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A GAZETA DE TREMEMBÉ

A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé através da Se-
cretaria de Esportes in-
forma que estão abertas 
inscrições para Escolinhas 
Esportivas e Turmas de 
Treinamentos que serão 
oferecidos a população.
A partir do dia 10 de 
março iniciaremos as ati-
vidades para atender os 
nossos futuros campe-
ões. As modalidades se-
rão realizadas no Ginásio 
de Esportes (Jardim dos 
Eucaliptos), no horto mu-
nicipal e/ou nas quadras 
dos bairros da cidade.

A partir de hoje, dia 07 
de março de 2014, os 
carnês do IPTU já 
estão disponíveis aos 
contribuintes. A re-
tirada dos carnês é
 realizada no setor de Tri-

As atividades são: Alon-
gamento, Atletismo, 
Basquetebol, Cross-
fit, Futebol, Futsal, Gi-
nástica, Handebol, Jiu-
Jitsu, Skate, Tênis de 
Mesa, Voleibol e Xadrez.
Modalidades como Ginás-
tica, Crossfit e Brincadeiras 
Populares serão desenvol-
vidas no horto municipal.
As aulas de skate serão 
realizadas em diferen-
tes quadras da cidade.
Podem se inscrever crian-
ças e adolescentes de 07 
a 17 anos e as aulas se-
rão realizadas nos pe-
ríodos manhã, tarde e 

butos da Prefeitura Muni-
cipal, sendo que a primeira 
parcela vencerá no dia 12 
de maio de 2014. Os con-
tribuintes que efetuarem o 
pagamento à vista do IPTU, 
ou seja, antes do ven-

noite. Alguns horários 
podem ser alterados até 
o início da atividade.
A Prefeitura Municipal 
através do esporte têm por 
objetivo valorizar e esti-
mular a prática esportiva, 
como fator de promoção 
de saúde e bem estar, bus-
cando consciência cor-
poral, espírito esportivo, 
cooperativo para o melhor 
convívio dos munícipes.
Para maiores informações 
sobre as inscrições sobre 
as inscrições e horários 
entrar em contato no Gi-
násio de Esportes ou pelo 
telefone: (12) 3672.3147

cimento da 1ª parcela 
(12/05/2014), obterão o be-
neficio de 10% de desconto.
Informações podem 
ser enviadas para o 
e-mail contato@reden-
caodaser ra . sp .gov.br.

Quadra de Esportes
de Tremembé será

reaberta para
realização de vários

esportes

Disponíveis carnês de 
IPTU de Redenção

Monteiro Lobato ganha 
acesso gratuito à internet

Prefeitura de Tremembé 
divulga nota oficial
sobre problemas

causados pela chuva

Monteiro Lobato ganha 
a partir desta sexta-feira 
(7)  o seu primeiro posto 
do Acessa São Paulo nesta 
sexta-feira, em cerimônia 
que será realizada às 16h. 
O posto será instalado 
na Rodoviária do Centro 
e terá 5 computadores à 
disposição da população. 
Com esse benefício, os 
moradores de Monteiro 
Lobato poderão acessar a 

A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé informa que 
lamenta muito o ocorrido 
na noite desta quinta-feira 
(06), onde 90% dos postes 
abastecidos por energia 
solar (Avenida Luiz Gon-
zaga das Neves – trecho 
Jardim Santana / Condo-
mínio Eldorado) caíram 
devido às fortes chuvas. 
A causa da queda dos 
postes está sendo inves-
tigada, levando-se em 
consideração todos os fa-
tores possíveis que pos-
sam ter colaborado como 
força do vento e outros 
que dependem de uma 

internet gratuitamente, e 
todos fazer pesquisas es-
colares, formular o currí-
culo, procurar emprego,
 ampliar seus conheci-
mentos, ampliar o cír-
culo de amizades por 
meio das redes sociais, 
entre outras atividades.
Será também uma boa 
oportunidade para mora-
dores das áreas rurais, que 
têm mais dificuldade para 

análise técnica mais deta-
lhada. Como exemplo erros 
de projeto ou instalação.
Já contatamos a Engelux 
(empresa responsável pela 
obra) para o mais rápido 
possível sanar os proble-
mas de iluminação no local.
A Polícia Civil reali-
zou perícia no local para 
emissão de laudo técnico.
A Prefeitura informa ain-
da que não finalizou o 
pagamento da empre-
sa, já que os serviços 
não tinham 100% do seu 
funcionamento correto.
Para os interessados, se-
gue alguns dados da obra.
E m p r e s a : 

acessar a Internet. Muitos 
deles terão a oportunida-
de de conhecer a inter-
net e aprender a navegar. 
A unidade também ofe-
rece um monitor capaci-
tado que vai auxiliar os 
usuários no que for preciso.
O Programa Acessa São 
Paulo é uma iniciativa do 
Governo Estadual para In-
clusão Digital e desenvol-
vimento humano e social.

