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A GAzetA dos Municípios

Encontro com produtores 
apresenta facilitações da 

Aquicultura no Estado

Taubaté recebe
exposição inédita no
Brasil sobre Da Vinci

Prefeitura e Unitau 
formalizam cessão

de uso de área do HUAgência dos Correios 
permanece em
Moreira César

A série de recentes facilita-
ções da atividade aquícola 
no Estado de São Paulo, 
promovida pelo governo 
paulista será apresentada 
em Pindamonhangaba, na 
segunda-feira (27), a par-
tir das 14 horas, no setor 
de Fitotecnia, do Polo Re-
gional da APTA - Agência 
Paulista de Tecnologia dos 
Agronegócios.
O encontro “Os Novos 
Caminhos da Aquicultura 
Paulista” será realizado 
pela Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento 
do Estado, reunindo cinco 
de suas unidades para di-
vulgar as novidades que 
facilitam a atividade. São 
iniciativas que integram o 
Programa de Moderniza-
ção e Desburocratização 

O Via Vale Garden Sho-
pping, em parceria com a 
Prefeitura de Taubaté, traz 
para a cidade uma exposi-
ção inédita no Brasil, “Da 
Vinci- A exibição”.
A mostra, que acontece de 
1º de abril a 15 de maio, 
no horário de funciona-
mento do Via Vale, conta 
a genialidade de Leonardo 
da Vinci por meio de répli-
cas em tamanho real das 
pinturas e invenções do ar-
tista, reunindo mais de 60 
peças.
O evento irá mostrar toda 
a vida de Da Vinci, des-
de suas criações artísticas 
como pintura, desenhos e 

O prefeito Ortiz Junior e 
o reitor da Unitau (Uni-
versidade de Taubaté), 
professor dr. José Rui Ca-
margo, assinaram na tarde 
desta quinta-feira, 23 de 
março, o termo de cessão 
de uso de parte da área do 
Hospital Universitário de 
Taubaté para a instalação 
dos leitos de internação do 
Pronto Socorro Municipal.
Para isto, serão realizadas 

Em reunião nesta quin-
ta-feira (23), entre a 
Prefeitura e os repre-
sentantes dos Correios, ge-
rente regional Fernando Dias  
e o coordenador, Alessan-
dro Gouvêa, foi informado 
que a agência de Moreira 
César permanecerá aberta 
para atender os moradores 
do distrito e região.
A notícia está sendo re-
cebida com alegria pe-
los moradores do Dis-
trito, principalmente 

da Agricultura - Agrofácil 
SP, lançado em fevereiro 
pelo governador Geraldo 
Alckmin.
Na programação, o secre-
tário Arnaldo Jardim fará 
a abertura do evento, se-
guida de um panorama da 
aquicultura paulista apre-
sentado pelo Instituto de 
Pesca. Na sequência, a As-
sessoria Técnica explicará 
o licenciamento ambiental 
para a aquicultura. A Co-
ordenadoria de Assistência 
Técnica Integral (Cati) es-
clarecerá os caminhos para 
obtenção da Declaração 
de Conformidade da Ati-
vidade Aquícola (DCAA), 
para pequenas proprieda-
des e que agora pode ser 
feita online. A Companhia 
de Tecnologia de Sanea-

escultura, até suas inven-
ções no âmbito da enge-
nharia civil.
No local da exposição será 
montada uma verdadeira 
estrutura de museu, com 
diferentes salas temáticas. 
Ainda estarão presentes 
alguns educadores espe-
cializados, para auxiliar no 
percurso e tirar dúvidas.
As réplicas são da Itália e 
foram feitas por artesões 
especialistas em restau-
ração artística. Entre as 
principais obras presentes, 
estarão a reprodução de 
Mona Lisa, Santa Ceia, A 
Anunciação, entre outras.
A exposição já percorreu 

obras de adaptação do es-
paço onde hoje está loca-
lizado o Hemonúcleo. As 
obras estão previstas para 
começar a partir de 2 de 
abril.
O Hemonúcleo, de res-
ponsabilidade do governo 
do Estado, deve funcionar 
provisoriamente no local 
nos próximos 90 dias, até 
que seja definido um novo 
endereço.

pelos comerciantes. A ar-
tesã Priscila Patrícia Melo, 
proprietária do Ateliê Mi-
guelê, estava preocupada 
com a possibilidade de 
fechamento da agência.  
“O fechamento seria um 
transtorno para todos 
nós. Eu mesma despa-
cho encomendas do meu 
ateliê várias vezes du-
rante a semana, para o  
Brasil todo.  
Imagine o custo que eu 
teria em ter que me des-

mento Ambiental (Cetesb) 
explicará o licenciamento 
ambiental para médias e 
grandes propriedades.
A Coordenadoria de De-
fesa Agropecuária (CDA) 
apresentará a Guia de 
Trânsito Animal (GTA), 
estendida para pescado 
e também com opção de 
ser emitida via internet. 
Já o Fundo de Expansão 
do Agronegócio Paulista 
(Feap) mostrará as linhas 
de financiamento para o 
desenvolvimento da aqui-
cultura no Estado de São 
Paulo. O evento conta 
com o apoio da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Departamento de 
Agricultura. 

