
Taubaté recebeu na ma-
nhã deste domingo (9) o 
governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin que veio 
visitar as instalações da fá-
brica Volkswagen, no dis-
trito de Quiririm. Ele che-
gou por volta das 09h00 
onde foi recebido pelo 
prefeito Bernardo Ortiz 
Junior (PSDB) e por dire-
tores da empresa. Alckmin 
ressaltou a importância da 
VW para o mercado au-
tomobilístico brasileiro e 
para o fortalecimento da 
economia da região, com 
investimentos que atraem 
aportes paralelos por meio 
de indústrias de auto-pe-
ças, alem de outras deman-
das em oferta de serviços.

Depois da cerimônia e 
junto dos convidados pre-
sentes, o governador visi-
tou as diversas repartições 
da fábrica, em especial, 
a linha de montagem 
do novo carro da mon-
tadora, o VW Up! que 
substitui o Gol G, e pre-
tende ser o “novo Fus-
ca” nesse século 21.
A unidade da montadora 
em Taubaté teve recen-
temente o anúncio de R$ 
1,2 bilhão em sua plan-
ta, que será a responsável 
pela fabricação do veículo 
Up!, o carro popular da 
nova geração que entra no 
mercado brasileiro a par-
tir desta próxima semana.
VW Up! a aporte de in-

vestimentos em Taubaté 
é parte do plano de ex-
pansão da Volkswagen do 
Brasil, que até 2016 deve 
investir R$ 9,2 bilhões 
na produção brasileira. 
A unidade do Vale do Pa-
raíba vai operar com mais 
capacidade produtiva alia-
da a tecnologia de ponta e 
qualificação profissional. 
Para esse novo concei-
to produtivo, a Volkswa-
gen promete que o Up! 
será a referência da nova 
era dos carros populares. 
A proposta é apresentar 
mais desempenho, eco-
nomia, conforto e mais 
segurança para inaugurar 
um novo tempo na in-
dústria automobilística.

Governador Geraldo 
Alckmin é recebido em 

Taubaté e visita
instalações da

Volkswagen

Até março, 132 peças, en-
tre originais e réplicas, es-
tarão expostas no shopping
O grande sucesso de pú-
blico no Brasil agora 
chega ao Shopping Pátio 
Pinda – primeiro e úni-
co de Pindamonhangaba. 
O Museu Itinerante Mis-
térios do Antigo Egito é 
uma das atrações de férias 
do empreendimento e traz 
aproximadamente 132 pe-
ças arqueológicas, sendo 
54 originais e 78 réplicas, 
uma verdadeira aula de his-
tória sobre o povo egípcio.
Sucesso há 19 anos, desde 
1995 o Museu Itinerante 
Mistérios do Antigo Egito 
(MIMAE) é sucesso de pú-
blico por onde passa com o 
projeto Raízes da Civiliza-
ção. O objetivo é esclare-
cer a verdadeira história de 

No site oficial da prefei-
tura da Estância Turística 
de Tremembé já é possí-

civilizações que deixaram 
o seu legado à posteridade. 
O visitante vai conhecer 
um pouco mais sobre as 
temáticas através da rique-
za do acervo e do monito-
ramento dirigido da forma 
mais didática possível.
A exposição reune peças 
originais e réplicas do An-
tigo Egito e da Terra San-
ta. A Máscara Mortuária 
do Faraó Tutankhmon e o 
Busto da Rainha Neferti-
ti estão entre as 88 peças 
do Antigo Egito. Da Terra 
Santa, estarão expostas 44 
peças, entre originais e ré-
plicas, como lamparinas, 
vasos e moedas, incluindo 
uma do Imperador Júlio 
César e duas réplicas. Se-
rão 132 peças, sendo 54 
originais e 78 réplicas, que 
estarão expostas de 26 de 

vel conferir o resultado da 
primeira etapa do proces-
so seletivo para estagiários 

janeiro a 28 de fevereiro, 
no Pátio Pinda. Além da 
exposição, a mostra conta 
com painéis ilustrativos 
e monitores para esclare-
cer dúvidas dos visitantes.
O passeio se transforma 
em uma incrível aula de 
história, independente da 
faixa etária, além de agre-
gar aprendizado a todos 
que conhecerem o projeto, 
pois o importante é exerci-
tar a busca pela cultura. A 
mostra fica disponível até 
3 de março, do Pátio Pinda.
Serviço: Museu Itine-
rante do Antigo Egito – 
Raízes das Civilizações
Período: até 3 de março
Horário: horário de fun-
cionamento do shopping
Preço: R$ 12. Estudantes 
e professores pagam meia, 
R$ 6. Faixa etária: livre

