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A GAzetA dos Municípios

Taubaté varre Juiz de 
Fora e encara o Sesi-SP 

na semifinal da Superliga

Inscrição para corrida dos 
160 anos de emacipação 

de Caraguatatuba
continua aberta

Reunião do Consórcio
Intermunicipal Serra

da Mantiqueira

Na noite desta segunda-
feira, os taubateanos do-
minaram o confronto do 
início ao fim e não deram 
chances para os visitantes. 
O técnico da seleção brasi-
leira, Renan Dal Zotto, es-
teve no ginásio para assis-
tir ao embate. O ponteiro 
Lucarelli foi eleito o me-
lhor atleta da partida desta 
segunda-feira e recebeu o 
troféu Viva Vôlei. Após a 
partida, o jogador desta-
cou a atuação da equipe 
nesta terceiro jogo.
– Dos jogos que fizemos 
contra Juiz de Fora, acho 
que esse foi o melhor dis-
parado. A nossa consistên-
cia foi alta, nosso contra-a-
taque foi bom. É um jogo 

A inscrição para a 2ª Etapa 
do Circuito Caraguatatuba 
Rensz de Corrida de Rua/
Aniversário da Cidade, 
continua aberta e vai até às 
23h59 do dia 14 de abril. 
A prova será no dia 23 de 
abril, às 7h, na Praça de 
Eventos do Porto Novo.
A corrida terá percursos de 
5,5 km e 21,1 Km (meia
-maratona) na orla, além 
da Corrida Kids e dos 3 
km de caminhada.  A com-
petição está inserida na 
programação dos 160 anos 
de emancipação Político
-Administrativa de Cara-
guatatuba, comemorada 
em 20 de abril.
Inscrições para corrida dos 
160 anos
Inscrições para corrida dos 
160 anos (fotos: Cláudio 
Gomes)
A Secretaria de Esportes 
disponibilizou 500 vagas 
gratuitas para moradores 
do município, que já fo-

Aconteceu nesta sema-
na, no Gabinete do Pre-
feito Junior Adv. de  
Santo Antônio do Pinhal, 
a reunião do Consórcio 
Intermunicipal Serra da 
Mantiqueira (CISMA).
Participaram do encon-
tro os representantes das 
cidades que fazem par-

que temos que ter como 
exemplo e repetir mais ve-
zes. Mas é claro que pre-
cisamos sempre melhorar. 
Agora vai vir o Sesi. Não 
sei quantas vezes já nos 
enfrentamos nesta tem-
porada. É uma excelente 
equipe. Será uma batalha 
daquelas. Temos duas se-
manas para nos preparar e 
vamos nos empenhar para 
fazer grandes jogos – disse 
Lucarelli em entrevista ao 
SporTV.
O JOGO
Ao contrário da segunda 
partida da série, em que 
teve um apagão no segun-
do set, Taubaté foi superior 
o jogo todo na noite desta 
segunda-feira. A partida 

ram preenchidas. Desta 
forma, outras 100 inscri-
ções foram abertas e reser-
vadas para os munícipes 
com 50% de desconto.
A inscrição pode ser reali-
zada na Loja Rensz Calça-
dos, das 10h às 18h, locali-
zada na Rua Major Ayres, 
80 – Centro. O atleta deve 
apresentar o RG, CPF e tí-
tulo eleitor.
A taxa de inscrição é de 
R$ 70 para meia-marato-
na; R$ 65 para a prova de 
5,5 Km e caminhada de 3 
Km; e R$ 45, relacionados 
à Corrida Kids. Esportistas 
com mais de 60 anos pa-
gam metade dos valores 
(R$ 32,50 e R$ 35,00). As 
vagas são limitadas.
Os atletas de ambos os se-
xos disputam nas catego-
rias Sub-20; 20 a 24 anos; 
25 a 29 anos; 30 a 34 anos; 
35 a 39 anos; 40 a 44 anos; 
45 a 49 anos; 50 a 54 anos; 
55 a 59 anos e,  acima de 