Estados Unidos, Argen-
tina, México, Chile, Co-
lômbia, Uruguai, Equador, 
Espanha, Tailândia e Chi-
na, sendo inédita no Bra-
sil, com o selo Exhibition 
Club. Serviço:
“Da Vinci – A Exibição”
Data: 1º de abril a 15 de 
maio
Horário: Horário de fun-
cionamento do Shopping
Local: Próximo a loja Mís-
tica, piso 1
Bilheteria: R$25,00 in-
teira, R$12,50 meia, pa-
cote família (4 pessoas): 
R$50,00 – Crianças até 3 
anos não pagam.
Classificação: Livre

A transferência dos lei-
tos de internação do PS 
para o Hospital Univer-
sitário vai garantir mais 
conforto aos pacientes.  
O Pronto Socorro está em 
fase final de obras e, com 
a transferência dos leitos, 
deve se transformar em 
uma UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) para 
a região central de Tauba-
té.

locar por mais de 15 km 
até a agência do centro 
para fazer esse serviço,  
além da perda de tempo. 
A agência aqui em Morei-
ra facilita muito a nossa 
vida”, garantiu.
De acordo com os Cor-
reios, devido à crise 
econômica que o país 
enfrenta atualmente,  
serão fechadas 250 agên-
cias em todo o país, e a 
agência de Moreira César 
estava nessa relação.
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Curiosidades

Comemora-se no dia 23 de novembro o Dia do Livro. Durante muito tempo os 
tipos (letras) e as ilustrações eram talhadas em madeira. Esta era molhada em 
tinta e comprimida em uma folha de papel. Um livro de 100 páginas necessitaria 
de 100 tábuas talhadas manualmente, mas em 1454, o alemão Johannes Gu-
tenberg revolucionou esse processo criando os tipos móveis. Com eles era possí-
vel escrever uma página palavra por palavra, através de rodízios das letras. Com 
isso foi possível popularizar o livro e difundir conhecimentos como nunca antes 
se havia feito. Em 1814, outro alemão, Friedrich Koening inventou a impressora 
movida a vapor que conseguia rodar mais de mil cópias por hora. Em 1846, o 
americano Richard Roe inventou a primeira máquina rotativa que aumentou a 
velocidade da imprensa para cinco mil páginas por hora porque permitia a repo-
sição mecânica do papel. Em 1884, com a invenção do linotipo, que multiplica-
va por seis a velocidade da imprensa, por compor mecanicamente os caracteres, 
chegou-se ao fim da era dos tipos móveis alimentados manualmente. No século 
passado, a fotocomposição foi inventada, em que os textos e fotos produzidos 
na redação e montadas manualmente em papel especial e depois fotografadas 
para a reprodução do fotolito. Atualmente as redações da maioria dos jornais e 
revistas realizam os textos e as fotos compostos em uma página do computador.
***
O doce brigadeiro foi criado no Brasil, durante a Segunda Grande Guerra Mun-
dial. Na época, era quase impossível arranjar leite fresco, ovos e açúcar para do-
ces. Aí alguém descobriu que a mistura de leite condensado e chocolate daria um 
doce gostoso. O nome foi uma homenagem ao brigadeiro Eduardo Gomes, po-
lítico brasileiro que na época era candidato à Presidente da República do Brasil.

Humor

Num ônibus, um padre senta-se ao lado de um bêbado que com dificuldade, lia 
um jornal. De repente, com voz pastosa, o bêbado pergunta ao padre:
- O senhor sabe o que é artrite?
O padre pensa logo em aproveitar a oportunidade para dar um sermão ao bêbado 
e responde:
- É uma doença provocada pela vida pecaminosa e sem regras, por excesso de 
consumo de álcool, certamente com mulheres perdidas, promiscuidade, sexo, 
farras, noites mal dormidas e outras coisas que nem ouso dizer.
O bêbado arregalou os olhos e continuou lendo o jornal. Pouco depois, o padre, 
achando que tinha sido muito duro com o bêbado, tenta amenizar e pergunta:
- Há quanto tempo é que o senhor está com artrite?
- Eu? Eu não tenho artrite não! Aqui no jornal diz que quem está com artrite é 
o Papa...
***
O caipira chega e pede ao vizinho:
- Oi compadre, você pode me emprestar o seu burro pra eu terminar de arar mi-
nha plantação?
- Agora não posso compadre, meu burro ta pastando.
Mas, no mesmo instante, o burro relincha lá na cocheira.
- Que vergonha, compadre! Seu burro acaba de relinchar lá na cocheira!
O outro responde todo ofendido:
- E você acredita mais na palavra dele do que na minha?

Mensagens    

Tenha gratidão, mostre às pessoas que você gosta delas. Agradeça um colega 
pela ajuda. Parabenize outro pelo sucesso atingido e, agradeça por ter uma vida 
feliz. Aproveite a vida, arrume um tempo para você e para as coisas que gosta 
de fazer. Faça de você uma prioridade. Mude a rotina, alterar a rotina lhe trará 
novas energias. Tenha uma clara visão entre o trabalho e o tempo livre e, deixe 
espaço para atividades e momentos de reflexão. Mantenha contato com as pes-
soas, lembre-se como você se sentiu quando recebeu uma ligação inesperada 
de alguém. Envie um email para alguém ou ligue para parentes e amigos para 
simplesmente dizer “oi”. Seja criativo, encontre uma atividade na qual você 
possa extravasar sua criatividade. Não importa se você está ocupado ou anda 
com preguiça no fim de semana, se reserve um tempo para atividades criativas e 
você será feliz e mais saudável. Converse com alguém, tenha um melhor amigo 
com quem você possa conversar sobre qualquer assunto. Ele não vai te julgar 
ou tentar resolver seus problemas. Ele escutará porque ele sabe que você fará o 
mesmo com ele. Perdoe, talvez seja a hora de perdoar alguém ou você mesmo, 
por algo que foi feito ou dito. Recupere o controle sobre sua felicidade deixando 
para trás antigas mágoas. Sonhe, escreva seus sonhos e, aos poucos, realize-os. 
Você terá novos objetivos, nos quais focalizará suas energias. Seja feliz, enfim, 
faça com que o ambiente em que você vive ofereça oportunidade para reconhe-
cer e aproveitar os aspectos positivos e os bons momentos da vida. Se esforces 
para ser feliz.