Engelux (Contra-
to assinado em 2012)
Projeto: Dade 2011/2012
Obra executada com re-
curso do DADE (Departa-
mento de Apoio ao Desen-
volvimento das Estâncias 
– Secretaria de Turismo 
do Estado) no ano de 2011
Início da obra: 
Agosto de 2012
Término da obra: Ain-
da não finalizada
Valor da obra: 720.000,00
L a m e n t a m o s 
também as casas atingidas 
pelo temporal e pedimos 
aos afetados que entrem em 
contato com a Defesa Civil 
pelo telefone 3672-5735.
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Curiosidades

Foi um sergipano radicado na França o criador do primeiro cartaz de propaganda de 
um filme. Cândido de Faria fez em 1902, o cartaz do filme “Les Victimes de L’Alcco-
lisme”, inspirado na obra de Emile Zola.
***
Nos rios amazônicos, já foram descobertas 1.500 espécies de peixes, mas estima-se que 
existe pelo menos o dobro. Isso é quinze vezes mais do que todas as espécies de peixes 
encontrados nos rios da Europa.  
***
A onça pintada, também conhecida como jaguar ou jaguatirica, é um grande felino, do 
gênero Pauthera e é a única espécie Pauthera encontrada nas Américas. É o terceiro 
maior felino do mundo após o tigre e o leão e o maior do Hemisfério Ocidental. Mamí-
fero da ordem dos carnívoros, membro da família dos felídeos é encontrada nas regiões 
quentes e temperadas do continente americano, desde o sul dos Estados Unidos até o 
norte da Argentina. É um símbolo da fauna brasileira. Os vocábulos “jaguar” e “jagua-
retê” têm origem no termo da língua guarani “jaguaretê”. Este felino manchado mais se 
assemelha fisicamente ao leopardo, embora seja geralmente maior e mais resistente. As 
características do seu comportamento e habitat são mais próximas as do tigre. Embora 
seu habitat preferido seja a densa floresta tropical é também encontrado em uma varie-
dade de terrenos abertos. Está quase ameaçada de extinção e seu número está em queda. 
As ameaças incluem a perda e fragmentação do seu habitat. Embora o comércio inter-
nacional de onças ou de suas partes esteja proibida, o felino ainda é freqüentemente 
morto por seres humanos, particularmente em conflito com fazendeiros e agricultores. 
O felino tem sido largamente extinto nos Estados Unidos desde o início do século vinte. 
A onça faz parte da mitologia de diversas culturas indígenas americanas, incluindo a 
dos maias, astecas e guaranis. Na mitologia maia, apesar de ter sido cotada como ani-
mal sagrado era caçada em cerimônias de iniciação dos homens como guerreiros.

Humor

O que são um sonho e um pesadelo para um brasileiro que quer se divertir:
Sonho:
Comer um churrasco preparado por gaúchos.
Numa praia do nordeste.
Organizado por paulistas.
Animado por cariocas.
Pesadelo:
Comer um churrasco preparado por nordestinos.
Numa praia gaúcha.
Organizado por cariocas.
Animado por paulistas.
***
O sujeito vai à cartomante. Ela olha atentamente à bola de cristal e fala:
- Vejo que o senhor é pai de dois filhos.
- A senhora está enganada. Eu sou pai de quatro filhos.
- Bem, isso é o que o senhor pensa.
***
O professor de inglês pergunta ao aluno:
- O que significa “open the window”?
- Professor, essa pergunta é de informática, não é?
- Não senhor, significa “abra a janela”!”
O professor volta a perguntar:
- Diga agora o que significa “close the window”?
- Espere aí, professor! Agora é coisa de informática, certo?
- Ó burrice! O significa é “feche a janela”. E para terminar, o que quer dizer “good 
morning”?
- Bem, agora o senhor não me pega. Significa “deixe a janela entreaberta”, certo?
***
A professora pergunta:
- Joãozinho, o que devo fazer prá repartir onze batatas para sete pessoas?
E o Joãozinho responde:
- Purê de batata, professora!

Mensagens

A loja do Senhor
Um dia entrei numa loja e vi um anjo atrás do balcão. Maravilhado com aquela visão 
divina perguntei-lhe:
- Anjo do Senhor! Que vendes?
E ele respondeu-me:
- Todos os dons de Deus!
- Custa caro? Perguntei-lhe.
- Não, tudo é de graça, é só escolher. Respondeu o anjo.
Então contemplei a loja e vi pacotes de esperança, vidros de fé,
caixinhas de salvação, potes de sabedoria e tantas outras coisas. Tomei coragem e pedi:
- Por favor! Embrulhe um vidro de fé, muito amor de Deus, todo perdão Dele, bastante 
felicidade e salvação eterna para mim e para toda a minha família.
O anjo do Senhor anotou o pedido, separou os itens e colocou tudo num pequeno em-
brulho que cabia na palma da mão.
Surpreso perguntei-lhe:
- Como é possível caber tudo que lhe pedi, aqui nesse pequeno pacotinho?
O anjo respondeu-me sorrindo:
- Querido amigo, na loja de Deus não vendemos frutos, apenas vendemos as sementes.
***
A dor alheia pode servir de exemplo a quem enfrenta dificuldades sérias. Se esse for o 
seu caso, observe que outras pessoas têm resistência e a luta lhe dará melhor noção das 
próprias dificuldades, passando a não considerá-las difíceis e insolúveis. Avançando 
mais, imagine-se livre de sofrimentos e problemas, o que trará um grande alívio. Para 
ter forças de assim fazer, acredite-se com sorte, como o tempo a seu favor, com saúde 
e uma grande perfeição divina. O tamanho do buraco é que faz o medo e a providência 
para nele cair.

