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Os moradores do Bair-
ro das Campinas e região 
recebeu na quinta-feira 
uma nova área para re-
alização de atividades. 
Na rua José Benedito Qui-
rino, em frente ao número 
153, a Prefeitura revita-
lizou um terreno e trans-

formou em uma praça, 
que beneficiará pessoas 
de todas as idades com 
mais uma opção de lazer. 
A praça tem cerca de 500 
m² e conta com áreas gra-
mada e concretada, parque 
infantil com cinco apare-
lhos e uma AMI – Aca-

demia da Melhor Idade, 
que estava em outro local 
do bairro e foi transferida 
para a nova localização. 
A obra foi realizada por 
equipe própria da Prefei-
tura e é complementada 
com bancos de concre-
to, lixeiras e iluminação.

Comunidade do Campinas
recebe nova praça em Pinda

Com a aproximação da 
Páscoa, a Escola do Tra-
balho Jaboticabeira I está 
formando três turmas para 
o curso rápido de ovos de 
chocolate com oito horas 
de duração. No total es-
tão disponíveis 36 vagas 
e a seleção dos candidatos 
será por meio de sorteio, 
que acontecerá na próxi-
ma quinta-feira, 3 de mar-
ço, às 9h. Cada turma será 
composta por 12 alunos.  
A primeira terá aulas nos 
dias 4 e 11, das 8h às 12h.  

A segunda, das 13 às 17h, 
também nos dias 4 e 11.  A 
terceira turma terá aula no 
dia 18, nos horários das 8h 
às 12h e das 13h às 17h. 
Para a inscrição é preciso 
apresentar cópias do RG, 
CPF e comprovante de 
endereço. O curso é para 
maiores de 16 anos e não 
é exigido escolaridade. 
Nas aulas serão ensinadas 
várias técnicas para o pre-
paro de ovos de chocolate: 
tradicional, marmorizado, 
crocante e trufado. O cur-

so será ministrado pelo 
professor Waldemir de 
Oliveira e Silva, do curso 
de Panificação e Confeita-
ria. O curso é uma ótima 
oportunidade para quem 
deseja conseguir uma 
renda a mais. Serviço:
Escola do Traba-
lho Jaboticabeiras I
Curso de ovos de Páscoa
Sorteio e inscrição: 
dia 3 de março, às 9h
Endereço: Aveni-
da Monte Castelo, 15
Telefone: 3625-5068

Escola do Trabalho
realiza curso rápido
de ovos de Páscoa

Nesta quarta-feira, dia 02, 
a Prefeitura de Taubaté 
deu continuidade ao tra-
balho do programa Orça-
mento Cidadão, recebendo 
a Associação de Morado-
res do Bairro do Belém e 
Adjacências. Na reunião, 
coordenada pela Asses-
soria Especial de Parti-
cipação Comunitária da 
prefeitura, a Associação 
foi recebida pelo Prefeito 

Municipal, acompanhado 
do Vice-Prefeito, Chefe 
de Gabinete e Secretários 
de Educação, Saúde, Ser-
viços Públicos e Obras. 
O presidente da Asso-
ciação, Carlos Campos, 
apresentou importantes 
reivindicações para o bair-
ro, em diversas áreas, e 
trouxe outros membros 
que também encaminha-
ram solicitações. Entre 

as diversas ações que fo-
ram discutidas, uma de-
las será promover uma 
ação de tapa-buracos no 
bairro e recapeamento 
em algumas ruas, além 
também de modificação 
em um ponto de ônibus. 
A Associações de Mora-
dores de bairros da cida-
de serão recebidas toda 
quarta-feira pelo prefei-
to municipal e equipe.

Prefeitura de Taubaté 
recebe Associação de 

Moradores

Pindamonhangaba foi a 
única cidade do Vale do 
Paraíba a ter saldo posi-
tivo na criação de pos-
tos de trabalho, lideran-
do o ranking na região. 
A informação foi divulga-
da pelo Caged – Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados – órgão 
ligado ao Ministério do 
Trabalho, e mostra que a 
cidade manteve o desta-
que na geração de empre-
gos. O município de Pin-
damonhangaba está em 
39º lugar no ranking de 
geração de empregos no 
Estado de São Paulo. Das 
cidades do Vale do Paraí-
ba, Pinda é a que está na 
liderança do ranking, com 
o saldo positivo de 452 

postos de trabalho. A Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secre-
taria de Desenvolvimento 
Econômico, avalia os da-
dos do Caged e o secre-
tário da pasta enfatiza o 
empenho da administra-
ção municipal em atrair 
novos investidores para 
o município, o que tem 
contribuído para a gera-
ção de empregos. A Pre-
feitura também incentiva 
os microempreendedores 
individuais, que estão for-
malizando seus negócios. 
Dados de janeiro apontam 
que o setor de maior desta-
que em Pindamonhangaba 
foi a indústria de transfor-
mação, que admitiu 708 
profissionais e desligou 

219, tendo o saldo posi-
tivo de 489 postos de tra-
balho. A construção civil 
também voltou a contratar, 
com 21 vagas de saldo po-
sitivo. “Superar desafios e 
gerar empregos é com-
promisso da Prefeitura 
de Pindamonhangaba. As 
médias e pequenas em-
presas, em tempo de cri-
se, geram e mantém seus 
empregos, pois a mão de 
obra não compete com a 
tecnologia das máquinas, 
ao contrário das grandes 
empresas, que são alta-
mente afetadas quando 
o mercado é recessivo. 
Crise se responde com 
trabalho”, garantiu o se-
cretário de Desenvol-
vimento Econômico.

Pinda lidera ranking
de empregos no
Vale do Paraíba
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
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

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, en-
carregado do fluxo do oxigênio. Entre os sintomas da anemia estão a fadiga, a sensação 
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 antiguíssima leis da fisiologia e bioquímica hu-
mana 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 jovem.
***
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 diminuição da 
inflamação. A água pura, desde que morna, já aliviaria a inflamação. O objetivo 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.

Humor

O marido, ao chegar em casa, no final da noite, diz à mulher que já estava deitada:
- Querida, eu quero amá-la.
A mulher que já estava dormindo, com voz embolada, reponde:
- A mala... ah! Não sei onde está não! Use a mochila que está no maleiro do quarto de 
visitas.
- Não é isso... querida. Hoje eu vou amar-te.
- Prá mim, você pode ir até Júpiter, até Saturno e até pros infernos, desde que me deixe 
dormir em paz.
***
A gravidez na terceira idade

Com toda essa nova tecnologia recente sobre a fertilidade, uma senhora de 70 anos, foi 
capaz de dar a luz um menino. Quando ela teve alta da maternidade, foi para casa e umas 
amigas vieram visitá-la e uma delas perguntou:
- Podemos ver o novo bebê?
- Ainda não. Vou fazer um café e antes poderemos conversar um pouco. Disse a mãe.
Trinta minutos se passaram e outra perguntou:
- Podemos ver o bebê agora?
- Não, ainda não. Foi a resposta.
Depois de mais alguns minutos elas perguntaram de novo:
- E agora, podemos ver o bebê?
- Não, ainda não. Respondeu a mãe.
Já impacientes, elas perguntaram de novo:
- Bem, então quando poderemos ver o bebê?
- Quando ele chorar. A mãe respondeu.
- Quando ele chorar? E por que temos que esperar ele chorar?
- Porque eu esqueci onde o coloquei! Foi a resposta.