Pensamentos, provérbios e citações

A natureza não criou a indecência, o homem é que a inventou.
Em todas as separações alguém sai machucado.
Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém.
Se duas pessoas se amam, não poderá haver um final feliz.
Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas.
De erro em erro se descobre a verdadeira verdade.
Palavras inadequadas, somente geram pensamentos enganosos.
Pense rápido, mas fale devagar.
A primeira lição que a leitura nos ensina é como ficar sozinho.
As amizades duplicam as alegrias e dividem as tristezas.
A falta de amos é a maior de todas as pobrezas.
A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento.
Quando o ar lhe faltar, respire mais devagar.
O melhor lenço para uma lágrima é o sorriso da mulher amada.
Quanto menor a saia dela, mais meu pensamento nela.
Eu sei que nada sei.
Não insulte a mãe do jacaré antes de ter atravessado o rio.

MISCELÂNEA

Polo da Beleza abre
180 vagas de cursos
gratuitos em Taubaté

O Polo da Beleza, promo-
vido pelo Fundo Social de 
Solidariedade de Tauba-
té (Fussta), está com 180 
vagas abertas para cursos 
gratuitos na área da bele-
za.
As matrículas serão reali-
zadas nos dias 27 e 28 de 
março, das 8h30 às 11h30, 
e das 13h30 às 16h30, na 
rua Armando Sales de Oli-
veira, 284, Centro.
Os cursos disponíveis são: 
Assistente de Cabeleirei-

ro (60 vagas); Depilação 
(20 vagas); Designer de 
Sobrancelha (20 vagas); 
Maquiagem (40 vagas) 
e Manicure/Pedicure (40 
vagas).
As vagas são distribuí-
das em duas turmas, uma 
com aulas segunda, quarta 
e sexta, das 8h às 11h20 
e das 13h30 às 16h50, e 
a outra com aulas terça e 
quinta, no mesmo horário.
Para frequentar os cursos 
é preciso ser morador de 

Taubaté, ter idade mínima 
de 18 anos, e no ato da ma-
trícula apresentar cópias 
do RG, CPF e comprovan-
te de endereço.
Serviço:
Polo da Beleza – 180 va-
gas
Data das inscrições: 27 
e 28 de março, das 8h30 
às 11h30, e das 13h30 às 
16h30
Endereço: rua Armando 
Sales de Oliveira, 284 – 
Centro

Ópera no Museu 2017
começa programação

neste domingo em Taubaté

A Secretaria de Turismo e 
Cultura realiza neste do-
mingo, dia 26 de março, 
às 19h, a Ópera no Museu 
2017, com “A Música Es-
panhola”, na Divisão de 
Museus e Arquivo Histó-
rico Municipal de Taubaté.
Esse projeto social funda-
do em 2014, por iniciativa 

da mezzo-soprano, Mere 
Oliveira, tem o objetivo de 
oferecer aos estudantes de 
canto lírico da região do 
Vale do Paraíba a oportu-
nidade de aperfeiçoamen-
to em ópera. Sob a direção 
musical e pedagógica da 
maestrina e soprano, Ju-
liana Chrismann, e direção 

artística, de Mere Olivei-
ra, o projeto lança a nova 
temporada, com a partici-
pação especial do pianista 
Daniel Gonçalves.
As apresentações aconte-
cerão em importantes pon-
tos históricos de Taubaté: 
Museu Histórico e Santuá-
rio de Santa Terezinha.

Programação completa “Ópera no Museu 2017”:

26 de março, às 19h
A Música Espanhola
Divisão de Museus e Arquivo Histórico Municipal de Taubaté: avenida Thomé 
Portes Del Rey, 925 – Vila São José

28 de maio, às 19h
Ópera “La Serva Padrona” G. Pergolesi
Solistas: Juliana Christman (soprano) e Yuri Jaruskevicius (barítono)
Divisão de Museus e Arquivo Histórico Municipal de Taubaté: avenida Thomé 
Portes Del Rey, 925 – Vila São José

2 de Julho, às 19h
Árias em Concerto
Divisão de Museus e Arquivo Histórico Municipal de Taubaté: avenida Thomé 
Portes Del Rey, 925 – Vila São José

24 de setembro, às 19h
Grandes Coros da Ópera
Divisão de Museus e Arquivo Histórico Municipal de Taubaté: avenida Thomé 
Portes Del Rey, 925 – Vila São José

26 de novembro, às 19h
Ópera “Sansão e Dalila” C. Saint-Säens
Solistas: Mere Oliveira (mezzo-soprano) – Guilherme Bracco (tenor) – Álvaro 
Soares (baixo-baritono) – Miler Ezequiel (barítono)
Divisão de Museus e Arquivo Histórico Municipal de Taubaté: avenida Thomé 
Portes Del Rey, 925 – Vila São José

10 de dezembro, às 20h
Oratório de Natal “O Messias” G. F. Händel
Pianista convidado: Daniel Gonçalves
Santuário de Santa Terezinha: praça Santa Terezinha, s/n – Centro.



página 3A GAzetA dos Municípios25-26-27 de março de 2017

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 25/03/2017
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - 
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessa-
riamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição 
no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

EXPEDIENTE 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.