Pensamentos

Para o sábio, o suficiente é abundante.
Se quiseres conhecer uma pessoa dê-lhe autoridade.
O melhor movimento feminino continua sendo o dos quadris.
Só aquele que está se asfixiando sabe por que o ar existe.
Dar é lançar uma ponte por cima do abismo da sua solidão.
Quando a mãe não sabe negar, a criança não saberá dizer sim.
Na natureza, dá-se mais valor ao que é e não ao que deveria ser.
Nada é mais vergonhoso que uma afirmativa sem conhecimento.

No domingo, dia 9, às 15h, 
o Sesc Taubaté apresenta 
a atração musical Grupo 
Roda de Choro. Criado 
durante a Virada Cultural 
em 2007, o grupo é forma-
do por um quarteto, apre-

sentando um repertório de 
choros clássicos, passando 
por Pixinguinha, Jacob 
do Bandolim e algumas 
composições próprias.
A apresentação faz parte 
do projeto Sons da Tarde 

que, durante o mês de mar-
ço, irá homenagear o cho-
ro, popularmente chamado 
de chorinho, com grupos 
que interpretam os gran-
des nomes do choro bra-
sileiro e canções autorais.

Grupo Roda de Choro
no Sesc Taubaté

 Nesta época do ano, dis-
para o consumo de energia 
elétrica, principalmente, 
por causa do ar condicio-
nado e do ventilador. Esse 
aumento pode chegar a 
até 40% e elevar os valo-
res da conta de energia. 
Alguns cuidados bási-
cos na hora de consumir 
energia elétrica dentro 
de nossas casas podem 
fazer com que a conta fi-
que dentro do orçamento.
Preocupada com seus 
clientes e com o consu-
mo sustentável, a Elektro 
reforça alguma orienta-
ções e o especialista em 
Eficiência Energética 
Evandro Romanini desta-
ca as principais medidas 
que podem ser adotadas:
- Nos dias mais quentes, 
deixar de usar o ar condi-
cionado é quase impossí-
vel, mas existem formas 
mais econômicas de uti-
lizá-lo, como mantê-lo li-
gado apenas até refrescar 
o ambiente. Depois dis-
so, é aconselhável utilizar 
o ventilador, que gasta 
10% da energia que o ar 
condicionado consome. 
- Na hora de escolher o 
modelo do equipamento, 
dê preferência aos condi-
cionadores de ar que pos-
suem o selo Procel, afinal, 
eles consomem de 12 a 
26% menos energia. É im-
portante também fazer a 
manutenção periódica do 
eletrodoméstico, realizan-
do a limpeza do filtro de ar 
em média a cada 30 dias. 
Criar o hábito de desligar 
o aparelho sempre que 
você sair do ambiente re-
frigerado é importante. E, 

finalmente, deixe a tempe-
ratura do seletor perto dos 
25ºC, isso permitirá que 
o ambiente fique confor-
tável, sem gastar muito.
- O chuveiro elétrico e 
a geladeira também são 
grandes consumidores de 
energia, eles representam, 
cada um, de 25 a 35% do 
valor da conta no final do 
mês. Nos dias quentes, 
coloque o chuveiro na 
posição “verão” (o con-
sumo será cerca de 30% 
menor), limpe periodica-
mente os orifícios de sa-
ída de água do chuveiro, 
feche a torneira ao se en-
saboar e nunca reaproveite 
uma resistência queimada 
- isso provocará o aumen-
to do consumo e colocará 
em risco a sua segurança.
- Não deixe a porta da 
geladeira aberta por mui-
to tempo. Além disso, a 
instale em local bem ven-
tilado (não a encoste em 
paredes ou móveis) e man-
tenha o equipamento longe 
de raios solares e fontes de 
calor, como fogões. Não 
utilize a parte traseira da 
geladeira para secar panos 
ou roupas, pois aumen-
ta o seu consumo e, ain-
da, não coloque alimen-
tos quentes dentro dela.
- Já a parcela relativa à 
iluminação das residên-
cias fica entre 15 e 25% 
do consumo total de uma 
casa. Para reduzi-lo,  bas-
ta seguir os seguintes pas-
sos: limpe as lâmpadas e 
luminárias; nos quartos, 
cozinhas, lavanderia e ga-
ragem, instale lâmpadas 
fluorescentes, que ilumi-
nam melhor, duram mais 

