63, que deverão ser pagos 
até o dia 10 de junho.  Não 
há restrição de idade nem 
o ano do término do cur-
so, basta que o interessado 
faça sua inscrição na pá-
gina eletrônica do Enem.  
Estudantes que não ter-
minarão o ensino médio 
este ano podem participar 
como treineiros, ou seja, 
o resultado não poderá ser 
usado para participar de 
programas de acesso ao 
ensino superior. O Exa-
me Nacional do Ensino 
Médio (Enem) foi criado 
para avaliar os alunos que 
estão concluindo o ensino 
médio ou que já o conclu-
íram em anos anteriores.

Taubaté é tricampeã do 
Pan-Americano

Masculino de Clubes
de Handebol

Inscrições para o Enem 
começam nesta semana

Mais 341vagas de em-
prego estão em ofer-
tas nesta semana no 
Vale do Paraíba, segundo 
informa o programa Em-
prega São Paulo/Mais Em-
prego. São postos de traba-
lho divididas entre as áreas 
de construção civil (15 va-
gas), comércio (69), e ser-

viços (243), entre outras. O 
interessado à uma das va-
gas precisa acessar o site: 
www.empregasaopau-
lo.sp.gov.br, onde deve 
criar login,senha e infor-
mar os dados solicitados. 
Outra opção é compare-
cer a um Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 

(PAT) com RG, CPF, PIS 
e Carteira de Trabalho. 
Também oemprega-
dor interessado deve fa-
zer o cadastramento por 
meio do site do Emprega 
São Paulo ou PAT. Para 
disponibilizar vagas atra-
vés do sistema, é neces-
sária a apresentação do 
CNPJ da empresa, razão 
social, endereço e o nome 
do solicitante. O progra-
ma EmpregaSP / Mais 
Emprego é uma agência 
de empregos pública e 
gratuita gerenciada pela 
Secretaria do Emprego 
e Relações do Trabalho 
(SERT), em parceria com 
o Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE). O sis-
tema conta com um ban-
co de 3,5 milhões de 
currículos cadastrados.

Programa Mais Emprego 
oferece 341 oportunidades 

para o Vale

A campanha de vacinação 
contra a gripe foi prorro-
gada até o dia 5 de junho 
em todo o país. A mudança 
foi anunciada pelo Minis-
tério da Saúde data inicial-
mente prevista para o en-
cerramento da campanha. 
Até o momento, 46,2% do 
público-alvo foram imuni-
zados. A prorrogação tem 
como meta alcançar o ín-
dice de 80% de imuniza-
ção. O último balanço do 
ministério indica que, en-
tre os grupos prioritários, 
as puérperas (mulheres no 
período até 45 dias após o 
parto) registram, até o mo-
mento, a maior cobertura 
(62,5%), seguidas pelos 
idosos (52%), pelas crian-
ças com idade a partir de 6 
meses a menores de 5 anos 

(45,1%); pelas gestantes 
(42,3%) e pelos trabalha-
dores da saúde (39,5%). 
Entre os indígenas, a va-
cinação atingiu 35,1%. 
“Como a vacinação desse 
grupo é feita em áreas re-
motas, a atualização dos 
dados segue outra dinâ-
mica”, informou o minis-
tério. Além disso, foram 
aplicadas 3,5 milhões de 
doses em pessoas com al-
gum tipo de doença grave, 
presos e em trabalhadores 
do sistema prisional. A va-
cina protege contra os três 
subtipos do vírus da gripe 
determinados pela Organi-
zação Mundial de Saúde 
para este ano – A (H1N1), 
A (H3N2) e Influenza B. 
O período de maior circu-
lação da gripe no Hemisfé-

rio Sul vai do final de maio 
a agosto. Após a aplica-
ção, o corpo leva de duas 
a três semanas para gerar 
a proteção contra a gripe. 
Para receber a dose, é pre-
ciso levar o cartão de va-
cinação e um documento 
de identificação. Pessoas 
com doenças crônicas ou 
com outras condições clí-
nicas especiais precisam 
apresentar uma prescrição 
médica, explicando o mo-
tivo da indicação da vaci-
na. Pacientes cadastrados 
em programas de controle 
das doenças crônicas do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) devem se dirigir 
aos postos em que estão 
registrados a fim de rece-
ber a dose, sem necessida-
de de prescrição médica.

Governo prorroga vacinação 
contra a gripe até 5 de junho 

em todo o país

O ginasta Edson Cabral de 
Taubaté conquistou quatro 
medalhas de ouro, uma de 
prata e uma de bronze na 
1ª etapa do Troféu Desta-
que de Ginástica Artística 

em Hortolândia, interior 
do Estado de São Paulo.
O atleta venceu as provas 
de salto sobre a mesa, bar-
ras paralelas, cavalo com 
alças e no individual geral, 

que é a soma dos aparelhos.
Além de Cabral, mais 
cinco ginastas ajuda-
ram Taubaté a ficar em 
3º lugar entre as equipes, 
no último domingo, 24.

Taubateano ganha quatro 
medalhas de ouro no
Troféu Destaque de
Ginástica Artística