Capacitação do
Programa Município

VerdeAzul em Tremembé

Ocorreu, em 22 de março 
de 2017, no município de 
São Luiz do Paraitinga, a 
primeira das capacitações 
técnicas para o Ciclo 2017 
do Programa Município 
VerdeAzul – PMVA, reali-
zado e incentivado pela Se-
cretaria Estadual de Meio 
Ambiente. Esteve presente 
no evento, representando 
a Prefeitura, o Diretor de 
Meio Ambiente, Eng. Edu-
ardo Miralha Rodrigues, 
interlocutor da Prefeitura 
de Tremembé no PMVA.  
O objetivo de tal capaci-
tação foi apresentar aos 
interlocutores a nova me-
todologia de classificação 
e apresentação dos resul-
tados e programas desen-
volvidos para as 10 Dire-
tivas propostas, salienta-se 
que as diretivas também 
sofreram alterações, sendo 
as seguintes para o atual 
ciclo: Município Susten-
tável, Estrutura e Educa-
ção Ambiental, Conselho 

Ambiental, Biodiversi-
dade, Gestão das Águas, 
Qualidade do Ar, Uso do 
Solo, Arborização Urbana, 
Esgoto Tratado e Resíduos 
Sólidos.
Foi explanado pelo Sr. 
José Walter Figueiredo 
Silva, Coordenador do 
PMVA, e pela Sra. Dione 
Pradella, técnica respon-
sável por assessorar a re-
gião do Vale do Paraíba,  
Litoral Norte e Serra da 
Mantiqueira, que a partir 
do ciclo 2017 o objetivo 
do programa é voltar as 
suas origens, valorizando 
ações de gestão ambien-
tal municipal contínu-
as, assim como ações de  
pró-atividade do municí-
pio, através de projetos e 
programas que não façam 
parte do rol de ações das 
diretivas, mas que cau-
sam impactos positivos no 
ambiente local. Mencio-
nou-se, ainda, que políti-
cas locais integradas entre 

municípios regionais vi-
zinhos serão valorizados, 
favorecendo uma gestão 
regional e programas que 
abranjam a região e não 
somente soluções locais.
Por fim, a Secretaria 
de Agricultura e Meio 
Ambiente de Tremem-
bé, ante as novas regras 
e diretivas do PMVA,  
visa se envolver ainda 
mais com o Programa Mu-
nicípio VerdeAzul, tendo 
como meta não só obter o 
selo de Município Verde-
Azul, como também, mas 
principalmente, melhorar 
ainda mais a gestão am-
biental do município, atra-
vés de políticas públicas, 
projetos e programas que 
envolvam a comunidade, 
as entidades públicas e pri-
vadas da cidade e também 
os demais setores da admi-
nistração pública, como o 
objetivo fim de melhorar a 
qualidade de vida da nossa 
população.



Guarda com Bike é
implantada em Pinda

Visando aumentar a segu-
rança da população, alcan-
çar mais locais, além de 
atender a critérios de eco-
nomicidade, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba está 
criando a “Guarda com 
Bike”. As equipes atende-
rão vários setores do mu-
nicípio, como o Parque 
da Cidade, o Bosque da 
Princesa, praças e outros 
lugares que precisam de 
vigilância.
“Inicialmente, contamos 
com cinco Guardas Muni-
cipais para compor o qua-
dro ‘Guarda com Bike’. 
Eles receberam um pri-
meiro treinamento e serão 
orientados por Policiais 
Militares e por profissio-
nais envolvidos na área de 
segurança da nossa cidade. 
O papel deles é fundamen-
tal para auxiliar e orientar 
a população em questões 
relacionadas à segurança”, 
explica o Coordenador da 

Guarda Municipal, Sandro 
Faria.
Atualmente, a Guarda Mu-
nicipal da cidade tem 106 
guardas municipais e 17 
agentes de segurança, que 
trabalham em três turnos 
de 8 horas, de segunda a 
segunda-feira. As atribui-
ções destes profissionais, 
previstas pela Constituição 
Federal, Estatuto Geral 
das Guardas Municipais 
(Lei nº 13022/14) e outras 
normas, são: realizar a vi-
gilância diurna e noturna 
nas dependências internas 
e externas de edificações 
e prédios municipais; ve-
rificar se os acessos estão 
corretamente fechados, 
examinar as instalações 
hidráulicas e elétricas (re-
latar para providências 
necessárias) – prevenindo 
e evitando irregularida-
des que possam facilitar 
a prática de delitos, de in-
cêndios ou de danos, entre 

outras.
Eles também atuam aten-
dendo visitantes, iden-
tificando-os e encami-
nhando-os às unidades 
procuradas. Além disso, 
realizam procedimentos 
necessários para a preser-
vação do patrimônio pú-
blico municipal, que estão 
sob vigilância.
“O guarda municipal e os 
agentes de segurança têm 
um importante papel para 
aumentar a segurança da 
comunidade ao realizar 
as tarefas que lhes são in-
cumbidas. Neste sentido, 
atuar de forma preventiva 
e educativa é fundamental 
para um trabalho eficaz 
em prol da população e 
bens patrimoniais”, avalia 
o secretário de Proteção 
e Bem-Estar ao Cidadão, 
José Sodário Viana. 
A Guarda Municipal fun-
ciona 24 horas por dia, e o 
telefone é o 3643-2664.