2014, para todas as vagas. 
Site da Prefeitura: http://
www.tremembe.sp.gov.br

Mistérios do Antigo Egito 
e Terra Santa estão no

Pátio Pindamonhangaba

Confira Classificação 
do Processo Seletivo 

de Estagiários da
Estância Turística de 

Tremembé

A Unitau está com inscri-
ções abertas, até o dia 17, 
para o Projeto Rondon, 
iniciativa do Ministério da 
Defesa que leva universitá-
rios do país para diferentes 
cidades, nas quais eles de-
vem desenvolver projetos 
que melhorem a qualidade 
de vida das comunidades.
Serão selecionados oito 
estudantes da Unitau, que 
terão o acompanhamento 
de dois professores. Os 
alunos interessados em 
participar devem se ins-
crever no site da Univer-
sidade (www.Unitau.br), 
na aba Portal do Aluno.
A equipe selecionada atu-
ará na Operação Catopé, 
entre os dias 20 de julho 
e 04 de agosto, na cidade 
de São Francisco (MG), na 
região do Vale do Jequiti-

nhonha, conhecida pela fa-
bricação do artesanato das 
carrancas. “Muitas ins-
tituições se inscreveram 
para atuar no município. O 
fato da Unitau ser selecio-
nada mostra o reconheci-
mento do nosso trabalho”, 
disse o Pró-reitor de Ex-
tensão da Unitau, Prof. Dr. 
Felício Goussain Murade.
A iniciativa será custeada 
pelo Ministério da Defe-
sa, pela Unitau e pela Pre-
feitura de São Francisco.
Um dos alunos inscri-
tos será selecionado para 
a Operação ASSHOP, 
operação de assistência 
realizada nas comunida-
des ribeirinhas localiza-
das ao longo de rios do 
Estado do Amazonas.
Na Operação Catopé, ca-
berá à Unitau desenvol-

ver projetos nas áreas de 
saúde, cultura, educação 
e justiça. As ações serão 
realizadas em parceria 
com a Universidade do 
Estado de Minas Gerais, 
que trabalhará nas áreas 
de comunicação, direitos 
humanos, meio ambien-
te e tecnologia e trabalho.
O Pró-reitor da Unitau 
avalia que, devido ao po-
tencial turístico da cidade, 
será possível desenvolver 
projetos ligados à área no 
município. Ele partici-
pará de uma visita a São 
Francisco em abril, para 
a realização de um diag-
nóstico da realidade e das 
necessidades do local.
Mais informações po-
dem ser obtidas no edital 
do processo, disponível 
no site da Universidade.

Alunos da Unitau podem 
se inscrever para o

Projeto Rondon 
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MISCELÂNEA
Curiosidades:
O homem, esse bicho intrinsecamente curioso, desde a pré-história desenvolveu téc-
nicas para predizer o futuro. Sempre preocupado em ser bem sucedido, tenta ter de 
alguma forma os sinais que trazem um bom ou um mau agouro. Se suas técnicas 
funcionam ou não, apenas quem as usa pode dizer. O que podemos afirmar, com to-
tal certeza é que muitas delas são extremamente interessantes. Estamos familiariza-
dos com algumas formas de previsões, como a astrologia (leitura dos astros), a carto-
mancia (pelos baralhos) e a quiromancia (leitura das mãos), porém há muitas outras 
formas divinatórias mais curiosas já criadas pela humanidade sendo usadas por aí.
***
O Sol é uma estrela de quinta categoria, cujo volume supera em 1.300.000 ve-
zes o da Terra. Esta que depende do Sol para obter luz e calor constitui um dos 
planetas que gira em seu redor, não muito afastados em comparação a distân-
cia imensa que existe entre eles. Estamos a cerca de 149.500.000 quilômetros do 
Sol. O astro-rei constitui-se de uma enorme massa de gases inflamados tão quen-
te que se acredita que a temperatura interna alcance vinte milhões de graus centí-
grados e a externa a seis mil graus. Chamas gigantescas e línguas de fogo, conhe-
cidas como protuberância ou coroa solar, saltam da massa principal, atingindo a 
milhares de quilômetros de distância. De tempo em tempo, manchas escuras apare-
cem na face do Sol, as manchas solares, provavelmente por imensas explosões, as 
quais, segundo os cientistas, provocam em nossa atmosfera modificações elétricas.
***
É verdade estabelecida que artistas não sabem administrar suas finanças pes-
soais. O legendário Elvis Presley, ao morrer, estava a beira da falência, devi-
do aos excessos que cometia em matéria de gastos. Contudo, o legado artísti-
co que deixou em mãos de administradores profissionais não só zerou as dívidas 
como se tornou um negócio muito lucrativo. Em 1997, sua filha e herdeira Lisa 
Marie Presley, por sinal e ex-mulher de Michael Jacson, pode receber a par-
te que lhe cabia no espólio que somava a bagatela de 130 milhões de dólares.