te do Consórcio. Prefeita 
Daniela de Monteiro Lo-
bato , Prefeito Marcelo 
Vaqueli de Tremembé,  
Prefeito Fred Guido-
ni de Campos do Jor-
dão e o Prefeito Ro-
naldo Venâncio de São 
Bento do Sapucaí. Foram  
tratados diversos assun-

até começou equilibrada, 
com os times trocando 
pontos. Mas logo os donos 
da casa abriram vantagem 
e venceram o primeiro pe-
ríodo por 25 a 21.
No segundo set, Juiz de 
Fora iniciou o período er-
rando bastante. Taubaté, 
equilibrado em quadra, 
aproveitou a situação para 
se distanciar no marcador. 
Ao abrir vantagem, não 
deixou a vitória no perío-
do escapar. Venceu por 25 
a 18. No último set, o pa-
norama foi o mesmo. Os 
anfitriões, superiores du-
rante todo o período, não 
deram brechas e fecharam 
a partida ao vencer a par-
cial por 25 a 14.
Confira a programação da 
série entre Vôlei Taubaté 
(2º) x Juiz de Fora (7º)
18/03 - 15h30 - Juiz de 
Fora 0 x 3 Vôlei Taubaté - 
ginásio da UFJF
23/03 - 21h55 - Vôlei 
Taubaté 3 x 1 Juiz de Fora - 
ginásio do Abaeté
27/03 - 18h30 - Vôlei 
Taubaté 3 x 0 Juiz de Fora - 
ginásio do Abaeté

60 anos e ACD (Atleta 
com Deficiência).
A Corrida Kids agrupou as 
crianças e adolescentes em 
abaixo de 6 anos; 7 a 11 e,  
12 a 14 anos. Eles percor-
rerão as distâncias de 50m, 
200m e 300m, respectiva-
mente.
Mais informações pelo 
telefone (12) 3885-2200, 
WhatsApp (12) 99755-
7627, e-mail circuitocai-
cara@gmail.com ou pelos 
sites  http://www.corrida-
ecia.com.br,  www.minha-
sinscricoes.com.br e www.
ativo.com.
A 2ª Etapa Circuito Cara-
guatatuba de Corrida de 
Rua/Aniversário da Cida-
de é organizada pela, “Es-
tou Nessa Cronometragem 
Esportiva”, e conta com o 
apoio da MT Run Asses-
soria Esportiva e Eventos 
e da Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Esportes e 
Recreação.

tos e discutidos projetos 
futuros, em relação a re-
alização de um trabalho 
em conjunto das cidades, 
no sentido de promoção 
da nossa região Serra da 
Mantiqueira e consequen-
temente das cidades que 
compõe o consórcio CIS-
MA.

Prefeitura alerta para
Informação falsa divulgada 

em redes sociais sobre
concurso público em

Caraguatatuba
A Prefeitura de Caragua-
tatuba informa que a notí-
cia do site “Vagas Abertas 
Online” sobre edital de 
abertura de Concurso Pú-
blico 2017 é falsa.
Na informação, constam 
vagas de níveis fundamen-
tal, médio e superior, com 
remunerações que variam 
de R$ 980 a R$ 5.762,28.  
O conteúdo tem circulado 
nas redes sociais desde o 
último domingo (26).
Além de ser inverídica, 

ao acessar a publicação, o 
usuário das redes sociais 
poderá cair em um golpe, 
já que dados pessoais são 
solicitados.
Segundo a administra-
ção, toda e qualquer pu-
blicação sobre concur-
so público tem como 
fonte oficial apenas o site da  
Prefeitura de Caraguata-
tuba (www.caraguatatuba.
sp.gov.br) ou da empresa 
responsável pela realiza-
ção da prova, quando con-

tratada.
Vigente
De acordo com a Secre-
taria de Administração, o 
único concurso em vigên-
cia na cidade é o de núme-
ro 001/2016, realizado em 
maio do ano passado.
Os aprovados são convo-
cados conforme necessi-
dade da Administração 
Pública. O concurso tem o 
prazo de validade de dois 
anos, podendo ser prorro-
gado por igual período.
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Estradas da zona rural
de Taubaté recebem