Moradores do Pasin 
vão ganhar praça

em Pinda

Os moradores do Pasin, 
em Moreira César, vão 
ganhar uma imensa praça, 
que está sendo construída 
entre a quadra de espor-
tes e a igreja de São José 
Operário. A primeira etapa 
é a limpeza e nivelamen-
to da área - cujos servi-
ços começaram na última 
semana. De acordo com 
o subprefeito de Moreira 
César, Nilson Luís de Pau-
la Santos, a quadra contará 
com parque infantil, aca-

demia ao ar livre, bancos, 
lixeiras, várias luminárias, 
árvores, área que poderá 
ser destinada à caminhada 
e espaço aberto para reali-
zação de eventos, feiras e 
festas populares.
Antiga reivindicação dos 
moradores, a praça vai 
garantir harmonia e embe-
lezamento do local, valo-
rizando os imóveis e pro-
porcionando mais opções 
de lazer à população. 
Para Tiago Macedo, que 

mora na frente da área 
onde será a praça, a cons-
trução da benfeitoria é a 
realização de um ‘sonho’. 
“Faz tempo que queríamos 
o aproveitamento do espa-
ço, pois é uma área muito 
grande, praticamente no 
meio do bairro, e não tinha 
nada. Agora, com a praça, 
nós moradores poderemos 
desfrutar da estrutura do 
local para nos divertirmos 
com amigos e familiares”, 
relatou. 
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Futsal de Pinda 
disputa quatro 
categorias do
Metropolitano

Os times futsal de Pinda-
monhangaba, uma par-
ceria entre a Secretaria 
Municipal de Esportes e 
o Crianças Primeiros Pas-
sos Grêmio União vão até 
Itaquera, na zona Leste 
de São Paulo, neste sába-
do (25), para enfrentar o 
Liga Leste, pelo Campe-
onato Metropolitano, pro-
movido pela Federação 
Paulista de Futsal. Serão 
realizadas quatro partidas 
nas categorias Sub 12, 
Sub14,  Sub 16 e Sub 18. 
As equipes do Sub 12 e 
Sub 14 são formadas por 
alunos do projeto Crianças 
Primeiros Passos - Grêmio  
União (projeto aporta-
do pela Lei de Incentivo 
estadual, com apoio da 
Gerdau), e das Escolas de 
Esporte da Prefeitura. No 
Sub 12, segundo um dos 
coordenadores do Primei-
ros Passos Grêmio União e 
técnico Marcão, os atletas 
estão mais calmos depois 
da derrota de 7 a 2 para 
o Boca Juniors, e devem 
apresentar bom jogo no sá-
bado diante do Liga Leste 
de Itaquera, em São Paulo. 

Pelo Sub 14, que é trei-
nado por Pedrão, Marcão 
acredita que foi questão 
de ‘sorte’ para a equipe. 
“Perdemos por 2 a 1 para o 
Boca, mas o resultado não 
condiz com o desempenho 
do grupo. Desperdiçamos 
muitas chances, o goleiro 
deles foi bem, e podía-
mos ter feito mais de cinco 
gols. Esperamos superar 
esta questão e colocar bola 
para dentro para melhorar-
mos a posição na tabela”, 
avaliou.
As equipes do Sub 16 e 
Sub 18 venceram a pri-
meira rodada, contra o 
Tabuca Juniors, de Ta-
boão da Serra, atuais cam-
peões do Metropolitano.  
Os times são formados 
por alunos das equipes de 
treinamento da Secreta-
ria de Esportes e são co-
mandados pelo técnico 
Lucas Torão e auxiliados 
pelo técnico Adilson Cajú.   
Nesta semana, os atletas 
seguiram treinando forte, 
dando continuidade ao tra-
balho que vem sendo rea-
lizado e em busca de mais 
duas vitórias no sábado.

Prefeitura de 
Taubaté intensifica 

fiscalização
de descarte

irregular
próximo aos PEVs

A Secretaria de Segurança 
Pública Municipal coorde-
na uma ação conjunta de 
fiscalização, com as secre-
tarias de Serviços Públi-
cos e Mobilidade Urbana, 
em regiões próximas aos 
PEVs (Ponto de Entrega 
Voluntária) para flagrar o 
descarte irregular de resí-
duos, em Taubaté.
As ações acontecem aos 
finais de semana, em ho-
rários em que os pontos 
estão fechados e por isso 
alguns munícipes descar-
tam seus resíduos em áre-
as próximas, por vezes, 
ao lado ou até mesmo em 
frente às unidades. Até o 
momento foram presos 

cinco veículos e aplicadas 
19 multas, além de quase 
10 apreensões de carro-
ças e carrinhos de mão. A 
fiscalização acontece am-
parada pela Lei nº 007 de 
17 de maio de 2001 e pela 
Lei Complementar nº 347 
de 14 de julho de 2014. 
O valor da multa é de R$ 
1.838,20 (10 UFMTs).
Taubaté conta com 10 Pon-
tos de Entrega Voluntária, 
nos bairros: Jardim Santa 
Helena, Parque Aeroporto, 
Cecap, Jardim Ana Rosa/
Jaraguá, Jardim Mouris-
co, Parque São Luiz, Par-
que Três Marias, Portal da 
Mantiqueira, Parque Uru-
pês e Parque Piratininga.
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O conteúdo escolar é o mal do século
 

*Alvaro Fernando
 
Se você prestar vestibular hoje, não passará. O 
ministro da educação também não passará, os 
secretários de educação não passarão, os profes-
sores do ensino médio e universitários também 
não passarão. Sequer os professores que elabo-
ram as questões do vestibular passarão, como já 
dizia Rubem Alves. Aliás, de todos estes, penso 
que os últimos seriam os piores colocados.
 