Humor :
Uma loira estava muito preocupada, pois achava que seu marido esta-
va tendo um caso. Vai até uma loja de armas e compra um revólver. Chagan-
do em casa, encontra o marido, na cama, com uma morena espetacular. Ela 
aponta a arma para a sua própria cabeça. O marido apavorado, pula da cama 
e implora, suplica para que ela não se mate e aos berros a loira responde: 
- Cale a boca, seu cretino. Pois fique sabendo que você será o próximo.
***
Depois do bebê nascer, o pai aflito, foi falar com o obstetra:
- Doutor, estou muito preocupado porque a minha filha nasceu com cabelos ruivos. 
Não pode ser minha filha, doutor!
- Que paranóia! Disse o médico. Mesmo que você e sua mulher tenham cabelos pre-
tos, podem ter cabelos ruivos nos genes da família!
- Não é possível! Insiste o pai. As nossas famílias só têm cabelos pretos há muitas 
gerações!
- Bem! Disse o doutor. Tenho que perguntar: Com que freqüência o senhor e sua 
mulher praticaram sexo?
O homem envergonhado, respondeu:
- Bem, este ano tenho trabalhado muito. Só fizemos amor uma ou duas vezes nos 
últimos meses.
- Então ta aí! Concluiu o médico. É ferrugem!
***
O chefe do escritório de contabilidade vai falar com a nova contratada que tinha sido 
indicada por um dos diretores da empresa como sendo uma “prendada”. Ao encontrar 
a moça, ele até ficou assustado. Era uma loira estonteante, siliconada, corpo escultu-
ral, olhos verdes, bronzeada, ou seja, “toda prendada”. Refeito do susto e começando 
a dar as instruções, ele fala:
- Suponho que a senhorita saiba o que é fatura e o que é duplicata. Estou certo?
E ela, toda garbosa, responde:
- Mais claro que eu sei! Fatura é o que acontece quando a gente quebra uma perna e 
duplicata é quando a gente quebra as duas.

Mensagens:
Confie sempre, não perca a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés es-
tejam sangrando, siga em frente, erguendo-se por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê 
e trabalhe. Esforça-te no bom e espere com paciência. Tudo passa e tudo se renova na 
Terra, mas o que vem do Céu permanecerá. De todos os infelizes os mais desditosos 
são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio 
é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Erga teu olhar e caminhe. Lute e sirva. 
Aprenda e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempes-
tade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou 
ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
Ser chique mesmo é dar bom dia ao lixeiro, cumprimentar o porteiro e conver-
sar com o faxineiro. Porque ser chique é ser simples, ser chique é ser humilde, 
ser chique é uma questão de educação e não de dinheiro. Porque o jogo da vida 
é como jogar xadrez que no final do jogo o Rei e o Pião vão para a mesma caixa.
Sempre existe um pouco de verdade atrás de cada “eu estou brincando”, um 
pouco de conhecimento atrás de cada “eu não sei”, um pouco de sentimen-
to atrás de cada “eu não me importo” e um pouco de dor atrás de “está tudo bem”.
Você certamente já ouviu falar sobre a “lei da causa efeito” que rege os seus atos. 
Ela ensina que cada ação desencadeia uma reação, então, em vez de reclamar das 
relações, que tal controlar suas ações? Antes de agir ou falar sem pensar, tente pre-
ver as conseqüências desses atos. É certo que ninguém deseja o mal para si mes-
mo, deliberadamente, mas ao ignorar os efeitos de suas atitudes, está chamando 
para si as reações adversas e maus resultados. Portanto, esteja sempre preparado 
para as conseqüências de suas ações. É sempre bom pensar antes de agir ou de falar.

Pensamentos:
Saber o que é possível é o começo da felicidade.
A força da maternidade é maior que as leis da natureza.
Aquele que faz e promove o bem cultiva o seu próprio êxito.
Miramos acima do alvo para atingir o alvo.
Fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhuma delas.
Mire em nada e você acertará.
De todas as partes há a mesma distância para o inferno.
As lágrimas e a finura são armas da fraqueza.
Deplorar os males inevitáveis é tão insensato quanto rir-se deles.
As flores da primavera não brilham sempre.
O fracasso é uma excelente oportunidade para o sucesso.
As afeições verdadeiras são raras vezes eloqüentes.
O trabalho bem executado traz-nos a alegria do dever cumprido.
É necessário ser justo antes de ser generoso.
Alguns casamentos terminam bem outros duram a vida inteira.