Mensagens

Narudin conversava com um amigo:
- Então, Mullah, nunca pensaste em casamento?
- Muito... Respondeu ele. Em minha juventude, resolvi conhecer a mulher perfeita. Atra-
vessei o deserto, estive em Damasco e conheci uma mulher espiritualizada e linda, mas ela 
não sabia nada das coisas do mundo. Continuei a viagem e fui a Isfahan. Lá encontrei uma 
mulher que conhecia o reino da matéria e do espírito, mas não era bonita. Então resolvi ir 
até o Cairo, onde finalmente, jantei na casa de uma moça bonita, religiosa e conhecedora 
da realidade material.
- E porque não casaste com ela?
- Ah! Meu companheiro! Infelizmente ela também estava procurando um homem perfeito.

Pensamentos, provérbios e citações

O mais forte é o que sabe dominar-se na hora da cólera.

A simpatia dá amigos e o interesse dá companheiros.

A música é a revelação mais alta do que qualquer sabedoria.

O dinheiro podia ser igual aos problemas, aparecer do nada.

O amor não precisa ser igual, bastaria ser verdadeiro.

Um defeito meu é não ver maldade nas pessoas.

Desculpar eu desculpo, mas esquecer é outra coisa.

Com o tempo você aprende que não deve confiar em todo mundo.

A gente não cansa de amar, a gente cansa de não ser amado.

Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.

Aprender a ver é a mais longa aprendizagem de todas as artes.

A concentração é o segredo da força.

Julgue os homens pelas suas perguntas e não pelas respostas.

O mundo dá voltas, então relaxe.

Se for pra ser será.

Nunca se arrependa do bem que você faz.

O tempo dura bastante para aqueles que sabem aproveitá-lo.

Criatividade é tornar simples o que é complicado.

Crianças, jovens e ado-
lescentes ainda podem 
se inscrever nas au-
las de teatro do Espa-
ço Adolescer Saudável. 
O projeto, criado pelo Mu-
nicípio de Caçapava, é de-
senvolvido na escola Ruy 
Barbosa, localizada à Pra-
ça Doutor Pedro de Toledo, 
136 (região central), de se-

Está autorizado pelo go-
verno municipal de Caça-
pava o início do processo 
licitatório para a constru-
ção de uma creche no Gua-
mirim (Piedade). Na quar-
ta-feira, 2, ficou pronta a 
documentação que permi-

gunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 14h às 16h30. 
Menores de idade desa-
companhados devem reti-
rar uma autorização para 
os pais ou responsáveis. 
Os participantes são ini-
ciados na arte dramáti-
ca e ampliam o reper-
tório de expressão. O 
Espaço Adolescer Saudá-

te a abertura do processo 
licitatório que vai definir 
a empresa responsável 
pela construção. Os cus-
tos, da ordem de R$ 1,298 
milhão, são provenientes 
do governo federal, pelo 
Proinfância. A nova cre-

vel é uma realização das 
secretarias municipais de 
educação, da cidadania 
e assistência social, da 
saúde e da cultura, es-
porte e lazer do Mu-
nicípio de Caçapava. 
O grupo é dividido em 
duas turmas, com au-
las nas manhãs das se-
gundas e quartas-feiras.

che vai ocupar uma área 
de 890 metros quadrados, 
na rua Geraldo Francisco 
Rufino, e abrigará crian-
ças de 0 a 3 anos de ida-
de em período integral, 
das 7h30 às 17h30, das 
segundas às sextas-feiras.

Participe do Espaço Adolescer 
Saudável em Caçapava

Autorizado processo licitatório 
para construção de creche no 

Guamirim Caçapava

A Prefeitura de Tre-
membé através da Se-
cretaria de Saúde divul-
ga tabela completa com 
campanhas de vacina-

ção para o ano de 2016.
O cidadão tem que estar 
atento às campanhas e ao 
calendário de vacinação, 
que corresponde ao con-

junto de vacinas priori-
tárias para o município. 
Todas elas são disponibi-
lizadas gratuitamente nos 
ESFs e Centro de Saúde. 

Prefeitura de Tremembé
divulga calendário de
vacinação para 2016
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Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 03/03/2016 e 03/03/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 185, Termo nº 6240
Faço saber que pretendem se casar THIAGO AGUIAR DE OLIVEIRA e LETICIA MENDES DE FARIA, 
aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasilei-
ro. Ele é natural de São José dos Campos - SP, nascido a 14 de novembro de 1991, de profissão engenheiro 
de produção, estado civil solteiro, residente na Rua Antônio Rodrigues Miranda, Nº 227, Jardim Indepen-
dência, Taubaté-SP, filho de ANTONIO SÁVIO DE OLIVEIRA, 47 anos, nascido na data de 4 de agosto 
de 1968, residente e domiciliado Taubaté/SP, natural de Matutina/MG e de ROSELI OLIVEIRA AGUIAR, 
47 anos, nascida na data de 8 de abril de 1968, residente e domiciliada Taubaté/SP, natural de São José dos 
Campos/SP. Ela é natural de São José dos Campos - SP, nascido a 7 de agosto de 1990, de profissão enge-
nheira ambiental, estado civil solteira, residente na Avenida Ypes, nº 552, Flor do Vale, nesta cidade, filha de 
CLOVIS GOULART FARIA, 70 anos, nascido na data de 28 de fevereiro de 1946, residente e domiciliado 
Tremembé/SP, natural de Piquete/SP e de ELISABETH MIRANDA MENDES, 53 anos, nascida na data de 
18 de abril de 1962, residente e domiciliada Tremembé/SP, natural de São José dos Campos/SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado em Cartório e 
na imprensa local desta cidade. Tremembé, 03/03/2016.

Tremembé, 4 de março de 2016. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

        
CONTRATO 08/2016

3º ADITIVO AO CONTRATO 06/2013
PROCESSO DE DISPENSA 05/2013

MODALIDADE DISPENSA 05/2013
CONTRATADO MEGAWAY INFORMÁTICA  

LTDA ME
OBJETO Serviços de Adm  de Redes,  

Manutenção de Equipamentos  
de  Informática

VALOR R$7.933,28
DATA DA SSINATURA 22 DE FEVEREIRO de 2016
PRAZO 21 DE FEVEREIRO de 2017

Câmara Munícipal Da
Estância Turística

de São Luiz do Paraitinga

A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio da Secretaria 
de Cultura, e a Fundação 
Arte e Cultura de Ilhabe-
la (Fundaci) abriram nes-
ta sexta-feira a exposição 
“Divas Irmãs de Sangue”, 
nos salões de exposição 
da Secretaria de Cultura, 
na Vila. A exposição, que 
abre a programação da Se-
mana da Mulher 2016, é 
um projeto elaborado pelo 
artista plástico, grafiteiro e 
entusiasta das artes urba-
nas Bruno Frederico dos 
Santos (Mr. Fred), atuante 
na área do graffiti há 16 
anos com trabalhos reali-

zados em todo território 
nacional e diversos países 
da América Latina, além 
de ser o idealizador da re-
vista “Collorzine Graffiti 
Brasil”, um dos periódi-
cos, mas respeitados do 
País em sua linha de traba-
lho. “Divãs Irmãs de San-
gue” tem por finalidade 
fomentar e disseminar en-
tre as pessoas, tanto den-
tro como fora dos movi-
mentos de cultura negra e 
urbana, as personalidades 
negras, em especial as mu-
lheres que tanto influen-
ciam não só seu trabalho, 
mas como o de dezenas de 

artistas pelo mundo a fora. 
“Mulheres negras que 
inspiram a arte e os mo-
vimentos sociais de luta e 
igualdade racial, mulhe-
res esta que são referên-
cias nacionais e mundiais, 
como cantoras, ativistas, 
atrizes, empreendedoras, 
escritoras e líderes po-
pulares”, destaca Bruno. 
A exposição permane-
ce até o dia 27 de março 
e os interessados pode-
rão conferir também o 
“Acervo Mulheres”, ela-
borado pela Secretaria de 
Cultura, com obras dos 
principais artistas locais.