Mas, antes de seguirmos adiante, por favor me 
responda: os níveis de industrialização da Ásia 
em meados do século XVIII acompanharam o 
movimento geral de industrialização do Atlânti-
co Norte ocorrido na segunda metade do século 
XIX? Ou essa aqui: na duração de uma faísca de 
0,5s e intensidade 10 elevado a -11, ao final do 
processo as cargas elétricas totais dos objetos, 
são respectivamente: zero e -5,0 x 10 elevado 
a -12C? Difícil, não? Pois estas foram duas das 
perguntas que constavam na prova da Fuvest 
2017.
 
Vestibulares e exames de admissão para facul-
dades são, em todo o planeta, fonte de ignorân-
cia e estresse. Aulas diárias de “nada” é o que 
oferecem as escolas, especialmente no ensino 
médio. Passamos dos 8 aos 18 anos estudando 
um passado sem sentido, o passado da química, 
da literatura, da física, da matemática, da biolo-
gia etc.
 
O conteúdo ensinado não está conectado aos 
nossos interesses pessoais e profissionais. Pre-
cisamos aprender a lidar com nossas relações 
pessoais, com nossas carreiras, com o que fa-
zer da vida. Saímos da escola sem saber para 
que serve o dinheiro e como geri-lo, não temos 
senso de finitude ou de propósito, não desenvol-
vemos o autoconhecimento e, em especial, não 
sabemos lidar com nossas emoções. Não fomos 
ensinados a nada disso.
 
Isso gera um mundo onde prevalecem a ga-
nância e o egoísmo. Um mundo que promove 
líderes desprovidos de bom senso e altruísmo. 
Mudar o vestibular e estabelecer um conteúdo 
que nos possibilite, nesses dez anos de estudo, 
entender quem somos e o modelo de mundo 
que queremos construir é o remédio para nossos 
problemas. Assim preparamos os jovens para ir 
à universidade.
 
O vestibular protege o conteúdo escolar, que é 
o mal do século, promove o stress e a angús-
tia, além de levar os jovens e professores aos 
antidepressivos - consumidos por um terço da 
população nos EUA e capitais europeias. É dra-
mático.
 
No Brasil, os desavisados apontam o analfabe-
tismo como o grande problema. É sempre a de-
fesa mais óbvia: apontar para o lado; fugir do 
assunto. Produzir uma nova geração bem pre-
parada e capaz erradicará muitos males, entre 
eles o analfabetismo, assim como a corrupção, 
a falta de ética nos negócios e um sistema finan-
ceiro que beira a desonestidade.
 
O conteúdo escolar é tão nocivo que foi capaz 
de produzir educadores e legisladores incapazes 
de alterá-lo. A quem interessa? Ninguém.
 
* Alvaro Fernando é um premiadíssimo com-
positor de trilhas sonoras, vencedor de três le-
ões em Cannes, duas medalhas em New York 
Festival e três estatuetas no London Festival. 
Há mais de 25 anos no mercado, atua com os 
principais anunciantes dentro e fora do país. É 
também autor do livro “Comunicação e Persua-
são – O Poder do Diálogo”, no qual demonstra 
a importância comunicacional de virtudes como 
propósito de vida, altruísmo e generosidade. 
Desde 2013, atua como palestrante e consul-
tor sobre comunicação. Mais informações em 
http://www.alvarofernando.com.br/
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Combate ao desemprego

Luiz Gonzaga Bertelli*

Em época de crise econômica, os jovens são sempre a par-
cela da população que mais sente os efeitos do desemprego. 
Enquanto a taxa total da população chega a 12%, o índice 
dos que não trabalham na faixa de 16 a 24 anos ultrapassa 
os 27%. A falta de experiência profissional e a baixa qua-
lificação prejudicam ainda mais a recolocação no mercado 
de trabalho. Por conta disso, o CIEE insiste na capacitação 
prática por meio do estágio e da aprendizagem como ins-
trumentos de valorização da força produtiva da juventude.

Participando do Aprendiz Legal – programa de formação 
profissional entre jovens de 14 a 24 anos –, os aprendizes 
são treinados na prática nas empresas, em contato com pro-
fissionais experientes, com carteira de trabalho assinada e 
os demais direitos trabalhistas como férias e 13.° salário. 
Além disso, um dia por semana, eles transitam pelos polos 
de capacitação do CIEE, no qual têm aulas teóricas sobre a 
modalidade em que está atuando, como Auxiliar de produ-
ção industrial, Auxiliar de alimentação, Arco administrati-
vo, Arco bancário, Comércio e varejo, Logística, Telesser-
viços, Turismo e hospitalidade, e Telemática.