O Sebrae-SP e a Prefeitu-
ra de Caçapava promovem 
no dia 20 de fevereiro o 
curso “Sua Empresa Pode 
Vender para a Prefeitura e 
Órgãos Públicos” na Se-
cretaria da Indústria, Co-
mércio e Agricultura, às 19h.
O curso é gratuito, com 
vagas limitadas, e é volta-
do a empresários que que-
rem se tornar fornecedores 
da Prefeitura. As inscri-
ções devem ser feitas ante-

O Senac Taubaté está 
com inscrições abertas 
para dois cursos livres 
com início em fevereiro. 
O primeiro é “Introdu-
ção a Administração de 
Pessoal”, onde o parti-
cipante desenvolve as 
principais rotinas de ad-
ministração de pessoal, 
no que diz respeito aos 
processos de admissão, 
rescisão de contratos de 

cipadamente por telefone.
No curso, a consultora 
jurídica do Sebrae-SP, 
Tatiana Sapla, trará in-
formações sobre os pro-
cedimentos operacionais 
de compras públicas que 
devem ser adotados para 
garantir a aplicação dos 
benefícios previstos na 
Lei Geral das Micro e Pe-
quenas Empresas, que foi 
regulamentada no ano pas-
sado em Caçapava. A Pre-

trabalho e cálculo de fo-
lha de pagamento, atu-
ando de acordo com a le-
gislação trabalhista e as 
diretrizes da organização, 
a fim de garantir o cum-
primento das obrigações 
entre empregadores e em-
pregados. O segundo é 
“Negociação em Com-
pras”, onde o participan-
te aprende a realizar ne-
gociações em compras, 

feitura de Caçapava estará 
presente com a represen-
tante da área de compras, 
Rita de Cássia Alencar.
A Secretaria da Indústria, 
Comércio e Agricultu-
ra fica na Rua Marechal 
Eduardo Sócrates, 254, 
Vila São João. O evento é 
gratuito, com vagas limita-
das. Inscrições e mais in-
formações podem ser ob-
tidas pelos telefones (12) 
3653-7321/ 3655-6190.

mobilizando conhecimen-
tos, habilidades e valores 
relacionados ao processo, 
com vistas a alcançar os 
objetivos da organização. 
Informações sobre datas, 
horários e preços podem 
ser tiradas direto no Se-
nac Taubaté, localizado na 
Rua Nelson Freire Cam-
pello, 202, Jardim Eulália, 
ou pelo telefo-
ne (12) 2125-6099.

Caçapava terá curso
gratuito para empresários 
sobre compras públicas

Senac Taubaté oferece
cursos livres Introdução a 

Administração de Pessoal e 
Negociação em Compras

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba divulgou a 
relação dos alunos uni-
versitários que renova-
ram as bolsas de estudos. 
Em 2013 foram ofereci-
das 150 bolsas integrais 
e todos os beneficiados 
deveriam fazer a renova-
ção, no entanto, apenas 
91 procuraram o Departa-
mento de Assistência So-
cial, deste número, 55 se 
enquadraram nos critérios.
Ao todo, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba está 
concedendo 155 bolsas 
de estudos universitários 
para 2014. Como 55 alu-

nos mantiveram-se nos 
critérios para renovação 
a Prefeitura vai atender 
100 novos estudantes com 
as bolsas integrais. Em 
breve, será publicada a 
relação dos alunos que de-
verão fazer a entrega dos 
documentos complemen-
tares para a segunda eta-
pa de avaliação social. O 
resultado final dos 
100 novos contempla-
dos está previsto para 
o término deste mês.
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está investindo 
na educação profissional 
da mão de obra local, pois, 

com o desenvolvimento 
do município é preciso 
ofertar aos empresários 
um leque de profissio-
nais qualificados para 
contribuir com o suces-
so dos empreendimentos. 
Além das bolsas em nível 
superior há oportunida-
de para cursos técnicos.
Para ser beneficiado 
com as bolsa de estudo, 
todos os interessados fa-
zem as inscrições e partici-
pam de avaliações sociais. 
O processo de triagem 
social é realizado por pro-
fissionais do Departamen-
to de Assistência Social.

Pindamonhangaba
divulga alunos que
renovaram bolsas

de estudos
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Pesquisa reuniu 50 pa-
cientes; 40% desisti-
ram da cirurgia após 
rotina de exercícios
Uma pesquisa realizada 
pelo Instituto de Assistên-
cia Médica ao Servidor 
Público Estadual (Iamspe) 
aponta que 40% dos pa-
cientes com quadro clínico 
favorável à colocação de 
próteses no joelho desisti-
ram do procedimento após 
a realização de exercícios.
O estudo foi realizado com 
50 pacientes do Hospital 
do Servidor Público Esta-
dual (HSPE), na zona sul 

da capital paulista. Eles 
apresentavam artrose e 
foram selecionados pela 
idade avançada, em que o 
estado clínico é, na maio-
ria das vezes, mais grave.
Durante seis meses, os 
participantes tiveram exer-
cícios prescritos de acordo 
com a condição de cada 
paciente, mas com ênfa-
se em resistência e alon-
gamento e respeitando o 
local solicitado por cada 
um, podendo ser uma hi-
droginástica, academia 
ou até mesmo ativida-
des no próprio domicílio.