Exposição “Divas Irmãs de 
Sangue” abre programação 
da Semana da Mulher 2016

O trecho da Rua XV 
de Novembro, entre a 
Rua Conselheiro Mo-
reira de Barros e Rua 
Chiquinha de Matos, no 
centro de Taubaté, foi li-
berado nesta quarta-feira, 
dia 02, após interdição 
para obras no sistema de 
captação de esgoto de res-

ponsabilidade da Sabesp. 
O local está com asfalto 
provisório. O recapea-
mento definitivo está pre-
visto para acontecer entre 
segunda ou terça-feira da 
próxima semana. Na oca-
sião haverá nova interdi-
ção do trecho que poderá 
durar até duas horas. Com 

a liberação da via as li-
nhas de ônibus que vêm 
da Praça Santa Terezinha 
sentido Centro retorna-
ram seu itinerário normal. 
O ponto que fica na Pra-
ça Oito de Maio está 
reativado e os ônibus 
voltam a seguir pela 
Rua XV de Novembro.

Prefeitura de Taubaté libera 
via no centro da cidade

A Prefeitura de Taubaté 
preparou diversas ativi-
dades em comemoração 
ao Dia Internacional da 
Mulher. No dia 8 de mar-
ço, às 19h30, acontece na 
Pinacoteca Anderson Fa-
biano, na Área de Museus, 
a abertura da exposição 
“Tabaeteanas – artistas de 
Tabaeté”, com obras nas 
categorias pintura, dese-
nho, gravura, escultura e 
modelagem, e participa-
ção de vários artistas da ci-
dade. A exposição perma-
nece no local até o dia 24 
de março. Já no dia 11 de 
março, o Fundo Social de 
Solidariedade de Taubaté 
(Fussta) em parceria com 
a Secretaria de Turismo e 
Cultura, realiza o espetá-
culo “Mulher é Arte” com 
apresentação do Balé da 
Cidade, Vanessa Ballet e 
Academia Marilu Moura. 
O evento, que tem entra-
da gratuita, acontece às 
20h no Teatro Metrópole, 

e os convites podem ser 
retirados na bilheteria a 
partir das 17h. O CREAS 
(Centro de Referência Es-
pecializado de Assistência 
Social), em parceria com o 
Fussta, também preparou 
uma programação especial 
para a data: 8h – Apre-
sentação de música – Es-
cola Municipal de Artes 
“Maestro Fêgo Camargo”
8h30 – Café da manhã
9h – Apresentação de dança
9 h 3 0
Sala 01 – Aplicação de flúor
Sala 02 – Massoterapia
Sala 03 – Exibição de filme
Sala de Entrevistas (Em-
prega Taubaté) – Palestra: 
“Mulheres: Vencendo os 
Desafios Profissionais” 
– Palestrantes: advoga-
da Claudinéia A. Assis e 
Castro e 3º Sargento Jus-
sara da Silva Venâncio
11h30 – Encerramento 
das atividades matinais
1 4 h
Sala 01 – Ses-

são de maquiagem
Sala 02 – Massoterapia
Sala 03 – Exibição de filme
Sala 04 – Aula de autodefesa
Sala de Entrevistas (Em-
prega Taubaté)- Palestra: 
“Enfrentamento à violên-
cia doméstica e familiar 
contra a Mulher” – Pales-
trante: Vilmar Douglas de 
S. Pimenta (Psicólogo e 
Agente da Defensoria Pú-
blica do Estado de São Pau-
lo – Regional de Taubaté)
16h30 – Lanche da tarde
16h45 – Finaliza-
ção do evento Serviço:
Área de Museus – Avenida 
Tomé Portes Del Rei, 925 – 
Jardim Ana Emília Teatro 
Metrópole – Rua Duque 
de Caxias, 312 – Centro
CREAS (Centro de Re-
ferência Especializado 
de Assistência Social) 
– piso superior do Ter-
minal Rodoviário Urba-
no (Rodoviária Velha) 
– Parque Dr. Barbosa de 
Oliveira, s/nº – Centro.

Prefeitura de Taubaté
comemora o Dia

Internacional da Mulher
com diversas atividades

em Paraibuna

O Fundo Social de Soli-
dariedade e a Prefeitura 
de Pindamonhangaba es-
tão oferecendo cursos de 
qualificação profissional. 
As inscrições para alguns 
deles começaram terça-
feira e terminam nesta 
sexta-feira. Os interessa-

dos devem apresentar o 
comprovante de residên-
cia para fazer a matrícula. 
Os cursos são destinados 
ao público a partir dos 16 
anos de idade. Todos os 
alunos receberão certifi-
cados. O objetivo é pre-
parar a mão de obra para 

o mercado de trabalho e 
incentivar a economia. Ao 
todo, são mais de 300 va-
gas para diversos cursos 
profissionalizantes. Al-
guns cursos já tiveram 
início, como é o caso 
da Padaria Artesanal no 
Araretama, por exemplo.

Pinda oferece cursos de
qualificação profissional
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Após algumas denúncias 
realizadas por munícipes, 
informamos que no mu-
nicípio os únicos agen-
tes autorizados a realizar 
vistorias de prevenção e 
controle do Aedes aegyp-
ti, transmissor da Dengue, 
Zika e Chikungunya, são 
os que compõe a Equi-
pe Municipal de Comba-
te a Dengue, os Agentes 
Comunitários de Saúde, 
a Vigilância Sanitária, a 
Defesa Civil e a SUCEN 
(Superintendência de 

Controle de Endemias – 
de todo o estado de São 
Paulo). Estes, estão devi-
damente uniformizados e 
identificados com crachás.
Informamos ainda que o 
Exército somente esteve 
no município entre os dias 
13 e 18 de fevereiro, es-
tando sempre acompanha-
do pela Equipe Municipal 
de Combate a Dengue e 
Defesa Civil Municipal 
e os mesmos não proce-
diam com vistorias nos 
imóveis sem o acompa-

nhamento dos agentes epi-
demiológicos municipais.
Assim sendo, não é de 
conhecimento da Equi-
pe Municipal de Com-
bate a Dengue que haja 
outras equipes realizan-
do este tipo de trabalho.
Em caso de dúvidas, so-
licite o crachá do visita-
dor e entre em contato 
com a Vigilância Sanitá-
ria pelos telefones: (12) 
3674-0246/ 3672-5735.
Não abra a porta para 
estranhos, desconfie!