melhorias

Prefeitura de Pinda
realiza Pescaria no

Parque

Prefeitura de Tremembé estuda implantação de Orquidário Municipal

Com o objetivo de me-
lhorar o escoamento da 
produção agropecuária, 
o deslocamento do trans-
porte escolar, o tráfe-
go de moradores locais  
e o acesso aos equipamen-
tos de Saúde, a Secretaria 
de Obras está realizando 
diversas melhorias nas 
estradas da zona rural de 
Taubaté.
No bairro Aberta Gran-
de, que faz divisa com o 
município de São Luiz 
do Paraitinga, foram re-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
FSS - Fundo Social de So-
lidariedade e do departa-
mento de Meio Ambiente 
- vai promover a 1ª Pes-
caria no Parque, dia 9 de 
abril (domingo), das 8 às 
18 horas.
A iniciativa, com apoio 
do pólo de psicultura da 
APTA, vai proporcionar a 
pescaria de tilápias no lago 
do Parque da Cidade.
As vagas são limitadas 

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé, representada pela 
Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente, fez uma 
visita técnica na 96ª Expo-
sição de Orquídeas na So-
ciedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa no Bairro da 
Liberdade em São Paulo.
A prioridade da visita téc-
nica foi adquirir conheci-
mento teórico e participar 
de laboratórios e práticas 
de manejo, cultivo e iden-

construídas duas pontes e 
realizado o patrolamento 
(abertura de estrada).
Além disso, foram recu-
peradas as estradas do 
Bruno, Bairrinho, La-
ranjal, Baraceia e Rio 
das Antas; e realizado o  
serviço de roçada nas es-
tradas do Quilombinho, 
rio Comprido e Sete Vol-
tas. A estrada do rio Com-
prido também recebeu no-
vas galerias pluviais.
Atualmente a equipe res-
ponsável pela manuten-

aos 100 primeiros cadas-
trados, que deverão fazer 
inscrições na sede do FSS 
- Fundo Social de Solida-
riedade (rua Dep. Claro 
César, n° 53, Centro), en-
tre os dias 29 e 31 de mar-
ço, das 8 às 17 horas. No 
ato da inscrição, os inte-
ressados devem levar RG, 
comprovante de residência 
(para provar que são mora-
dores de Pindamonhanga-
ba) e uma garrafa de óleo 
de cozinha, que o FSS vai 

tificação das flores mais 
adequadas entre nativas, 
exóticas, hibridas e tam-
bém observar suas flora-
das para a implantação de 
nosso orquidário muni-
cipal que será aberto aos 
estudantes da rede pública 
municipal e ao público em 
geral . Realizamos visitas 
em mais de 40 stands de 
produtores e conhecemos 
cerca de 1.000 espécimes 
diferentes de várias regiões 
do Brasil e estrangeiras. 

ção das estradas rurais do 
município está na estrada 
do bairro Caieiras, exe-
cutando o enrocamento  
(colocação de pedras) na 
margem da estrada, para 
conter a erosão provoca-
da por uma forte chuva. A 
previsão é de que a obra 
seja concluída em 20 dias.
O serviço de conservação 
é realizado continuamen-
te, e desde janeiro deste 
ano, já foram recuperados 
25% das estradas vicinais 
do município.

destinar às instituições as-
sistenciais do município.
Cada pessoa que compare-
cer ao FSS poderá efetuar 
até três inscrições - sendo 
uma garrafa de óleo para 
cada nome inscrito. 
No dia do evento, cada 
inscrito deverá levar seu 
próprio equipamento de 
pesca e isca. Além disso, 
não será permitido entrar 
com redes, tarrafas e ou-
tros elementos de pesca, 
exceto vara.

Nestes laboratórios prá-
ticos nos deparamos com 
Ananda Apple, repórter 
da Rede Globo apresenta-
dora do programa Quadro 
Verde no jornal Bom Dia 
São Paulo e responsável 
pela coluna mensal “No 
Jardim” da revista Cara e 
Jardim, Ananda nos para-
benizou pela iniciativa e se 
comprometeu a divulgar e 
conhecer nosso projeto de 
conscientização ecológica 
e educacional.