“A prática regular de exer-
cícios físicos vem acompa-
nhada de benefícios que se 
manifestam sob todos os 
aspectos do organismo”, 
explica Samir Salim Daher, 
médico do HSPE e diretor 
da Sociedade Brasileira 
de Medicina do Exercício 
e do Esporte (SBMEE).
Após o período, todos os 
pacientes foram reavalia-
dos e 40% desistiram da ci-
rurgia, alegando condições 
ideais para voltar à rotina. 
Os outros 60% relataram 
diminuição de dor e con-
tinuam com os exercícios.

Idosos com artrose no
joelho trocam cirurgia 
por exercícios físicos

A dengue é uma doença 
séria e pode levar o indiví-
duo à morte, por este moti-
vo, profissionais da Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
têm realizado um intenso 
trabalho no combate ao 
mosquito Aedes aegypti. 
É preciso que a população 
contribua com as ações, 
principalmente receben-
do os agentes em casa.
A Vigilância Epidemio-

Os profissionais do Setor 
de Infectologia da Secre-
taria de Saúde, da Prefei-
tura de Pindamonhanga-
ba, irão atuar no carnaval. 
A novidade deste ano é a 
distribuição de gel lubrifi-
cante, pois, de acordo com 
algumas pesquisas o pro-
duto contribui com a re-
dução do risco de trans-

O Governo do Esta-
do de São Paulo anun-
ciou o lançamento de um 
novo modelo de cédula 
de identidade, que pas-
sará a ser digitalizada. 
A medida faz parte do pro-
cesso de modernização 
do Instituto de Identifica-
ção Ricardo Gumbleton 
Daunt (IIRGD), ligado à 
Secretaria de Segurança 
Pública (SSP), e tem como 
um dos objetivos reduzir 
a possibilidade de falsi-
ficação do documento.
No próximo mês, um pro-
jeto piloto começa a fun-
cionar no Poupatempo 
Luz, na capital. Alguns 
kits de coleta informatiza-
da já foram entregues em 
pontos de emissão do RG 
e as mudanças serão im-

Estão prorrogadas até o dia 
12 de fevereiro, quarta-fei-
ra, as inscrições para o 8º 
Concurso de Marchinhas 
de Quiririm.  O concurso 
será realizado nos dias 27 
e 28 de fevereiro, quinta 
e sexta-feira, a partir das 
20h no Palco de Eventos 
do Distrito do Quiririm, 
na Rua Coronel Marcon-
des de Mattos.  Os músi-
cos interessados podem 
se inscrever gratuitamente 
das 8h às 12h e das 14h às 
17h na Secretaria de Turis-

lógica da Prefeitura de 
Pindamonhangaba regis-
trou em janeiro seis casos 
autóctones, cinco impor-
tados e descartou 62. É 
importante ficar atento, 
pois, caso contrário, os 
números estimados pelo 
Ministério da Saúde po-
derão se confirmar. De 
acordo com o órgão a ci-
dade poderá registrar mais 
de 20 mil notificações.

missão de DSTs/Aids.
O gel lubrificante, à base 
de água, será enviado ao 
município por meio do 
Ministério da Saúde. A 
equipe da Infectologia vai 
atuar no “Carnaval Caia 
na Folia” a partir do dia 
22 de fevereiro, quando 
será promovido o pré-car-
naval em Moreira César.

plantadas gradativamente. 
Até que todo o estado con-
te com o novo sistema, o 
atual modelo da carteira de 
identidade continua sen-
do válido normalmente.
De acordo com a SSP, 
a previsão é de que até 
março deste ano outros 
200 kits sejam enviados 
ao interior para a amplia-
ção dos serviços. “Hoje, o 
governador anunciou essa 
grande notícia, que marca 
a mudança de um sistema 
que funciona há anos. O 
novo processo de emis-
são do RG chega com o 
intuito de ser mais rápido 
e de, principalmente, au-
mentar a segurança dos 
cidadãos, já que o risco 
de falsificação será redu-
zido significativamente”, 

mo e Cultura. Cada autor, 
incluindo parcerias, pode-
rá participar com até duas 
canções inéditas e origi-
nais.  Dos trabalhos inscri-
tos serão pré-selecionadas 
20 músicas que vão ser 
apresentadas em uma eli-
minatória no primeiro dia 
do evento, 27 de fevereiro. 
Dessa fase serão eleitas 10 
canções para a etapa final, 
no dia 28 de fevereiro. 
As marchinhas concorren-
tes serão julgadas, em to-
das as etapas, nos seguin-