Atenção! Pessoas se
passando por agentes
de combate a Dengue

em Tremembé

Secretaria de Educação ad-
quiriu itens a partir de um 
levantamento de necessi-
dades junto às unidades 
A Secretaria de Educação 
da Prefeitura de Ubatuba 
já começou a distribuir em 
20 escolas da rede muni-
cipal de ensino milhares 
de novos itens de mobili-
ários adquiridos no final 
de 2015. Os móveis foram 
comprados com recursos 
próprios, através da Ata de 
registro de Preços do Pre-

gão Eletrônico nº 15/2015/
FNDE/MEC, e incluem 
58 mesas acessíveis para 
cadeirantes, 3.200 con-
juntos de mesa e cadeira 
para alunos do primeiro ao 
quinto ano e 560 conjun-
tos para alunos do sexto ao 
nono ano do Ensino Fun-
damental.  Também fo-
ram adquiridos 150 novos 
conjuntos de mesa e ca-
deira para os professores. 
“Nossa gestão tem com-
promisso com a Educa-

ção e a melhora do ser-
viço público. Por isso, 
fizemos um concurso e 
organizamos capacitações 
regulares. O novo mobi-
liário se soma ao esforço 
de melhorar as condições 
de estudo e de trabalho da 
população de Ubatuba”. 
A Secretaria de Educa-
ção informa que a com-
pra foi feita a partir de 
levantamento de ne-
cessidades feito junto 
a cada unidade escolar.

Escolas Municipais de
Ubatuba recebem

novas mesas e cadeiras
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O ciclista taubateano Flavio Ci-
priano desembarcou na última 
sexta-feira, dia 26, em Londres, 
na Inglaterra, junto com a Sele-
ção Brasileira de Ciclismo de 
Pista para disputar o Campeo-
nato Mundial da modalidade. 
A competição acontece entre 
os dias 2 e 6 de março e o título 
soma pontos no ranking para os 
Jogos Olímpicos do Rio/2016. 
A estreia do Brasil na compe-
tição acontece na quarta-feira, 
dia 2, com Flavio Cipriano, Ka-
cio Fonseca, Gideoni Monteiro 
e Hugo Osteti nas eliminató-
rias da prova de velocidade por 

equipes. Na quinta-feira, dia 3, 
Kacio Fonseca disputa a pro-
va de 1km contrarrelógio, e na 
sexta-feira, dia 4, Gideoni Mon-
teiro inicia a etapa Omnium, 
prova mais complexa, com seis 
corridas divididas em dois dias 
de competição. Flavio se mostra 
confiante com a participação 
da equipe na competição. “É 
muito gratificante ver nosso 
esforço se transformando nes-
ses resultados e conseguindo 
grandes conquistas para o Ci-
clismo, e de levar o nome do 
meu país e da minha cidade 
através do esporte que amo”.

Ciclista de Taubaté representa
a seleção brasileira no
Mundial da Inglaterra

O Museu da Imagem e do 
Som de Taubaté (Mistau), 
em parceria com o Pon-
to Mis fechou uma pro-
gramação para o mês de 
março que conta com a 
exibição do filme “A Ban-
da das Velhas Virgens” 
de Amácio Mazzaropi e 
uma oficina gratuita de 
fotografia, captura digi-
tal, edição e pós-produção 
com o professor Marcelo 
de Andrade. A exibição 
do filme será no auditório 
“Sala Chico do Cinema” 
nos dias 8 e 29 de março às 
9h, e dia 31 às 9h e às 15h. 
Com 20 vagas disponíveis 
e para interessados a partir 
de 12 anos, a oficina de fo-
tografia será realizada no 
dia 18 de março, das 9h às 
13h, sendo necessário fa-
zer inscrição pelo telefone 

3631-3955. A oficina será 
ministrada pelo professor 
Marcelo Andrade e tem 
como objetivo oferecer 
conhecimento técnico e 
conceitual sobre fotografia 
digital e suas aplicações, 
desde o momento da cap-
tura, passando pela edição, 
até a escolha do material a 
ser levado para a pós-pro-
dução. Os participantes 
podem trazer os próprios 
equipamentos, fotogra-
fias de própria autoria e/
ou referências, impres-
sas ou em pen drive, para 
discussão em aula. Dicas 
de photoshop e tratamen-
to digital vão auxiliar a 
finalização do processo, 
e ainda sugestões de im-
pressão e organização 
da produção fotográfica. 
Marcelo Andrade é publi-

citário especializado em 
fotografia. Já fotografou 
para diversas editoras, 
agências de publicidade, 
e fotografa em seu estúdio 
atores, modelos, famílias, 
crianças e personalida-
des. Atua como professor 
no MIS (Museu de Ima-
gem e do Som), SENAC, 
Escola de Fotografia Ri-
guardare e em cursos ofe-
recidos no Estúdio H20, 
no qual é fotógrafo chefe 
e proprietário. Serviço
Museu de Imagem e 
Som de Taubaté – Mistau
Endereço: Avenida 
Tomé Portes Del Rei, 
761 – Jardim Ana Emília
Horário de 
funcionamento: de ter-
ça a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 14h às 17h
Telefone: 3631-3955

Programação de março do Mistau 
tem filme do Mazzaropi e oficina

gratuita de fotografia

O Sítio do Picapau Amare-
lo e o Parque do Itaim pre-
param uma programação 
variada para toda família 
em Taubaté. No Sítio, os 
visitantes serão recepcio-
nados por Emília e sua 
turma no sábado, dia 5, e 
no domingo, dia 6,  das 9h 
às 12h e das 14h às 17h. 
Também nos dois dias no 
Sítio do Picapau Amare-
lo, das 13h às 17h, a Cia. 
Fabricando Arte preparou 
duas oficinas pedagógi-
cas em homenagem ao 
Dia Internacional da Mu-
lher. No sábado, acontece 
a “Sapatinho de Balé” e 

no domingo, “Agarradi-
nho de Coração”. Além 
dessas atividades, com a 
retirada de senha com 30 
minutos de antecedência, 
o público do Sítio pode 
assistir a apresentação 
dos Contos da Carochinha 
“A Fábula da Cigarra e a 
Formiga”, às 11h e às 16h, 
no sábado e domingo. Par-
que do Itaim – No sába-
do e no domingo, às 8h, 
tem a abertura do Casarão 
“Mundo Mágico de Dona 
Benta”, com brinquedo-
teca, biblioteca e mesa de 
pebolim. Os personagens 
de Lobato recepcionam e 

brincam com os visitan-
tes às 9h30 e às 14h, e no 
mesmo horário acontece 
uma oficina pedagógi-
ca de desenho e pintura 
no rosto. A Contação de 
Histórias acontece às 11h 
e às 14h, e as atividades 
terminam às 16h com 
apresentação de teatro. 
S e r v i ç o :
Sítio do Picapau Amarelo
Av. Monteiro Lobato, s/
nº – Chácara do Visconde
Tel: (12) 3625-5062
Parque do Itaim
Avenida São Pedro, 
2000 – Jardim América
Tel: (12)3633-5008

Sítio do Picapau Amarelo e 
Parque do Itaim têm

programação variada

A comunidade do Caran-
gola recebeu, oficialmen-
te, na quarta-feira a qua-
dra esportiva do bairro, 
revitalizada. Com mão de 
obra própria da Prefeitura, 
foram realizados a refor-
ma no parquinho infantil 
com soldas e pintura, vis-
toria e devidas correções 
na parte elétrica, reforma 
e pintura na parte de alve-
naria da quadra, reforma 
e melhorias na tela alam-