e gastam menos energia 
(uma lâmpada fluores-
cente de 15 a 20 Watts 
ilumina tanto quanto 
uma incandescente de 60 
Watts). Sempre que pos-
sível, abra as portas e ja-
nelas e deixe a luz natu-
ral iluminar o ambiente.
- Mesmo que a televisão 
seja utilizada cerca de três 
horas por dia, nas outras 
21 horas ela fica ligada 
em modo stand-by. Com 
isso, por mais que consu-
ma apenas 3% da potência 
do equipamento, o longo 
período gera custos con-
sideráveis. Não é só a te-
levisão, o DVD, o home 
theater, o telefone sem 
fio, a TV a cabo e o micro
-ondas, tudo em stand by 
consumindo energia irá re-
fletir na sua conta. O ide-
al é retirá-los da tomada.
- Na lavanderia, o melhor 
é juntar toda a roupa e la-
var de uma vez só, com a 
dosagem de sabão reco-
mendada pelo fabricante, 
para não precisar repe-
tir a operação. Utilize a 
máquina de secar apenas 
em último caso, pois seu 
consumo é muito eleva-
do. O ferro elétrico tem 
regulagem de tempera-
tura, o que pode torná-lo 
mais econômico. Os mo-
delos a vapor passam a 
roupa mais facilmente e 
reduzem o tempo de uti-
lização, se puder, troque o 
seu antigo por um desses.
Pronto, com um pouqui-
nho de bom senso e ati-
tudes simples, é possível 
aproveitar estas estações, 
e ainda fazer sobrar mais 
dinheiro no fim do mês!

Elektro reforça orientações 
de consumo de energia

durante o verão
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A cidade de Taubaté será 
sede da 1ª Conferência In-
termunicipal de Proteção 
e Defesa Civil da Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte 
Paulista. O evento acon-
tece neste sábado, dia 8 
de março, das 8h às 13h 
no auditório do Sistema 
Educacional de Desenvol-
vimento Social (SEDES).
As inscrições podem ser 
feitas pelo site da Coorde-
nadoria Estadual de Defe-
sa Civil (www.defesacivil.
sp.gov.br) ou no dia da 
conferência. O encontro 
abrange 39 municípios da 
região e é aberto à parti-
cipação de representantes 
da sociedade civil, con-
selhos profissionais e de 
políticas públicas, poder 
público, Defesa Civil e 
a comunidade científica.
O tema da conferência é 
“Proteção e Defesa Civil: 
novos paradigmas para 
o Sistema Nacional”. Os 
presentes serão divididos 
em grupos de trabalho que 
discutirão eixos temáticos 
conforme a Lei nº 12.608, 

de 10 de Abril de 2012, que 
institui a Política Nacional 
de Proteção e Defesa Civil.
A conferência vai ter 
como base as seguintes 
diretrizes: gestão integra-
da de riscos e resposta a 
desastres, integração de 
Políticas Públicas relacio-
nadas à Proteção e à De-
fesa Civil, gestão do co-
nhecimento em Proteção 
e Defesa Civil e, ainda, a 
mobilização e promoção 
de uma cultura de Pro-
teção e Defesa Civil na 
busca de Cida-
des Resilientes.
Para nortear os de-
bates haverá uma pa-
lestra introdutória de 
orientação. Ao final das 
discussões os grupos de-
verão definir, a partir dos 
eixos temáticos, até 10 
propostas de princípios e 
até 30 propostas de dire-
trizes. As propostas serão 
apresentadas durante a 1ª 
Conferência Estadual de 
Proteção e Defesa Civil.
O objetivo da reunião tam-
bém é eleger 51 delegados 
que representarão a região 

na conferência estadual, 
que acontecerá nos dias 
12 e 13 de abril no Pa-
lácio dos Bandeirantes, 
na cidade de São Paulo.
Estão aptos a se candida-
tarem a delegado os par-
ticipantes com mais de 
16 anos e que apresentem 
documento de identidade 
com foto no ato da ins-
crição. Os interessados 
deverão registrar sua can-
didatura junto à comissão 
organizadora até às 08h30 
no local da conferência.
As etapas intermunicipal 
e estadual são preparati-
vas para a 2ª Conferência 
Nacional de Proteção e De-
fesa Civil que vai acontecer 
em Brasília, entre os dias 
27 e 30 de maio de 2014.
S e r v i ç o
Taubaté sedia nes-
te sábado 1ª Conferên-
cia Intermunicipal de 
Proteção e Defesa Civil
Dia: 08/03/14 – Sábado
Horário: das 08h às 13h
Local: Auditório do SEDES
Endereço: Avenida Ama-
dor Bueno da Veiga, nº 
700 - Jardim Ana Rosa