Em menos de dez minu-
tos é possível ter atitudes 
responsáveis, como verifi-
car se há água parada em 
algum objeto no quintal, 
tampar a caixa d´água, 
colocar areia em vasos 
de plantas, trocar a água 
do animal de estimação, 
entre outras ações. A pre-
venção é a melhor arma 
para evitar a proliferação 
do mosquito da dengue.

A responsável pelo Setor 
de Infectologia da Pre-
feitura de Pinda destaca 
que a população poderá 
contar com os serviços 
de duas equipes do setor, 
durante os dias de folia, 
uma ficará na Praça Pa-
dre João de Faria Fialho e 
a outra na Avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso.

destacou o secretário de 
Gestão Pública, Davi Zaia.
Novo layout - Os novos 
RGs serão impressos em 
papel especial, com pe-
lícula protetora, e conta-
rão com nova tipologia 
- o número do RG, por 
exemplo, aparecerá em 
vermelho e negritado e a 
foto e a impressão digital 
permitirão mais nitidez. 
Outros itens de segurança 
também estarão presentes, 
como a implantação de um 
QR Code no verso do 
documento, que armaze-
nará informações como 
nome, data de nascimen-
to e de emissão e foto-
grafia criptografados.
Saiba mais sobre a 
nova carteira de iden-
tidade no site da SSP.

tes quesitos: letra, melodia, 
interpretação e ritmo. A 
premiação será em dinhei-
ro conforme a seguinte or-
dem de classificação: para 
o 1º Lugar R$ 2.500; 2º 
Lugar R$ 2.000 e 3º Lu-
gar: R$ 1.500. Os três pri-
meiros colocados também 
receberão troféus. A Se-
cretaria de Turismo e Cul-
tura fica na Rua Benedito 
Silveira de Moraes, s/nº, 
no bairro Jardim Ana Emí-
lia. Para mais informações 
o telefone é o 3621-6040.

Profissionais da
Prefeitura de Pinda

trabalham no combate
à dengue

Setor de Infectologia vai 
atuar no carnaval de Pinda

Governo do Estado
investe em novo modelo 

de RG digitalizado

Prorrogadas as inscrições 
para o 8º Concurso de 

Marchinhas de Quiririm

Um ônibus sairá da re-
gião no dia 24. Inscri-
ções devem ser feitas 
até a próxima sexta feira
Empresários e demais in-
teressados em abrir o pró-
prio negócio já podem se 
programar para a 3ª edição 
da Feira do Empreendedor, 
que será realizada de 22 a 
25 de fevereiro de 2014, 
na Expo Center Norte – 
Pavilhão Verde, em São 
Paulo. A feira é organiza-
da pelo Sebrae-SP a cada 
dois anos e se consolidou 
como o principal evento 
de empreendedorismo do 

A Receita Federal liberou 
até agora 18,14% das de-
clarações do Imposto de 
Renda da Pessoa Física 
(IRPF) retidas na malha 
fina em 2013. O segundo 
lote residual estará dispo-
nível hoje (9) para con-
sulta no site do Fisco ou 
por meio do ReceitaFone 
(146). A Receita disponi-
biliza ainda aplicativo para 
tablets e smarthphones, 
que usam os sistemas ope-
racionais Android e iOS 
que facilitam a consulta.
Em 2013 foram retidas em 
malha 711,309 mil decla-
rações. Em janeiro foram 
liberadas 61,566 mil no 
primeiro lote residual e, 
agora, são mais 67,480 
mil. Para fugir da malha, 
os contribuintes devem 

Brasil, voltado às micro 
e pequenas empresas. Em 
2012, a edição paulista 
reuniu aproximadamen-
te 55 mil participantes.
E para garantir a presen-
ça do maior número de 
pessoas, o Sebrae-SP está 
organizando missões em-
presarias em várias regi-
ões do Estado. No Vale do 
Paraíba, um ônibus sairá 
de Cruzeiro, no dia 24, às 
9h30, com paradas progra-
madas em Lorena, Guara-
tinguetá, Aparecida e Pin-
damonhangaba. As vagas 
são limitadas e as inscri-

enviar uma declaração re-
tificadora caso detectem 
o problema. O extrato da 
declaração está disponí-
vel no Centro Virtual de 
Atendimento ao Contri-
buinte (e-CAC) , onde se 
encontram outras infor-
mações relativas ao IRPF.
Além do lote de 2013, 
foram liberados da ma-
lha restituições de 2008 
a 2012. A consulta desses 
lotes também será dispo-
nibilizada hoje e o crédito 
bancário feito no dia 17. 
Normalmente, a Receita 
libera o dinheiro no dia 
15, mas como a data cai 
em um fim de semana, o 
depósito ficou para o pri-
meiro dia útil subsequente.
A Receita reitera que a 
restituição ficará dispo-