A divulgação dos dados re-
ferentes ao Aedes aegypti, 
em Pindamonhangaba, é 
realizada toda quarta-feira. 
A equipe da Vigilância Epi-
demiológica da Prefeitura 
encaminha as informações 
sobre os casos de dengue, 
chikungunya e zika vírus.
Neste ano, não há regis-
tro de chikungunya e zika 

brado ao redor da quadra. 
A iluminação do local 
também foi adequada, 
por meio de refletores acio-
nados por fotocélula, repre-
sentando mais eficiência 
além de economia para o 
município. Ao redor da 
quadra também foram 
feitas melhorias, como 
a adequação da galeria 
de águas pluviais, o re-
capeamento de parte do 
asfalto, além de parqui-

vírus. A cidade teve um 
caso importado de chikun-
gunya em 2014 e um im-
portado de zika em 2015. 
Até o dia 2 de março, o 
município contabilizou 
100 casos de dengue au-
tóctones e 0 importados.
Nesta quinta-feira, profis-
sionais do Controle de Ve-
tores realizarão avisos em 

nho infantil e AMI – Aca-
demia da Melhor Idade. 
Com o espaço totalmente 
revitalizado, mo-
radores de todas as 
idades poderão utili-
zar o local para ativi-
dades esportivas e de 
lazer, levando mais in-
tegração e qualidade de 
vida para a comunidade. 
A quadra fica localizada 
na rua George Heidus-
cka, 391, no Carangola.

uma área do bairro Feital, 
pois na sexta-feira, have-
rá nebulização na região. 
Além disso, estão percor-
rendo as ruas do Santa-
na, Bosque e Araretama.
A equipe ainda tem encon-
trado objetos com larvas 
dentro das residências. A 
colaboração dos morado-
res é muito importante.

Pinda Carangola recebe
quadra esportiva revitalizada

Pinda registra 100 casos
autóctones de dengue
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Um dado muito triste de 
informar certamente é a 
perda de consultas em 
nosso município. Somen-
te em fevereiro de 2016, 
1.034 pessoas deixaram 
de ser consultadas por 
falta de conscientização 

de algumas pessoas, que 
marcam várias consul-
tas, mas não comparecem 
no dia agendado e nem 
ligam no telefone 3607-
1037 para desmarcar.
Quando um munícipe des-
marca sua consulta, au-

tomaticamente uma nova 
vaga é aberta e um novo 
paciente pode ser atendido.
Acompanhe abaixo a 
tabela completa so-
mente do mês de feve-
reiro contendo vagas dis-
ponibilizadas e as faltas.

Tremembé perde 1.034
consultas em fevereiro
por falta de desmarque

Curitiba – R$ 26.723,13
São Luís – R$ 25 mil
TREMEMBÉ - R$24.798,10
São Paulo – R$ 24.117,62
Maceió – R$ 20 mil
Palmas – R$ 19.170
Belo Horizonte – R$ 19.080
Goiânia – R$ 19.080
Manaus – R$ 18 mil
João Pessoa – R$ 18 mil
Aracaju – R$ 17.100
(Aumento previsto para 2013: R$ 24 mil)
Macapá – R$ 17 mil
Boa Vista – R$ 17 mil
Porto Velho – R$ 16.510
Rio Branco – R$ 16.093,86

Na Comparação se mantido o aumento veja como o Prefeito de Tremembé irá
ganhar em relação a outras cidades em 2017 

(visto que o aumento so entra em vigor em 2017)

Belém – R$ 16.004,69 
(Aumento previsto para 2013: R$ 18.038,11)
Taubaté - R$ 16.001,95
Fortaleza – R$ 15.981,86
Porto Alegre – R$ 15.503,58
Campo Alegre – R$ 15 mil
Vitória – R$ 14.760
Recife – R$ 14.635
Florianópolis – R$ 14.634,07 
(Aumento previsto para 2013: R$ 22.292,35)
Cuiabá – R$ 14.310
Natal – R$ 14 mil
Rio de Janeiro – R$ 13.964,94
Teresina – R$ 12.957
São José dos Campos - 11.226,23
Salvador – R$ 10.400

A prefeitura de Mon-
teiro Lobato se reuniu 
com a empresa VIVO 
para apresentar o pla-
no de melhorias de in-
ternet e telefonia para o 

município. Nesta reu-
nião foram aborda-
das as questões de 
baixa qualidade do sinal 
de internet e a ampliação 
da cobertura de telefonia 

fixa e móvel. Até o final 
de Março a prefeitura ira 
apresentar o cronograma 
de melhorias, incluin-
do o projeto de inter-
net gratuita nas praças.

Melhorias de internet e telefonia
em Monteiro Lobato

O Teatro Metrópole em 
Taubaté recebe neste final 
de semana, o espetáculo 
Dança –Corpo Santo, do 
Balé da Cidade. E tam-
bém, a comédia Use-me, 
com um dos principais 
humoristas do país, Edu-
ardo Sterblich. Sob dire-
ção de Alexandra Luppe, 
o espetáculo do Balé da 
Cidade é uma peça de li-
vre criação inspirada na 
vida e obra do dramatur-
go e poeta brasileiro do 
século XIX, José Joaquin 
de Campos Leão ou Qor-
po-Santo, pseudônimo que 
adotou para elaborar suas 
peças; reconhecido pelos 
estudiosos como precur-
sor do Teatro Absurdo, an-
tes mesmo do movimento 
surgir na Europa. O pro-

jeto utiliza como caminho 
criativo os conceitos e 
ideais do diretor polonês 
Jerzy Grotowsky, Tea-
tro Físico e Teatro Pobre.  
O espetáculo é direciona-
do à faixa etária a partir 
de 10 anos, a entrada é 
franca, e os ingressos se-
rão distribuídos na bilhe-
teria do Teatro, uma hora 
antes do horário da apre-
sentação. No sábado, 5, 
às 20h e em sessão extra 
às 22h, Eduardo Sterbli-
ch, o humorista revelação 
do programa Pânico sobe 
ao palco com a comédia 
Use-Me, um formato ou-
sado, subvertendo o clima 
intimista de um bate-pa-
po descontraído para os 
moldes de uma grande 
apresentação. A intenção 

é fazer a plateia se sentir 
parte do processo que des-
nudará a alma de Eduardo, 
oferecendo reações ines-
peradas a cenas absurdas. 
A peça é para maiores 
de 12 anos. Os ingressos 
custam R$60,00 (inteira) 
e R$30,00 (meia-entra-
da) e podem ser adqui-
ridos antecipadamente 
em dois pontos de venda: 
Cultura Inglesa – Rua Ja-
cques Felix, 278 – Cen-
tro, e AT Presentes Per-
sonalizados – Rua Duque 
de Caxias, 84 – Centro. 
O Teatro Metrópole pos-
sui capacidade máxima 
de 565 lugares e fica na 
Rua Duque de Caxias, 
312 – Centro. Mais in-
formações pelo tele-
fone (12)3624-8695.