Taubaté sedia 1ª Conferência
Intermunicipal de Proteção

e Defesa Civil 

O Sítio do Picapau Ama-
relo e o Museu Histórico, 
Folclórico e Pedagógico 
Monteiro Lobato trazem 
para o mês de março uma 
programação de oficinas 
pedagógicas temáticas.
Nos dias 8 e 9, os visi-
tantes poderão aprender a 
confeccionar pulseiras re-
cicláveis em homenagem 
ao Dia Internacional da 
Mulher. Para comemorar 
o “Dia da Poesia”, uma 
oficina nos dias 15 e 16 de 
março vai estimular o vi-
sitante à leitura e criação 
de seus próprios textos.
A oficina Árvores de Ou-
tono acontece nos dias 
22 e 23 e traz aos visi-
tantes o encantamento 
da nova estação. Para as 
crianças aprenderem so-
bre o ciclo da vida elas 
serão convidadas a mon-
tar uma árvore através 
de colagem de papel.
Encerrando o mês, nos 
dias 29 e 30, tem a ofici-
na Palhacinho Sabuguei-
ra, personagem encarnado 
por Visconde de Sabugosa 
no Circo dos Cavalinhos 
retratado na obra Reina-
ções de Narizinho. Du-
rante a aula em cima de 

um desenho do Viscon-
de as crianças poderão 
criar seu próprio Palha-
cinho Sabugueira atra-
vés de pintura e colagem.
Ainda na programação do 
mês, o público pode assis-
tir as apresentações tea-
trais com a turma do Sítio 
na peça “O Saci”, baseada 
no livro de Monteiro de 
Lobato que leva o mes-
mo nome. Os interessados 
em assistir aos espetácu-
los precisam chegar com 
meia hora de antecedên-
cia para retirada de senha. 
Para a realização da peça 
é necessário público mí-
nimo de 20 pessoas. As 
apresentações nos durante 
a semana acontecem no 
período da tarde e apenas 
mediante agendamento.
Mais informações po-
dem ser obtidas pelo te-
lefone (12) 3625-5062. 
O Sítio fica na Aveni-
da Monteiro Lobato, s/
nº, no bairro Chácara do 
Visconde, em Taubaté.
Confira a programação:
08 e 09 de Março de 2014
09h às 12h e 14h às 17h 
– Presença da Turma do 
Sítio do Picapau Amarelo.
09h às 11h e 14h às 

16h - Oficina Pedagó-
gica “Pulseira Reciclá-
vel em Homenagem 
ao Dia das Mulheres”
11h e 16h – Teatro Infantil 
com a Turma do Sítio do Pi-
capau Amarelo: “O Saci”.
15 e 16 de Março de 2014
09h às 12h e 14h às 17h 
– Presença da Turma do 
Sítio do Picapau Amarelo.
09h às 11h e 14h às 
16h - Oficina Pedagó-
gica “Viva a Poesia”
11h e 16h –Teatro Infantil 
com a Turma do Sítio do Pi-
capau Amarelo: “O Saci”.
22 e 23 de Março de 2014
09h às 12h e 14h às 17h 
– Presença da Turma do 
Sítio do Picapau Amarelo.
09h às 11h e 14h às 
16h -Oficina Pedagógi-
ca “Árvore de Outono”.
11h e 16h – Teatro Infantil 
com a Turma do Sítio do Pi-
capau Amarelo: “O Saci”.
29 e 30 de Março de 2014
09h às 12h e 14h às 17h 
– Presença da Turma do 
Sítio do Picapau Amarelo.
09h às 11h e 14h às 16h 
-Oficina Pedagógica “ 
Palhacinho Sabugueira.”
11h e 16h –Teatro Infantil 
com a Turma do Sítio do Pi-
capau Amarelo: “O Saci”.

Sítio do Picapau Amarelo tem
programação para o mês de

Março com oficinas pedagógicas

O Senac Taubaté está 
com inscrições abertas 
para os cursos livres nas 
áreas de meio ambiente, 
logística, gestão de pesso-
as e computação gráfica.
 O curso de Sistema de 
Gestão Ambiental capaci-
ta profissionais para pla-
nejarem, implementarem e 
possibilitarem a certifica-
ção do Sistema de Gestão 
Ambiental, em conformi-
dade com os requisitos da 
norma ISO 14001, para 
atender à demanda de 
mercado e assegurar um 
diferencial competitivo. 
As aulas começam em 8 
de março e seguem até 
24 de maio, sempre aos 
sábados das 9 às 13h.
 No curso de Adminis-
tração e Planejamento da 