Taubaté abre processo 
seletivo para médicos

e técnicos

Famuta recebe Wamsb 
e já pensa no mundial 
em novembro nos EUA

A Prefeitura de Taubaté 
abre na próxima segun-
da-feira, dia 27 de março, 
as inscrições do processo 
seletivo para contratação 
temporária e formação de 
cadastro reserva de mé-
dicos em diversas áreas e 
técnico necropsista.
O processo seletivo nº 
002/2017 foi divulgado 
nesta quinta-feira, dia 23 
de março, no diário oficial 
do município.
As inscrições vão das 9h 

Taubaté recebeu a Wa-
msb (World Association 
of Marching Show Bands 
– Associação Mundial de 
Bandas de Marcha Show).
A entidade, que pro-
move o Campeonato 
Mundial de Bandas e  
Fanfarras, competição 
conquistada pela Famu-

do dia 27 às 18h do dia 
31 de março e serão feitas 
exclusivamente pela inter-
net no portal da prefeitura 
www.taubate.sp.gov.br.
Por ser um processo se-
letivo simplificado, em 
apenas uma etapa, com a 
apresentação de títulos e 
comprovação de experiên-
cia na função, não haverá 
cobrança de taxa de inscri-
ção.
Os profissionais de saúde 
aprovados serão contrata-

ta (Fanfarra Municipal 
de Taubaté) em julho de 
2015, foi representada 
pelo vice-presidente, Mike 
Townsend.
Townsend foi recebi-
do pelo maestro Ro-
gério Brito, almoçou  
na cidade, visitou o Sí-
tio do Picapau Ama-

dos temporariamente para 
assumir as funções em ca-
sos de licença, afastamen-
to e cobertura de férias, até 
a realização de um concur-
so público em caráter de-
finitivo.
Para os médicos, é esta-
belecida uma carga de 20 
horas semanais, com sa-
lários variando entre R$ 
3.117,75 e R$ 4.606,78.
Além de clínicos gerais, o 
cadastro busca os seguin-
tes especialistas: pneu-
mologista adulto, infec-
tologista, reumatologista, 
cardiologista, oftalmolo-
gista e necropsista.
Existe uma vaga já defi-
nida para a contratação de 
técnico necropsista, com 
salário de R$ 1.507,14 e 
carga de 40 horas sema-
nais. O processo seletivo 
tem duração de um ano, 
podendo ser prorrogado 
por igual período a critério 
da prefeitura.

relo e participou do 
Concerto Didático da  
Osita (Orquestra Sinfôni-
ca Jovem de Taubaté), no 
bairro Estiva.
O Mundial 2017 
será em novembro,  
na Califórnia, nos Estados 
Unidos, onde a Famuta irá 
buscar o bicampeonato.
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Parque da Cidade recebe 
melhorias para conforto e 
segurança de visitantes

O Parque da Cidade, lo-
calizado às margens do 
Anel Viário, está receben-
do uma série de melhorias 
para oferecer à população 
mais conforto e segurança. 
Bebedouros, bancos e me-
sas estão entre as novida-
des.
Na última semana, a Pre-
feitura finalizou a troca 
dos bebedouros ao longo 
da pista de caminhada e 
corrida do Parque. Os an-
tigos bebedouros de me-
tal foram substituídos por 
novos, de alvenaria, que 
trazem, ainda, bebedouros 
para cachorros.
Também já foram entre-
gues no parque dez mesas 
e 30 bancos de alvenaria, 
que serão instalados ao 
longo da pista e nas áre-
as de descanso. As mesas 
possuem marcação para 
jogo de damas e podem ser 
usadas ainda para piqueni-
ques.
Os funcionários da Re-
gional Leste, cuja sede 
também fica no Parque 
da Cidade, finalizaram 
a confecção e instalação 
voluntárias de plaquinhas 
indicativas de banheiros. 
Novos sanitários, inclusi-
ve, serão construídos ao 