Os instrutores do CIEE passam por treinamentos rigorosos 
com educadores do CIEE e da Fundação Roberto Marinho, 
parceiro do programa e responsável pela elaboração do ma-
terial didático das aulas. Os cursos modernizaram-se, apro-
ximando os alunos da realidade do mercado de trabalho 
após uma recente reformulação na metodologia. Os que fre-
quentam as aulas do Aprendiz Legal têm uniforme e lanche 
gratuitos e a experiência de um convívio com a informação 
que lhes serão úteis para toda a carreira profissional.

As vagas abertas pelo CIEE nas empresas de grande e mé-
dio porte – que precisam cumprir a cota, conforme as deter-
minações da Lei da Aprendizagem (n.°10.097/2000) podem 
ser obtidas pelo portal CIEE (www.ciee.org.br) ou nas uni-
dades espalhadas em todos os estados.  Para se candidatar 
às oportunidades, os jovens devem estar cursando o ensino 
fundamental ou médio ou que já ter concluído o ensino mé-
dio.

O Aprendiz Legal conta com acompanhamento de assisten-
tes sociais que dão apoio, não só para o jovem que necessita 
como para a família. É um verdadeiro programa de cunho 
social, pois grande parte dos 72 mil aprendizes que estão 
em capacitação atualmente pertencem a famílias em áreas 
de vulnerabilidade social. Com o salário recebido, podem 
dar continuidade aos estudos e ajudar a família nas despe-
sas de casa, afastando-se do mundo das ruas e criando mais 
responsabilidades. Um programa relevante que combate o 
desemprego e, sobretudo, resgata o direito à cidadania.

*Luiz Gonzaga Bertelli é presidente do Conselho de Admi-
nistração do CIEE, do Conselho Diretor do CIEE Nacional 
e da Academia Paulista de História (APH).

O que os vestibulares nos ensinaram
confira dicas para se dar bem nas provas deste ano

Há uma frase motivacional muito antiga que prega o se-
guinte: “As coisas nunca ficarão mais fáceis, você é quem 
precisa ficar mais forte”. Com a competitividade cada vez 
mais intensa pelas vagas das melhores universidades, essa 
máxima pode ser aplicada também aos vestibulares.

As últimas provas dos vestibulares são capazes de nos ensi-
nar muita coisa do que está por vir e ter conhecimento des-
sas tendências pode ser o diferencial para conquistar uma 
aprovação. O Stoodi - startup de educação à distância que 
oferece videoaulas, plano de estudos e monitorias transmi-
tidas ao vivo - convidou alguns professores para falar sobre 
o assunto.

Para o professor de Biologia, Rafael Lomazi, as provas de 
vestibulares das instituições públicas têm seguido um pa-
drão nos últimos anos. “Notei que os enunciados das ques-
tões estão cada vez mais bem elaborados, só que de uma 
maneira geral, têm tratado de assuntos comuns nos planos 
de aula das escolas tradicionais, bem com “cara de vestibu-
lar”. Percebi também - pelo menos até onde alcanço - um 
aumento da dificuldade nas questões de exatas”, diz.

Já Braian Matilde, professor de Sociologia, explica que os 
vestibulares são dinâmicos, isto é, estão em constante trans-
formação. “Por isso é comum dizer que está sendo um mais 
difícil que o outro. São as modificações no conteúdo ou na 
forma da prova os elementos que dificultam para quem se 
acostumou com algum modelo específico”, defende.

No entanto, Matilde ressalta que nada será impossível para 
quem estiver preparado “para o que der e vier”. O professor 
comenta que a disciplina de Sociologia tem sido cada vez 
mais cobrada nos processos seletivos e a qualidade na ela-
boração das questões está cada vez mais alta. “Isso torna a 
prova difícil para quem deixou para estudar tudo na última 
hora e favorece aqueles que se dedicaram ao longo do ano 
todo”, comenta.

Karina Chamklidjian, professora de redação, aconselha 
focar os esforços na interpretação de textos, fundamental 
para a resolução de qualquer prova. “Muitas questões têm 
apresentando textos motivadores e o candidato que tiver 
facilidade para interpretar tem mais chances de acertar a 
questão. Leitura e análise de textos são ótimas formas de 
treinar, assim como resumos”, conclui.

Biblioteca Central recebe curso de 
atendimento em Taubaté

A Biblioteca Municipal Pro-
fessor José Jerônymo de Sou-
za Filho (Biblioteca Central) 
recebe nesta quarta-feira, dia 
29 de março, das 10h às 17h, 
o curso “Serviços de Informa-
ção ao Cliente: do Atendimen-
to Presencial ao Virtual”, em 
Taubaté.
O curso será voltado aos pro-
fissionais de bibliotecas, salas 
de leitura e programas de in-

centivo a leitura. O Objetivo é 
apresentar informações e habi-
lidades para prestação de ser-
viço de excelência, asseguran-
do o continuo aprimoramento 
das equipes e a satisfação das 
exigências qualitativas dos 
novos usuários das bibliotecas 
públicas.
O evento será ministrado por 
Adriana Maria de Souza, que 
é mestre em Ciência da In-

formação pela ECA-USP, é 
docente do curso de Biblio-
teconomia e Ciência da In-
formação da FESPSP e atua 
como consultora em Unidades 
de Informação. As inscrições 
estão abertas, são gratuitas e 
podem ser feitas no site: siseb.
sp.gov.br/agenda/. Mais in-
formações pelo telefone: (12) 
3625 5121.
Serviço: Facilitador: Adriana 