Os artistas de Pindamo-
nhangaba já podem se ca-
dastrar no Departamento 
de Cultura da Prefeitura. 
Artistas plásticos, arte-
sãos, músicos e oficinei-
ros podem apresentar a 
documentação necessá-
ria e as demais exigên-
cias para cada categoria.  
Para o cadastro ou recadas-
tramento, todos os artistas 
devem apresentar duas fo-
tos 3x4, cópia do RG, do 
CPF e do comprovante de 
residência. Além disso, 
para os artistas plásticos é 
necessário apresentar tam-

Produção o participante 
aprende a planejar, con-
trolar e programar recur-
sos e materiais requeridos 
ao processo produtivo, 
mobilizando princípios 
da Administração da Pro-
dução, dentro de uma vi-
são integrada da cadeia 
de valor, contribuindo 
para a competitivida-
de e sustentabilidade da 
empresa. As aulas vão 
de 8 de março a 24 de 
maio, das 9h30 às 13h30.
 No curso de 
Desenvolvimento de Li-
derança o participante de-
senvolve habilidades para 
liderar equipes a partir 
dos princípios da gestão 
de pessoas, da utilização 
de ferramentas da comu-
nicação e da avaliação 

bém uma foto com a de-
monstração de seu traba-
lho; no caso dos músicos, 
será necessário levar uma 
mídia com demonstrativo 
do trabalho (pode ser gra-
vação caseira); já os arte-
sãos deverão agendar, na 
ocasião do cadastro, uma 
nova data para retorno 
quando deverá fazer uma 
demonstração das técnicas 
a serem cadastradas. Para 
os oficineiros de qualquer 
área, é necessário apre-
sentar portfólio, ou seja, 
material com propostas 
de trabalho, fotos, certifi-

de desempenho, criando 
trajetórias para atingir 
ou superar metas, com 
o objetivo de melhorara 
performance das equi-
pes de trabalho. As aulas 
vão de 8 de março a 29 
de março, sempre aos sá-
bados das 9h30 às 13h30.
O curso de Illustrator 
CS6 capacita o aluno 
para utilizar os recursos 
do Illustrator CS6, visan-
do ao aperfeiçoamento na 
área de ilustração digital. 
Com aulas de 22 de março 
a 31 de maio, sempre aos 
sábados das 9h30 às 13h30.
 O endereço do Senac 
Taubaté é Rua Nelson 
Freire Campello, 202, 
Jardim Eulália. Mais 
informações pelo tele-
fone (12) 2125-6099.

cados e diplomas de cur-
sos, matérias publicadas 
em jornal, entre outros.
De acordo com informa-
ções do Departamento de 
Cultura, as carteirinhas 
feitas agora terão validade 
de 3 anos, por isso é tão 
importante a participação 
de todos os artistas da ci-
dade. Lembrando que os 
cadastrados são chamados 
para as ações e eventos 
realizados pela Prefeitu-
ra, e poderão participar 
das oficinas e cursos de 
capacitação que serão 
oferecidas durante o ano. 

Senac Taubaté oferece diversos 
cursos livres no mês de março

Artistas de Pinda já podem se
cadastrar no Departamento de Cultura

Três esportistas vão re-
presentar a cidade na 
competição em Ubatuba
Centenas de ciclistas se 
inscreveram para a 8º 
edição do Granfondo do 
Brasil Pirelli de Ciclis-
mo – Etapa de Verão, 
que será realizada neste 
domingo, dia 9, em Uba-
tuba. A prova de asfalto 
será dividida nos percur-
sos e 106 km e 160 km.
“É um torneio difícil, 
complicado e repleto de 
subidas. Por ser uma prova 
longa, podem ocorrer di-
versos imprevistos, como 
furar o pneu ou até mes-
mo quebrar uma peça da 
bicicleta”, explicou Guto 
Nascimento, técnico de ci-

Durante o período de 11 a 
31 de março, estará aberta 
para visitação a mostra co-
letiva Azimute que reúne 
trabalhos de nove ceramis-
tas da região: Alexandre 
Malosti, Ana Pereira, Bete 
Jorge, Cátia Galheigo, 
Celso Fernandes Fulieri, 
Danielle Macedo, Darlene 
Maldonado, Herbert Motta 
e Vó Alzira. A exposição 
valida os diversos fazeres 
na cerâmica onde, o en-
contro, reflete sua plurali-
dade na região mostrando 

clismo da Equipe Esporte 
para Todos, de Taubaté.
Andrea Santos, Maurí-
cio Melo e Tiago Santos 
vão representar a cidade 
no Litoral Norte. Os pa-
ratletas vão competir na 
mesma modalidade que os 
esportistas que não pos-
suem deficiência. Segundo 
o treinador, será mais um 
obstáculo a ser superado.
“Acredito que concluir 
a prova será uma vitó-
ria, visto que não existe 
uma categoria especial 
nesta competição. Es-
ses dias que antecedem 
a prova serão de muito 
treinamento nas proximi-
dades da Serra da Manti-
queira”, ressaltou Guto.