lado do portal de entrada 
do Parque. Atualmente, a 
equipe de Serviços Públi-
cos está fazendo as me-
dições e projetos para as 
novas construções. Serão 
sanitários masculino, fe-
minino e fraldário.
Agora, o estacionamento 
do Parque da Cidade conta 
com entrada independen-
te e iluminação. O bici-
cletário do local também 
foi ampliado, oferecendo 
mais de 30 vagas.
O Parque tem ainda, a pre-
sença dos Guardas Muni-
cipais 24 horas por dia, fa-
zendo a ronda de bicicleta 
e também no portal.
Espaço para a família
Com tantas melhorias, a 
população está cada vez 
mais utilizando o espaço 
do Parque da Cidade, para 
a realização de atividades 
físicas e lazer, em todos os 
dias da semana. Além da 
pista de caminhada e cor-
rida, que também pode ser 
usada por ciclistas, o local 
conta com parque infantil, 
árvores frutíferas e muita 
natureza, criando um cli-
ma agradável para toda a 
família.
O morador do Santa Lu-
zia, Luís Pedro, foi ao 

parque pela primeira vez, 
nesta semana. Ele ficou 
admirado com o local.  
“Faz tempo que vejo esse 
parque de longe, vejo mo-
vimento, mas nunca tinha 
entrado. Achei o Parque 
um lugar muito bonito, 
vendo de fora não ima-
ginava que seria assim. 
Com certeza vou voltar 
no final de semana e trazer 
meus netos para brincarem 
aqui”, garantiu.
Atividades físicas
Além das melhorias es-
truturais, a Secretaria 
Municipal de Esportes e 
Lazer está realizando ati-
vidades abertas para a po-
pulação. No sábado (25),  
foi feita uma aula aberta 
de práticas corporais, com 
tai chi, alongamento, dan-
ça circular, entre outras. 
Essas aulas são realizadas 
todas as segundas-feira, 
das 7h30 às 9 horas, ao 
lado do parquinho. Quem 
quiser participar, é só che-
gar.
Em um dos galpões do 
parque, também estão sen-
do realizadas aulas gra-
tuitas de artes marciais 
shaolin e wudung, que são 
modalidades de kung fu, 
nos finais de semana.

I Fórum LGBTT trouxe 
palestrantes e

apresentações teatrais
a Caraguatatuba

Eleição para o Conselho 
Municipal da Criança e 

do Adolescente de
Caçapava acontece

nesta quinta

Caraguatatuba recebeu no 
último sábado (25), o I 
Fórum LGBTT do Litoral 
Norte. O Fórum contou 
com monólogo sobre o 
tema e também respostas 
do público presente.  Hou-
ve também depoimentos 
e palestras e uma roda de 
conversa.
No evento foi explicado o 
significado de cada letra 
da sigla LGBTT (Lésbica, 
Gays, Bissexuais, Travesti 
e Transgêneros – Homem 
e Mulher) e Cisgênero, 
do latim, que significa 
‘do mesmo lado’, ou seja, 
pessoa que nasceu homem 
ou mulher e se expres-

No próximo dia 30 de 
março, das 9h às 11h30, 
acontece o Fórum de Elei-
ção dos representantes da 
Sociedade Civil para com-
posição dos representantes 
do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (CMDCA) 

sa socialmente como tal 
(expressão de gênero), é 
decodificado socialmente 
como tal (papel de gênero) 
por vestir-se, comportar-
se, aparentar com aquilo 
que a sociedade define 
próprios para um homem 
ou mulher e reconhece-se 
como tal
Fórum LGBTT trouxe 
atrações para Caraguata-
tuba
Fórum LGBTT trouxe 
atrações para Caraguatatu-
ba (Fotos: Cláudia Ottini e 
JC Curtis)
(identidade de gênero). 
Logo é um homem ou mu-
lher (gênero), ao passo que 

de Caçapava, no salão da 
Secretaria Municipal de 
Cidadania e Assistência 
Social, localizado à Rua 
Alberto Pinto de Faria, 
290, Jardim Julieta.
Na votação serão escolhi-
dos seis membros titulares 
e seis suplentes, represen-