ções podem ser feitas até 
às 12h do dia 14, no Es-
critório Regional de Gua-
ratinguetá. A taxa de parti-
cipação é de R$ 22. Com a 
expectativa de crescimen-
to no número de visitantes 
no país, devido à realiza-
ção da Copa do Mundo 
Fifa 2014, o turismo vai 
receber uma atenção espe-
cial nesta edição da Feira. 
Por isso o evento será uma 
grande oportunidades para 
os empresários da região 
que integram os Circuitos 
Turísticos Religioso, Man-
tiqueira e Vale Histórico.

nível no banco durante 
um ano. Se o contribuin-
te não fizer o resgate nes-
se prazo, deverá requerer 
por meio da internet, me-
diante o Formulário Ele-
trônico - Pedido de Paga-
mento de Restituição, ou 
diretamente no e-CAC, 
no serviço Extrato do 
Processamento da Dirpf.
Caso o valor não seja 
creditado, o contribuinte 
poderá contatar pessoal-
mente qualquer agência 
do Banco do Brasil ou 
ligar para a Central de 
Atendimento pelos telefo-
nes 4004-0001 (capitais) 
e 0800-729-0001 (demais 
localidades) para agendar 
o crédito em conta-cor-
rente ou poupança, em seu 
nome e em qualquer banco.

Sebrae-SP leva empresários 
do Vale do Paraíba para

Feira do Empreendedor em 
São Paulo

Receita abre consulta a
lotes residuais do
Imposto de Renda
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Os alunos da rede estadual 
de ensino já podem acessar 
a partir de hoje, terça-feira, 
o curso gratuito de inglês 
online oferecido pela Se-
cretaria da Educação do 
Estado para os 2,3 mi-
lhões de estudantes do 8º 
e 9º ano do Ensino Fun-
damental, das três sé-
ries do Ensino Médio e 
também da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA).
O curso é uma possibili-
dade de ampliar o aprendi-

A cultura japonesa será 
tema de diversas ativida-
des entre os dias 14 e 16 de 
fevereiro no Sesc Taubaté. 
A cultura da Terra do Sol 
Nascente estará presen-
te nas atividades do Sesc 
Verão com apresentações 
esportivas e artísticas, ofi-
cinas, clínicas e festivais 
esportivos. No dia 14, as 
atividades se iniciam com 
um Encontro de Judô, 
no qual Rogério Sam-
paio, campeão olímpico 
em Barcelona em 1992, 
e Douglas Vieira, meda-
lhista de prata nos Jogos 
Olímpicos de Los Ange-

zado tanto dos estudantes 
que já estavam na rede em 
2013, quanto para os novos 
alunos que ingressaram nas 
escolas estaduais este ano. 
As informações estão 
no Portal da Educação: 
www.educacao.sp.gov.br.
“A oferta de inglês é um dos 
recursos da Secretaria para 
ampliar a oportunidade de 
conhecer novas culturas 
e também conquistar um 
diferencial no currículo. 
Nossa Escola Virtual de 

les em 1984 e Técnico 
da seleção brasileira Sub 
21, ministrarão uma clí-
nica de Judô, às 18h30. 
Após a clínica, acontece 
a Apresentação de Taiko 
e Shamisen, com Grupo 
Kaito, mesclando ritmos 
e coreografias diferentes, 
com canções que abor-
dam histórias do Japão. 
Já no dia 15, a partir das 
10h, ocorre o Festival de 
judô infantil, com a parti-
cipação de praticantes de 
judô do Vale do Paraíba 
com realização de lutas 
entre crianças de diferen-
tes faixas etárias. As incri-

Programas Educacionais, 
a Evesp, oferece plata-
formas digitais de apren-
dizagem que auxiliam na 
formação de estudantes, 
professores e funcionários 
da rede”, afirma o secre-
tário da Educação, pro-
fessor Herman Voorwald.
O curso online de inglês 
garante certificado e tem 
duração de um semestre, 
dividido em oito módulos 
de 10 horas cada. As aulas 
são interativas e reprodu-
zem situações do cotidiano.
Além do inglês online, a 
Evesp oferece aulas pre-
paratórias para o vestibu-
lar, um curso inédito de 
Linguagem Brasileira de 
Sinais (Libras) voltado a 
estudantes surdos e ou-
vintes e um curso de es-
panhol online, que oferece 
12,5 mil vagas e tam-
bém está com inscri-
ções abertas para alu-
nos da rede estadual.