diversos estilos e técnicas 
e propõem um olhar de 
amplitude, valor e conti-
nuidade a essa proposta.
Azimute é caminho, di-
reção, rumos que, na 
mostra, convergem da 
vontade de modelar o 
barro dando-lhe alma e 
expressão. Das ideias às 
mãos, do etéreo à reali-
zação, a valorização do 
modelar, esculpir, dese-
nhar as formas da vida 
com a simplicidade da 
terra. Na rota mais sim-

Já no dia 16, os tauba-
teanos vão em busca de 
medalhas na 1° Etapa do 
Campeonato Paulista de 
Paraciclismo. O torneio, 
que seria realizado em 
Caçapava, foi transferido 
para São José dos Campos.
Apoio: O Projeto Esporte 
para Todos tem o apoio 
da Top 10 Assessoria em 
Comunicação Esportiva, 
Secretaria de Esportes e 
Lazer de Taubaté, Via Vale 
Garden Shopping, Colé-
gio Jardim das Nações, 
New Kaw Biquinis, Poli 
Pet, Faculdade Dehonia-
na, ADV-Vale, Egplan, 
Marina Calçados, Big 
Gang Suplementos e Ins-
tituto Gotas de Cidadania.

ples, do barro que vira 
arte, pelo sopro da ins-
piração. E da criação a 
oportunidade de impri-
mir, pelo compartilhar, 
impressões e sensações.
A mostra será inaugu-
rada no próximo dia 
11 a partir das 20h no 
Solar da Viscondessa do 
Tremembé que fica na 
rua XV de Novembro, 
996 – Centro, Taubaté.
Aberto ao públi-
co no horário comer-
cial, entrada gratuita.

CICLISMO: Taubateanos
viajam para disputar o
Granfondo do Brasil

Mostra Coletiva de
Cerâmica Artística

em Taubaté
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O Carnaval de Tremembé 
2014 foi pelo segundo ano 
consecutivo um sucesso 
de público e organização, 
prova disso foram as mais 
de 110 mil pessoas que 
curtiram o carnaval na ci-
dade. O público aderiu em 
massa ao novo formato da 
folia tremembeense, prin-
cipalmente com as ino-
vações trazidas como o 

Já para os visitantes, 
além da segurança o que 
mais chamou a atenção foi 
a organização e a recep-
ção dada pelos tremem-
beenses. Nossa equipe 
constatou visitantes vin-
dos de várias cidades e até 
estados. “O carnaval de 
Tremembé cresceu mui-
to, ouvimos falar muito 
bem da festa que aconte-
ceu aqui ano passado e esse 
ano viemos para conferir 
de perto. Em 2015 com cer-
teza estaremos prestigian-

Deliciosos pães feitos 
com vegetais e frutas.
SÃO ELES:
- Rosca de Coco In-
teiro R$ 7,00
- Pão de Maçã Intei-
ro R$ 7,00 (Pacote com 
03 unidades R$ 3,00)
- Pão Integral Inteiro R$ 7,00
- Pão de For-
ma Inteiro R$ 6,00
- Pão de Beterra-
ba Inteiro R$ 2,50
- Pão de batata com 

percurso dos blocos, loca-
lização do evento, espaço
 criança, fraldário entre 
outras.  Outro destaque 
importante este ano foi 
a segurança, um carna-
val totalmente voltado 
para família, sem inter-
venção maior da polícia 
que pudesse estragar a 
festa dos foliões. A paz e 
harmonia reinaram du-

do novamente”. – comen-
tou Ana Luíza Alcântara, 
visitante de Caraguatatuba.
Para o prefeito 
Marcelo Vaqueli, é 
uma grande satisfação 
saber que a população 
aderiu às inovações do 
Carnaval. “Fico feliz em 
ver que as pessoas apro-
varam o novo formato. 
A grande procura pela ci-
dade mostra que Tremem-
bé foi muito bem acei-
ta pelos foliões, e nossa 
felicidade não pode 

queijo cremoso pacote 
com 03 unidades R$ 2,50
- Pão de ervas pacote 
com 03 unidades R$ 2,50
- Pão caseiro 
recheado com presunto e 
queijo – Inteiro R$ 
7,00 (Pacote com 03 
u n i d a d e s )
- Pão de mandioca com 
azeitona pacote com 
03 unidades R$ 2,50
- Pão de Cenoura pa-
cote com 03 unidades

rante os seis dias de fo-
lia, causando admiração 
aos que estiveram abri-
lhantando esse carnaval. 
“Foi uma festa da fa-
mília, pude trazer meus 
dois filhos e brincar o 
carnaval com muita paz 
e alegria, parabéns a 
Prefeitura” – comentou 
Sérgio Afonso Ramos, 
morador de Tremembé.

ser maior”, come-
morou o prefeito.
A Secretaria de Cultu-
ra, Turismo e Esportes 
Marcela Tupinambá tam-
bém demonstrou gran-
de entusiasmo em ver a 
grande procura do público 
por Tremembé. “Essa é a 
resposta que vem do povo, 
às críticas e às pessoas 
que não acreditavam que 
seria possível”, ressaltou.
Veja mais fotos do 
Novo Carnaval de Tremem-
bé 2014 em nossa fanpage

 R$ 2,50
 Todo valor arrecada-
do na venda dos pães, 
será revertido para 
abastecimento de ingre-
dientes do próprio curso.
Localização: Rua José 
Monteiro Patto n° 235 
– Jardim Bom Jesus.
Telefone: (12) 3674.3660 
ou (12) 3674.3910
PÃES FRESCOS, SE-
GUNDA, TERÇA, QUAR-
TA E QUINTA FEIRA.