transgênero é o contrário 
disso.
De acordo com a presi-
dente, Thifany Félix, den-
tro do grupo das pessoas 
transgêneras há as pesso-
as travestis, transexuais, 
crossdressers, agêneras, 
bigêneras, genderfuck. 
Porém, as definições não 
devem ser engessadas e 
nem limitar identidades, 
de forma que, a melhor de-
finição para uma pessoa é 
aquela que ela própria lhe 
dá.
Para a psicóloga do Insti-
tuto Federal, Campus Ca-
raguatatuba, Cristina Da-
niel, iniciativas como esta 
são importantes.
“Tenho dúvidas sobre o 
assunto e participei do 
evento para me elucidar, 
para aprender mais e assim 
atender melhor a todos no 
meu trabalho”, ressaltou a 
psicóloga.
O evento foi uma iniciati-
va do LGBTT do Litoral 
Norte, encabeçado por sua 
presidente, Thifany Félix.

tantes da sociedade civil. 
A data da posse dos novos 
membros do colegiando 
do CMDCA ocorrerá em 
12/04/2017.
O Conselho propõe, deli-
bera e encaminha políticas 
públicas com base no esta-
tuto da Criança e do Ado-
lescente, a participação da 
população é fundamental 
para escolha de seus repre-
sentantes, votando você 
ajuda a defender os direi-
tos das crianças.
Para votar, basta compa-
recer ao fórum munido de 
documento com foto.

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.

Prefeitura de Ilhabela
divulga nome de alunos

contemplados com bolsa
de estudos

A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio da Secretaria de 
Educação, divulgou nesta 
segunda-feira, 27, a lista 

com os nomes dos alunos 
que foram contemplados 
com a bolsa de estudos.
No total foram contempla-

dos 134 alunos de diversos 
cursos, como administra-
ção, agronomia, pedago-
gia, direito, arquitetura e 
urbanismo, engenharia ci-
vil, fisioterapia, matemáti-
ca, nutrição, entre outros.
Os selecionados devem 
comparecer na sede da Se-
cretaria Municipal de Edu-
cação, na Av. São João, n° 
277, no Perequê, das 9h às 
17h. Confira a lista com o 
nome dos contemplados: 
www.ilhabela.sp.gov.br
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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 Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Natividade 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 Setembro, 258 e Super-
mercado 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 ro-
doviária).
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 comércio 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

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 125, Termo nº 6518
Faço saber que pretendem se casar TIAGO FISCHER GOBBO e CAMILA 
PRADO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, 
incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Piracicaba - SP, nas-
cido em 6 de junho de 1986, de profissão advogado, de estado civil solteiro, re-
sidente e domiciliado na Rua Kaizuca, nº 35, Pinheirinho, nesta cidade, filho de 
ADILSON JOSÉ GOBBO, falecido em São José dos Campos/SP na data de 28 
de janeiro de 2007 e de CRISTINA APARECIDA GAIAD FISCHER GOBBO, 
de 56 anos, nascida na data de 25 de agosto de 1960, residente e domiciliada 
em São José dos Campos/SP, natural de Piracicaba/SP. Ela é natural de Biritiba 
Mirim - SP, nascida em 21 de abril de 1989, de profissão advogada, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de 
JULIO APARECIDO DO PRADO, de 60 anos, nascido na data de 9 de julho de 
1956, residente e domiciliado em Biritiba Mirim/SP, natural de Biritba Mirim/
SP e de JACIRA FERNANDES DA SILVA PRADO, de 47 anos, nascida na data 
de 24 de fevereiro de 1970, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de 
Biritiba Mirim/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa 
local desta cidade. 