Teatro Metrópole recebe espetáculo 
do Balé da Cidade e comédia com

Eduardo Sterblich
O Programa Anjos da 
Guarda, desenvolvido 
pela Guarda Municipal 
de Taubaté, retornou já no 
primeiro bimestre de 2016 
com reforço. Agora o aten-
dimento das escolas mu-
nicipais conta com duas 
equipes, que trabalharão 
de forma simultânea com 
foco no atendimento ao 
ensino fundamental II, do 
6º ao 9º ano, com alunos 
de 11 a 14 anos. O progra-
ma vem se tornado refe-
rência nas cidades da re-
gião, tanto que em 2015 a 
equipe foi convidada para 
uma palestra para pais e 
alunos em uma escola de 
Tremembé. Nesta semana 
os Anjos da Guarda rece-
beram a visita dos guar-
das civis de Campos do 
Jordão. O comandante da 
corporação jordanense e 
outros três servidores vie-
ram conhecer o programa 
nas escolas de Taubaté 
para que seja implantado 
na estância. O Programa 
Anjos da Guarda teve iní-
cio em agosto do ano pas-
sado e já atendeu 3.200 
estudantes em 14 escolas, 
em uma parceria entre as 
Secretarias Municipais de 
Segurança e Educação. A 

ação leva palestras, dinâ-
micas de grupo e atividade 
física com o objetivo de 
aproximar a corporação 
das crianças e levar men-
sagem de educação e res-
peito ao próximo. O intuito 
é prevenir e educar, dando 
suporte para que a criança 
e o pré-adolescente de-
senvolvam a autocrítica e 
saibam fazer escolhas sau-
dáveis para a vida. Uma 
equipe priorizará as es-
colas que não foram con-
templadas no ano de 2015, 
realizando a primeira 
palestra sobre respeito; 
a segunda equipe volta-
rá às escolas já atendidas, 
dessa vez com o segundo 
módulo de palestra com o 
tema bullying. Com essas 
medidas a guarda espera 
dobrar o número de alu-
nos beneficiados, dimi-
nuindo o tempo de retor-
no na mesma unidade de 
ensino, com o objetivo de 
aproximar a corporação 
da escola e comunidade, 
realizando um trabalho de 
prevenção das ocorrências 
escolares. As equipes fi-
cam por uma semana na 
unidade escolar. O tempo é 
importante para que, além 
de todos os alunos partici-

parem das atividades, os 
guardas avaliem de perto 
as condições de seguran-
ça da escola. Em algumas 
unidades a direção solicita 
palestra também para os 
pais e professores. A pro-
gramação com cada turma 
é dividida em três etapas. 
A primeira é uma palestra 
em que os guardas, com 
exibição de slides e víde-
os, abordam o tema res-
peito às diferenças, cren-
ças, aos professores, pais, 
amigos e o quanto é im-
portante para se viver bem 
e seguro em sociedade. 
A segunda etapa é uma di-
nâmica de grupo em que 
os alunos são convida-
dos a construir uma casa 
utilizando canudinhos 
de plástico. A terceira é 
a atividade física na qual 
se desenvolve um jogo 
cooperativo, chamado nó 
humano, no qual os estu-
dantes de mãos dadas for-
mam um nó e depois têm 
que desatá-lo sem soltar as 
mãos. As atividades tem o 
objetivo de levar o grupo 
a compreender o processo 
vivido na solução de um 
determinado problema, a 
importância da coopera-
ção e do respeito mútuo.

Guarda Civil Municipal
amplia Programa

“Anjos da Guarda”
em escolas de Taubaté

Profissionais especialistas 
da Sabesp, Cetesb e Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
reuniram-se na manhã de 
quarta-feira para fazer uma 
avaliação no Ribeirão da 
Galega. Na última segun-
da-feira os moradores da 
região registraram fotos e 
a água do local estava com 
tonalidade avermelhada. 
O Departamento de Meio 
Ambiente da Prefeitura de 
Pindamonhangaba acio-
nou a Cetesb para inves-
tigar o ocorrido. Além de 
vistoriar o rio, para iden-
tificação de vestígios na 
vegetação, os especialistas 
também conversaram com 
os moradores. Ferdinando 
de Barros Cobra, biólogo 
e analista ambiental da 
Cetesb, contou que pro-
fissionais do próprio De-
partamento da Prefeitura 

estiveram no local assim 
que viram o registro em 
fotos, apenas pouco tem-
po depois do registrado, 
mas a água estava com 
sua tonalidade normal. 
“É estranho como uma 
substância que deixou o 
rio avermelhado não te-
nha deixado nenhum in-
dício. Mesmo que a massa 
de poluente tenha passa-
do, como o rio está com 
vegetação, ficaria algum 
vestígio. Vistoriamos o 
rio, conversamos com as 
pessoas e também verifi-
camos as galerias, porque 
são pontos distintos. Ava-
liamos e não tem nenhu-
ma indústria na região que 
poderia ter gerado isso. 
Jamais seria tinta da ciclo-
via, isso é impossível, a 
tinta de ciclovia não é la-
vável”, revelou o biólogo. 

Para ele, uma das hipóte-
ses para a coloração da 
água pode ser o despejo de 
alguma eventual empresa, 
que trabalhe com limpeza 
e sistema de tratamento 
de indústria, ou de fossa 
séptica, que tenha feito 
uma descarga irregular. 
O biólogo salienta ainda 
que o Departamento de 
Meio Ambiente da Pre-
feitura está muito integra-
do com a Cetesb. Então, 
se acontecer novamente 
um caso como este, os 
moradores podem entrar 
em contato pelo telefone 
3645-1494 ou ainda, se 
possível, fazer a coleta da 
água e entregar ao Depar-
tamento de Meio Ambien-
te da Prefeitura para que a 
Cetesb seja acionada e 
faça análise da água o 
mais rápido possível.

Pinda: Especialistas realizam
vistoria em ribeirão
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O Hospital Regional do 
Vale do Paraíba, locali-
zado em Taubaté, ofere-
ce 19 vagas efetivas que 
destinam-se a Auxiliares e 
Técnicos de Enfermagem, 
para atuarem em Unidades 
de Internação, Centro Ci-
rúrgico, Hemodinâmica, 
Pediatria e Ambulatório. 
Os pré-requisitos para a 
vaga são: Ensino Médio 
completo, curso de forma-
ção de Auxiliar/Técnico 
de Enfermagem, COREN 

O Produto Interno Bruto 
(PIB)– soma de todos os 
bens e serviços produzidos 
no país – teve em 2015 a 
maior queda desde o iní-
cio da série histórica atual, 
iniciada em 1996, na sé-
rie sem ajuste sazonal, de 
acordo com dados divul-
gados hoje pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). A que-
da foi de 3,8%. Em valores 
correntes, o PIB fechou o 
ano passado em R$ 5,904 
trilhões. Os dados são re-
lativos ao fechamento da 
economia brasileira no ano 
passado, e foram divulga-
dos junto com o resultado 
do PIB do 4º trimestre do 
ano passado, que fechou 
com redução de 1,4% na 
série com ajuste sazonal na 
comparação com o trimes-
tre anterior.  O baixo resul-
tado da economia em 2015 