Maria de Souza Data e ho-
rário: 29 de março de 2017 
(quinta-feira), das 10h às 17h 
Público-alvo: profissionais de 
bibliotecas, salas de leitura e 
programas de incentivo à lei-
tura Local: Biblioteca Munici-
pal Professor “José Jerônymo 
de Souza Filho”: Parque Dr. 
Barbosa de Oliveira, s/n – 
Centro (praça da Rodoviária 
Velha) Vagas: 50.
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Tremembé sedia
reunião da UNDIME e 

compõe nova diretoria 
executiva em

Fórum Estadual

A Secretaria Municipal 
de Educação de Tremem-
bé sediou neste último dia 
10 de março, a reunião 
técnica da UNDIME. É a 
primeira vez que o muni-
cípio recebe esse grupo e 
isso se deu pelo destaque 
dos resultados que Tre-
membé vem apresentando. 
A educação da cidade tem 
ganhado projeção cada 
maior na região.
A UNDIME é uma asso-
ciação civil sem fins lucra-
tivos, fundada em 1986 e 
com sede em Brasília/ DF. 
É constituída por dirigen-
tes municipais de educa-
ção (DME) em exercício, 
isto é, aqueles que exer-
cem a função de secretário 
municipal de educação.
A UNDIME tem por mis-
são articular, mobilizar e 
integrar os dirigentes mu-
nicipais de educação para 
construir e defender a edu-
cação pública com quali-
dade social. Seus princí-
pios são: democracia que 
garanta a unidade de ação 
institucional; afirmação da 
diversidade e do pluralis-
mo; gestão democrática 
com base na construção de 
consensos; ações pautadas 
pela ética com transparên-
cia, legalidade e impesso-
alidade; autonomia frente 
aos governos, partidos 
políticos, credos e a outras 
instituições; visão sistêmi-
ca na organização da edu-
cação fortalecendo o regi-
me de colaboração entre 
os entes federados.
Estiveram presentes nes-
sa reunião secretários de 

educação e representantes 
de 21 municípios, Caça-
pava, Jambeiro, Queluz, 
Cunha, Santa Branca, Po-
tim, Taubaté, Guaratin-
guetá, Canas, São Bento 
do Sapucaí, Santo Antônio 
do Pinhal, Campos do Jor-
dão, Paraibuna, Cruzeiro, 
Redenção da Serra, Lagoi-
nha, Jacareí, São José dos 
Campos, Piquete, Cacho-
eira Paulista e Tremembé.
A secretária de educa-
ção de Tremembé, Prof.ª 
Dra. Cristiana M. E. Ber-
thoud, que é representante 
do polo de municípios do 
Vale do Paraíba filiados, 
foi convidada para compor 
a chapa da diretoria execu-
tiva da UNDIME. Esse en-
contro em Tremembé foi 
uma reunião preparatória 
para o 27º Fórum Estadual 
UNDIME-SP.
Esse fórum 27º Fórum Es-
tadual aconteceu na cidade 
de Atibaia, nos dias 16 e 17 
de março, reunindo mais de 
380 municípios. Além dos 
dirigentes municipais, par-
ticiparam do evento repre-
sentantes de importantes 
órgãos educacionais como  
MEC (Ministério Edu-
cação e Cultura), FNDE 
(Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educa-
ção), Governo Estadual, 
TCU Tribunal de Contas 
da União e INEP (Insti-
tuto Nacional de Estudos 
e Pesquisa Educacionais) 
Anísio Teixeira.
Nesse fórum aconteceu a 
eleição da nova diretoria 
executiva da UNDIME, 
sendo eleita a chapa da 

qual a secretária de Tre-
membé é membra.
Com várias mesas de de-
bate o foco das discussões 
foram a importância do 
IDEB (Índice de Desen-
volvimento da Educação 
Básica). A presidente do 
INEP, Maria Inês Fini, 
estava presente para falar 
das novas metodologias 
e sobre a importância do 
IDEB:
“O IDEB é o melhor ins-
trumento para se avaliar a 
educação de um municí-
pio, daí a importância de 
se preparar para o mesmo. 
Não se fala em qualidade 
de educação sem o IDEB.”
Para a Cristiana Berthoud, 
secretária de educação, a 
fala de Maria Inês (INEP) 
só vem reforçar a impor-
tância de todo o trabalho 
que e rede municipal de-
senvolve com foco na me-
lhoria da aprendizagem 
com impacto nos resulta-
dos do IDEB:
“Estou feliz por Tremem-
bé ter representativida-
de na UNDIME, é muito 
importante para o muni-
cípio essa visibilidade. 
A educação de Tremem-
bé merece todo destaque 
por tantos trabalhos de 
êxito. Estamos falando, 
estudando e desenvol-
vendo ações para o IDEB  
desde quando assumi-
mos e muitos não sabem 
da dimensão disso para a 
aprendizagem dos alunos. 
Vamos continuar nossa 
campanha para um novo 
salto nos resultados do 
IDEB”.

Esporte taubateano premia 
melhores de 2016

A Secretaria de Espor-
tes e Lazer, em parceria 
com o Panathlon Clu-
be, realiza a premiação 
dos destaques do espor-
te taubateano 2016, nes-
ta terça-feira, dia 28 de 
março, às 19h, no Sesc 
Taubaté. Serão premiados 

os melhores esportistas  
em cada modalidade e 
categoria, com medalhas 
e certificados. A entrada 
é gratuita. O Sesc fica na 
avenida Milton de Alva-
renga Peixoto, 1.264, no 
Esplanada Santa Terezi-
nha.