Tremembé, 27 de março de 2017. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

VAGAS DISPONÍVEIS
NO PAT

DE TAUBATÉ

- Borracheiro
- Operador  de microtratores
- Pizzaiolo

DOCUMENTOS 
NECESSÁRIOS 
PARA CADASTRO:
-RG
-CPF
-CARTEIRA DE 
TRABALHO
-NÚMERO DO PIS

ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária Velha
TEL: 3632-3984
 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08H ÀS 
17H

Cadastro para Empresas 

As empresas que têm o interesse em cadastrar 
vagas abertas  entrar em contato pelo e-mail: 
taubatepatvagas@gmail.com

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Lici-
tação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 06/2017, Processo nº 08/2017, para 
Contratação de Empresa para possível fornecimento de Cestas Básicas. Abertura 
da Sessão Pública dia 11/04/2017 às 09:30 horas. Os interessados poderão reti-
rar o Edital completo, mediante taxa, na sede da Prefeitura Municipal até o dia 
10/04/2017, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: 
(12) 3676.1600. O edital estará disposto no site www.redencaodaserra.sp.gov.br . 
RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Municipal

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro 
Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000

Tel: (12) 3676-1600
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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.

Como a TV digital e o fim do sinal 
analógico afetarão sua vida

Quem assiste aos principais 
canais abertos de televisão 
ou transita pelas ruas e pe-
los veículos do transporte 
público de São Paulo, pro-
vavelmente já foi alvo de al-
gum anúncio avisando que a 
partir do próximo dia 29 de 
março o sinal analógico será 
desligado na cidade, e a TV 
digital, enfim, popularizada.
Disponível no Brasil des-
de 2006, o sinal digital foi 
implantado pelos canais a 
passos lentos – ele já é parte 
do cardápio dos assinantes 
de operadoras pagas, que 
oferecem a transmissão em 
alta definição através de um 
decodificador. “As emis-
soras foram autorizadas a 
transmitir os dois sinais, 
digital e analógico, simul-
taneamente. Então, foram 
dez anos de transição para 
chegar a este momento”, re-
lembra Antonio Martelletto, 
diretor da Seja Digital, bra-
ço operacional criado com 
investimento privado (das 
empresas Algar, Claro, Tim 
e Vivo) para administrar o 
desligamento do sinal ana-
lógico no Brasil.
A metrópole paulistana não 
é a primeira a passar pelo 
processo. Rio Verde, cidade 
no interior de Goiás, foi a 
estreante, seguida por Bra-
sília e outra dezena de mu-
nicípios em torno. Até 2018, 
a meta é que 1.326 cidades 
e cerca de 128 milhões de 
pessoas, o equivalente a 
62% da população brasilei-
ra, tenham migrado para o 
sinal digital.
Para além da qualidade de 
imagem televisiva que o 
digital traz, o desligamen-

to da transmissão analógica 
promete outros efeitos cola-
terais positivos, como a ex-
pansão do serviço de telefo-
nia 4G, por exemplo.
Confira abaixo as mudan-
ças:
Qualidade de imagem
A grande bandeira da TV 
digital é a qualidade da ima-
gem. Os velhos chiados e 
chuviscos causados por in-
terferências acabam junto 
com o sinal analógico, não 
importando mais a qualida-
de do aparelho e a localiza-
ção do espectador. “A TV 
digital é democrática. A tec-
nologia analógica tem mais 
de 90 anos. Dependendo do 
ponto em que você está, ela 
não oferece qualidade. A 
digital, não. A qualidade de 
som e imagem é a mesma 
em qualquer lugar. É um be-
nefício imediato e gratuito”, 
diz Martelletto. A tecnologia 
permitirá, no futuro, uma 
definição ainda maior que a 
HD. “O próximo passo são 
as televisões de 4K. A qua-
lidade é tão grande que ofe-
rece uma experiência de se 
sentir dentro da cena.”
Internet 4G
A promessa é de que a in-
ternet 4G, usada em dispo-
sitivos móveis como celu-
lar, tablets e também em 
laptops, ficará mais rápida 
e com maior qualidade. Atu-
almente, o sinal analógico 
usa a faixa de 700 MHz. E o 
4G percorre a frequência 2.6 
Ghz, que é muito mais alta e 
navega com mais dificulda-
de. “Com a liberação do 700 
MHz, o 4G deve se expan-
dir e oferecer uma cobertura 
até cinco vezes maior. Essa 