O Centro Universitário 
Senac - Campos do Jordão 
está com inscrições aber-
tas vários cursos. Confira:
Doçaria Brasileira: doci-
nhos clássicos para festa
O curso possibilita ao 
aluno o desenvolvimen-
to de conhecimentos, va-
lores e habilidades para 
preparar docinhos clássi-
cos da doçaria brasileira 
para festas. Data: 7 a 11/3
Horário: 18h30 às 22h30; 
segunda a sexta-feira  Go-
vernança Hoteleira: geren-
ciamento e liderança. O 
curso capacita o profissio-
nal a organizar, adminis-
trar e vistoriar o trabalho 
de camareiras e housemen 
em meios de hospedagem, 
garantindo que a execu-
ção das atividades ocorra 
em sintonia e proporcio-
nem a integração com os 
diferentes departamentos, 
para oferecer o melhor 
serviço aos clientes inter-
no e externo, respeitando 
as preferências dos clien-
tes e os padrões estabele-
cidos pela organização.
Data: 7 a 22/3
Horário: 19 às 22 horas; 
segunda a quinta-feira 
Cake Design #novo

Foram entregues, na tar-
de desta segunda-feira 
(22/2), na sede do Servi-
ço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial de São 
Paulo (Senai-SP), na capi-
tal paulista, os termos de 
cooperação de três proje-
tos contratados segundo 
o edital de inovação da 
instituição. As iniciativas 
envolvem uma fórmula 
para a produção de fila-
mentos a partir de plás-
tico reciclado, reduzindo 
custos de impressão em 
3D, o uso de embalagens 
inteligentes e o desen-
volvimento de estruturas 
para serem utilizadas no 
balanceamento de alta 
rotação de motores, 
geradores e turbinas.
Participaram da cerimônia 
de entrega e assinatura dos 
termos de cooperação o di-
retor regional do Senai-SP 
e superintendente do Ser-
viço Social da Indústria 
de São Paulo (Sesi-SP), 

ativo, mas não é necessária 
experiência na área. É inte-
ressante que os candidatos 
residam, preferencialmen-
te, nas cidades de Tauba-
té, Tremembé, Pindamo-
nhangaba e Caçapava.
O salário final gira em tor-
no de R$1.600,00, além 
de benefícios como vale 
transporte, cesta básica, 
convênio médico e odonto-
lógico e refeição no local.
Para se candidatar, os in-
teressados devem se ca-

reflete retrações em prati-
camente todos os setores 
da economia, com desta-
que para Formação Bruta 
de Capital Fixo (investi-
mento em bens de capi-
tal), com queda de 14,1%.  
Os dados divulgados hoje 
indicam também quedas 
significativas na Indús-
tria (6,2% ) e nos serviços 
(2,7%). O único setor ava-
liado que registrou cres-
cimento no período foi a 
agropecuária, com cresci-
mento de 1,8%. As impor-
tações de bens e serviços 
fecharam com retração de 
14,3%. Com o PIB de R$ 
5,9 trilhões em valores cor-
rentes, o PIB per capita do 
país fechou em R$ 28,876 
mil, o que representa que-
da de 4,6% sobre 2014. 
A queda de 6,2% no setor 
industrial revela resultados 
negativos da atividade. A 

Este curso desenvolve o 
aluno ao preparo de bolos 
decorados com pastas de 
açúcar. Data: 14 a 31/3 Ho-
rário: 18h30 às 22h30; se-
gunda a quinta-feira  Téc-
nico em Confeitaria #novo
Este curso tem o objetivo 
de formar profissionais 
para atuarem nas diferen-
tes etapas da confeitaria 
e aprimorar as técnicas 
visando ao melhor apro-
veitamento dos recur-
sos das empresas, assim 
como manter o padrão e 
a qualidade dos estabe-
lecimentos. O profissio-
nal qualificado auxilia na 
lucratividade, qualida-
de e padrão nos serviços 
da empresa contratante.
Data: 4/4/2016 a 4/10/2017
Horário: 19 às 22 horas; 
segunda a quinta-feira 
Técnico em Administração
O curso tem como obje-
tivo desenvolver o aluno 
para executar atividades 
administrativas da orga-
nização relacionadas aos 
processos de: gestão de 
pessoas, operações logís-
ticas, gestão de materiais 
e patrimônio, marke-
ting, vendas e finanças.
Data: 4/4/2016 

Walter Vicioni, o diretor 
técnico do Senai-SP, Ri-
cardo Terra, e o gerente 
de Inovação e de Tecno-
logia do Senai-SP, Osval-
do Maia, além dos repre-
sentantes das empresas 
parceiras: Print Green3D, 
Reciclapac Soluções para 
Embalagens e Siemens.
“Essa é uma práti-
ca que aproxima a for-
mação profissional da 
indústria”, afirmou 
Vicioni. “Com as esco-
las próximas dos seto-
res produtivos, ambas 
as partes ganham”.  De 
acordo com Vicioni, o 
Senai-SP vai “fazer o seu 
melhor para que os pro-
jetos sejam realizados 
como foram planejados”.
Segundo Maia, “a indús-
tria nacional tem o que 
mostrar ao mundo”.  “Te-
mos pela frente 20 meses 
de trabalho, sintam-se em 
casa”, disse o gerente de 
Inovação e de Tecnologia 

dastrar no site www.hos-
pitalregional.org.br ou 
comparecer ao Setor de 
RH do Hospital, portan-
do currículo, documentos 
pessoais e carteira de tra-
balho, de segunda à sexta-
feira, das  8h30 às 14h30. 
Informações também pelo 
telefone (12) 3634-2058.
O HR é um hospital geral 
subordinado à coordena-
ção da Secretaria do Esta-
do da Saúde, do Governo 
do Estado de São Paulo.

exceção foi a extrativa mi-
neral que cresceu no ano 
4,9%. A produção e a dis-
tribuição de eletricidade, 
gás e água caíram 1,4%; a 
construção civil 7,6% e a 
indústria de transformação 
9,7%. Já as exportações de 
bens e serviços que cres-
ceram 6,1% em 2015. Pior 
que Era Collor - A queda 
do PIB em 2015, na série 
ampliada (anterior a 1996) 
é a maior desde 1990, ano 
do confisco da poupan-
ça e de outras aplicações 
financeiras pelo governo 
do ex-presidente Fernan-
do Collor de Mello. Na-
quela época, a redução 
foi de 4,3%. Pelos resul-
tados hoje anunciados, 
2015 será o segundo ano 
sem crescimento da eco-
nomia. Em 2014, a varia-
ção foi de 0,1%, o que é 
considerada estabilidade.