Sucesso de público e 
organização no carnaval 

de Tremembé 2014

Padaria artesanal do Fundo 
Social de Solidariedade de

Tremembé promove
venda de deliciosos pães

Mulheres lideram
empréstimos do Banco

do Povo Paulista

Presença dos índios no de-
sembarque do último navio 
agradou turistas e procura 
pelos produtos provenien-
tes da aldeia foi grande
Seguindo uma proposta 
do governo de inclusão 
do turismo de base comu-
nitária, a Aldeia Guarani 
participou pela primeira 
vez do receptivo de um 
navio e seus moradores 
apresentaram e vende-
ram artesanatos aos turis-
tas que desembarcaram 
na cidade nesta semana.
A presença dos índios no 
desembarque foi um suces-
so e a procura pelos produ-
tos foi grande, assim como 

Empreendedorismo vesti-
do de rosa. Os versos de 
que é “preciso ter força, 
raça e gana sempre” nun-
ca estiveram tão em alta 
no mundo dos negócios, 
sobretudo em São Paulo. 
Nos últimos 12 meses, 
51,2% dos empreende-
dores que procuraram 
uma das 524 agências do 
Banco do Povo Paulis-
ta (BPP) espalhadas pelo 
Estado são mulheres.
 As empreendedoras fo-
ram responsáveis por 
aproximadamente R$ 100 
milhões emprestados pelo 
BPP no período. E a ten-
dência é que esses números 
aumentem, já que o Banco, 
o maior programa de mi-
crocrédito estadual do país 

já acontece com a barraca 
dos Artesões de Ubatuba.
A temporada de navios 
2013 / 2014 começou no 
último mês de novem-
bro e a programação é 
receber nove navios. O 
último chega no pró-
ximo dia 10 de março.
Atualmente, cerca de 
dez pessoas ligadas à 
SETUR e à COMTUR 
trabalham no atendimen-
to e apoio no receptivo 
dos navios, praticamen-
te todos qualificados 
em turismo receptivo. 
Uma pesquisa feita nas 
nove paradas irá resultar 
em um relatório de satis-

gerenciado pela Secretaria 
do Emprego e Relações 
do Trabalho (SERT), re-
centemente, reduziu taxa 
de juros mensais e am-
pliou o limite de crédito.
 “O governo do Estado de 
São Paulo, por meio do 
governador Geraldo Al-
ckmin, não mediu esfor-
ços para baratear o crédito 
paulista e veio na contra-
mão do que temos acom-
panhado no país. Assim, 
esperamos que cada vez 
mais empreendedores de-
senvolvam suas atividades 
produtivas com o auxílio 
do Banco do Povo Pau-
lista”, diz Tadeu Morais, 
secretário de Estado do 
Emprego. “A taxa atual 
de 0,35% ao mês é a me-

fação, informação sobre 
os visitantes e opiniões 
diversas sobre a atual 
situação que o re-
ceptivo tem. 
Tudo sob o ponto de 
vista dos visitantes, 
com o objetivo de prepa-
rar melhor Ubatuba para 
as próximas temporadas.
E antes do fim desta tem-
porada, a SETUR já se 
organiza para futuras 
negociações sobre a próxi-
ma temporada: 2014 / 2015. 
A idéia consiste em nego-
ciar mais escalas da MSC e 
buscar a inclusão de Uba-
tuba no roteiro de outras 
companhias de cruzeiros.

nor no cenário econômico 
nacional, isso sem falar 
do aumento no limite de 
empréstimo, que passou 
para R$ 20 mil, que po-
dem ser parcelados em 
até 36 vezes”, acrescenta.
De acordo com o diretor
-executivo do BPP, Anto-
nio Mendonça, as mulhe-
res foram responsáveis por 
mais de 17,8 mil contratos 
firmados no período apu-
rado. “Entre as ocupações, 
podemos destacar as cabe-
leireiras, as costureiras e 
as vendedoras autônomas. 
A mulher busca alternati-
vas para melhoria na qua-
lidade de vida, seja por 
melhores postos de traba-
lho, seja no mundo do em-
preendedorismo”, destaca.

Aldeia Guarani: Prefeitura 
de Ubatuba promove

inclusão do turismo de
base comunitária