frequência também pene-
tra melhor dentro de casas, 
construções. Com o tempo, 
o 4G poderá oferecer novos 
serviços e experiências”, diz 
Martelletto. Segundo o dire-
tor da Seja Digital, as em-
presas de telefonia passam 
a complementar redes nas 
regiões assim que o sinal é 
desligado. A mudança na 
navegação da internet deve 
ser sentida 9 meses depois.
Canais abertos x operadoras 
pagas = promessa de melhor 
conteúdo
Atualmente, canais abertos 
como SBT, Globo e Re-
cord são parte da grade de 
TVs por assinatura, mas 
não recebem nada das ope-
radoras. A presença dessas 
emissoras ali, até então, era 
imprescindível pela falta de 
qualidade do sinal analógico 
em alguns lugares e televi-
sores. Com o sinal digital, 
esse problema não existe 
mais. Por isso, as emisso-
ras SBT, Record e Rede-
TV! se uniram e formaram 
uma empresa, batizada de 
Simba Content, que deu um 
ultimato às operadoras por 
assinatura: ou pagam um 
valor em troca da programa-
ção oferecida, ou ficam sem 
esses canais no menu. Se 
não houver acordo, existe a 
possibilidade de que as três 
retirem seus conteúdos da 
TV por assinatura. A ideia 
da Simba é verter o valor 
pago pelas operadoras para 
produção dos programas, o 
que melhoraria a grade das 
emissoras. As três redes de-
têm quase 20% da audiência 
dos canais da TV paga. Já 
a Globo não tem interesse 
nessa discussão. “Não va-
mos tirar nosso sinal das 
operadoras de TV paga, isso 
seria uma loucura, já que 
TV paga tem penetração de 
quase 50% em São Paulo”, 
afirmou a emissora a VEJA, 
citando a cidade que terá o 
sinal analógico desligado no 
dia 29.
Interatividade: Quem des-
fruta de pacotes específicos 
ou até de aparelhos como a 
Apple TV usa o controle re-
moto para acessar diferentes 

funções e informações da 
programação, em aplicati-
vos específicos. A TV digi-
tal possui essa potencialida-
de. Aplicativos de utilidade 
pública, como os de previ-
são do tempo e trânsito tam-
bém poderão ser acessados 
pelo controle remoto. “Tudo 
depende do mercado de 
aplicativos e do usuário ter 
acesso a um serviço de in-
ternet”, afirma Martelletto.
Os 10%
Existe uma regra para o si-
nal analógico ser desligado: 
93% dos televisores têm 
que estar convertidos para 
receber o digital. Uma nova 
pesquisa será feita às vés-
peras do desligamento em 
São Paulo. Até janeiro, 85% 
da praça já estava apta a re-
ceber o sinal. Porém, como 
ressalta Luis Roberto Anto-
nik, diretor geral da Abert, 
os 10% que podem ficar de 
fora representam uma quan-
tia razoável.
“São 7 milhões de domicí-
lios afetados, com média de 
3,1 pessoas por residência, 
alcançando 22 milhões de 
pessoas. A margem de 10% 
que vai ‘sobrar’ representa 
700.000 famílias, nas quais 
a média de pessoas passa de 
4, ou seja, quase 3 milhões 
de pessoas podem ficar sem 
TV se o sistema for desliga-
do com os 90%. Estas pes-
soas são de baixa renda”, 
analisa Antonik.
Deixou para última hora?
Para continuar recebendo os 
canais abertos, é necessários 
ter uma TV com conversor 
digital embutido – modelos 
fabricados a partir de 2012 
possuem a tecnologia; al-
guns lançados depois de 
2007 também. Ou adquirir 
um kit de conversão digital. 
O aparato tem o preço mé-
dio de 170 reais.
A Seja Digital está respon-
sável por distribuir kits para 
beneficiários de programas 
sociais do Governo Federal. 
No total, ela vai distribuir 
1,8 milhão de kits na Gran-
de São Paulo. Para informa-
ções, ligue no telefone 147 
ou acesse o site oficial da 
empresa Seja Digital.
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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.