a 11/10/2017
Horário: 19 às 22 ho-
ras; segunda a sexta-feira 
Técnico em Segu-
rança do Trabalho
O curso desperta o espírito 
empreendedor do aluno e 
o capacita para atuar, ope-
racionalizar e coordenar 
as atividades de saúde e 
segurança do trabalho, 
criar a cultura de saúde 
e segurança do trabalho 
em clientes e colaborado-
res, proporcionar expe-
riências bem sucedidas, 
melhoria contínua e sus-
tentabilidade da empresa.
Data: 11/4/2016 
a 29/8/2017
Horário: 18h30 às 22h30; 
segunda a sexta-feira
Para mais informações 
sobre cursos e inscrições, 
entre em contato com o 
Centro Universitário Se-
nac - Campos do Jordão 
pelo telefone (12) 3668-
3001 ou pessoalmente na 
unidade. Serviço: Cen-
tro Universitário Senac 
- Campos do Jordão En-
dereço: Av. Frei Orestes 
Girardi, 3549, Capivari 
Informações: (12) 3668-
3001 ou www.sp.senac.
br/universitariocampos

do Senai-SP aos repre-
sentantes das empresas.
Representante da Recicla-
pac, Rogério Junqueira ex-
plicou que o projeto a ser 
desenvolvido em parceria 
com o Senai-SP envolve 
a criação de uma embala-
gem retornável de plástico 
reciclável com um softwa-
re para rastreamento. “O 
cliente vai saber exata-
mente onde está a peça”, 
explicou. “Juntos, vamos 
entregar ao merca-
do uma solução nova”.
Para William Toledo Lima, 
representante da Print 
Green3D, o projeto em 
parceria com o Senai-SP 
visa criar filamentos para 
impressão 3D com mate-
rial reciclado, como as es-
truturas pet, por exemplo. 
“O Senai-SP é uma refe-
rência nessa área, a ins-
tituição à qual todo mun-
do recorre quando quer 
resolver alguma questão 
nessa linha”, afirmou.

Hospital Regional oferece vagas 
de enfermagem em Taubaté

PIB brasileiro fecha 2015 com 
queda de 3,8%, diz IBGE

Senac - Campos do Jordão 
está com inscrições

abertas vários cursos

Senai-SP assina termos de 
cooperação para projetos 
inovadores com empresas

A Prefeitura de Tremem-
bé, prorrogou o prazo 
para o pagamento da pri-
meira parcela e parcela 
única do Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano 

(IPTU) que venceu no úl-
timo dia 29 de fevereiro. 
Com a mudança, os con-
tribuintes terão até 20 de 
março para efetuar o pa-
gamento. Para o restante 

das parcelas, será mantida 
a data impressa no carnê.
A alteração foi feita por 
conta do atraso na confec-
ção e entrega dos carnês 
pela empresa contratada.

Prefeitura prorroga para 
20/03 pagamento da parcela 
única e primeira parcela do 

IPTU 2016
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A Prefeitura de Paraibuna 
informa que os carnês do 
IPTU 2016 estão sendo en-
tregues aos contribuintes. 
Quem ainda não recebeu, 
entre em contato com o 
Setor de Tributos, no Paço 
Municipal. Os carnês tam-
bém podem ser enviados 
via internet, através de so-
licitação pelo e-mail: tribu-
tos@paraibuna.sp.gov.br
Fique atento! O venci-
mento do IPTU é 15 de 
abril. Quem optar pelo pa-

gamento à vista terá 10% 
de desconto. Importância 
do IPTU para o Municí-
pio. O Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) 
é um tributo utilizado em 
benefício da própria po-
pulação, como determina 
a Constituição Federal: 
25% dos recursos são des-
tinados para a Educação, 
enquanto 15% são apli-
cados em Saúde Pública. 
O restante é dividido em 
investimentos em pavi-

mentação e asfaltamento 
de ruas, obras de infraes-
trutura, iluminação, redes 
de água, assistência so-
cial, dentre outros bene-
fícios aos munícipes. O 
IPTU se constitui como 
uma das principais fon-
tes de arrecadação muni-
cipal e tem uma função 
social, principalmente 
para a efetiva realização 
de uma adequada política 
de desenvolvimento ur-
bano em cada município.

Paraibuna: Carnês do IPTU
começam a ser distribuídos

aos munícipes
a partir de março

Quem pagar à vista terá
10% de desconto

/ElektroComunicacao

/conscienciamaisenergia

Rafael Novaes, 
cliente e colaborador 

SUSTENTABILIDADE
#energiaqueimporta
O Rafael sabe que mudar alguns hábitos economiza 
energia. Por isso, ele trocou as lâmpadas incandescentes 
por LED. Assim, o Rafael usa a energia com o que 
realmente importa e colabora com o meio ambiente.

Acesse energiaqueimporta.elektro.com.br,
conheça os benefícios do consumo consciente 
e saiba mais sobre as bandeiras e tarifas.

As bandeiras tarifárias permitem a sinalização 
mensal do custo de geração da energia elétrica 
apresentado em sua conta de luz. 
Para não pesar na conta e não faltar energia, 
a melhor solução é a economia.

Praia da Sununga recebe 
entre os dias 21 e 27 de 
março a etapa brasileira do 
campeonato Com apoio 
da Prefeitura de Ubatuba, 
a praia da Sununga rece-
be entre os dias 21 e 27 de 
março uma etapa do Cir-
cuito Mundial de Skim-
board. Pelo quarto ano 
consecutivo, os melhores 
skimboarders do planeta 
desembarcam na costa sul 
da cidade para protagoni-
zar um verdadeiro show 
nas perigosas ondas do 
point. Atletas brasileiros e 
estrangeiros já confirma-

ram presença no evento, 
um dos mais esperados do 
ano pelos praticantes da 
modalidade. Ano passado, 
o norte-americano Blair 
Conklin derrotou o local 
Leandro Azevedo na ba-
teria decisiva e faturou o 
título da etapa brasileira. 
O prefeito Mauricio Mo-
romizato destaca o tradi-
ção da Sununga dentro 
do Skimboard, fato que a 
torna famosa em muitos 
lugares do mundo onde há 
praticantes da modalida-
de. “A primeira edição do 
mundial em Ubatuba foi 

em 2013, primeiro ano da 
nossa gestão. Desde então, 
vejo o evento crescer e se 
fortalecer. Todo esse pú-
blico, todo envolvimento 
da comunidade na torcida, 
toda essa mídia gerada e 
com transmissão ao vivo 
pela internet, apresentam 
Ubatuba para o Brasil e 
para o mundo de uma forma 
extremamente positiva”, 
comentou o prefeito. “Pelo 
jeito, o mundial de skim-
board vai acontecer por 
muitos e muitos anos por 
aqui e fico feliz em saber 
disso”, disse Moromizato.

Mundial de Skimboard
desembarca em Ubatuba

O pedágio na rodovia dos 
Tamoios, que liga São 
José dos Campos a Cara-
guatatuba, deve começar 
a funcionar a partir de 
abril. Serão duas praças, 
uma em Jambeiro e ou-
tra em Paraibuna, e deve 
custar R$ 9,10 no total. A 
Concessionária Tamoios, 
responsável pela rodovia, 
executou mais da metade 
das obras, o que já con-

siderado necessário para 
iniciar a cobrança pela 
Agência de Transporte do 
Estado de São Paulo (Ar-
tesp). De acordo com a Ar-
tesp, que fiscaliza a obra, a 
cobrança só pode começar 
com pelo menos 6% das 
obras no trecho de serra 
tenham sido executadas, 
com melhoria no asfalto, 
sinalização e iluminação 
da via. A cobrança será 

feita nos dois sentidos. A 
praça de Jambeiro ficará 
na altura do km 16, com 
tarifa de R$ 3,30, e a ou-
tra em Paraibuna, no km 
59, com valor de R$ 5,80. 
O valor foi calcula-
do com data referente à 
2015. Um terceiro pedá-
gio será construído no 
Contorno Sul, em Cara-
guatatuba e deve come-
çar a funcionar em 2017.

Cobrança de pedágio na
Tamoios deve começar em 
abril e valor será de R$ 9,10