ções podem ser feitas até o 
dia 11 pelo email: zeno@
taubate.sescsp.org.br . Du-
rante o festival, o público 
poderá presenciar apre-
sentações das técnicas dos 
golpes de judô, com acon-
tecem no período da ma-
nhã e da tarde, nos horá-
rios: 11h30, 13h, 14h30 e 
16h.  A primeira oficina da 
programação é a de Shodo. 
Trata-se da caligrafia japo-
nesa, que será no dia 15, 
às 10h e às 16h. A ofi-
cina de Arranjo Floral 
será ministrada por Nilza 
Marques nos dias 15, às 
14h e no dia 16, às 10h. 
Encerrando as ativida-
des dessa programação 
especial, no dia 16, das 
10h às 12h e das 14h às 
16h, acontece a Oficina 
de Tsuru, com Elizandra 
Wada, em que será fei-
ta uma ave de origami. 
Para participar das ofi-
cinas é necessário fazer 
inscrições gratuitas na 
Central de Atendimento. 
As vagas são limitadas.

Alunos da rede estadual
de SP começam curso

gratuito de inglês online

Cultura japonesa é tema 
de diversas atividades em 

Taubaté

Um estudo da consultoria 
IDC Brasil prevê investi-
mentos de 175 bilhões de 
dólares em tecnologia da 
informação e telecomu-
nicações no ano de 2014, 
uma alta de 9,2% em 
comparação a 2013.
A consultoria informa 
que a transição dos con-

sulmidores para dispo-
sitivos móveis estará 
acelerada durante o ano. 
As vendas de smar-
tphones e tablets de-
vem chegar 58 milhões 
de unidades em 2014 e 
81% de participação 
no mercado de Smart 
Connected Devices.

Já os servidores de dados 
fixos devem ter aumento 
de 9,7%, os dados mó-
veis devem crescer 21% e 
data center crescerá 13%.
Para a rede 4G, 
a consultoria pre-
vê um aumento de 
3 milhões de assi-
nantes durante o ano.

Investimentos em tecnologia 
deve chegar a U$ 175 bilhões 

em 2014

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador de Ilha-
bela divulgou diversas 
vagas de emprego em di-
ferentes segmentos. A de-
cisão das contratações é 
responsabilidade dos em-
pregadores. O preenchi-
mento das vagas depende 
dos requisitos exigidos e 
os encaminhamentos são 
realizados de acordo com 
os perfis e níveis de esco-
laridade dos candidatos.
As vagas podem ser pre-
enchidas, canceladas ou 
alteradas diariamente. Os 
interessados devem com-
parecer à sede do PAT, 
na Rua Prefeito Mariano 

Ubatuba terá em funcio-
namento ainda no segun-
do semestre deste ano 
uma unidade do Institu-
to Federal de São Paulo 
(IFSP). Presente na cida-
de na última quinta-feira, 
o reitor Eduardo Mode-
na confirmou a notícia.
A previsão é de que 
Unidade do Institu-
to Técnico Federal de 
Ubatuba entre em fun-
cionamento  no prédio da 
Escola Municipal Tan-
credo de Almeida Ne-
ves, já a partir de agosto. 
“Acredito que estamos 
começando a mudar uma 
realidade de décadas que 
é a saída dos jovens uba-

O 181 atenderá os mesmos 
sete tipos de denúncias 
que podem ser feitos pelo 
www.webdenuncia.org.br
Com o objetivo de aper-
feiçoar o serviço prestado 
pelo Disque Denúncia 181, 
o Instituto São Paulo 
Contra a Violência, re-
posicionou o serviço que 
agora recebe apenas de-
núncias de homicídio, 
latrocínio, roubo e furto 
de veículos, outros ti-
pos de roubo, procura-
dos pela Justiça, seques-
tros  e tráfico de drogas.
A mudança está sendo feita 
para alinhar o serviço com 
o www.webdenuncia.org.

Procópio de Araújo Car-
valho, nº 128, Perequê.
Confira as vagas: Açou-
gueiro, Ajudante de carga 
e descarga de mercado-
ria, Ajudante de cozinha, 
Atendente de balcão, Aten-
dente de balcão de café, 
Auxiliar administrativo de 
pessoal, Auxiliar de escri-
tório, Auxiliar de técnico 
de eletrônica, Barman, Ca-
mareira de hotel, Caseiro, 
Confeiteiro, Costureira em 
geral, Cozinheiro de res-
taurante, Cozinheiro ge-
ral, Desenhista industrial 
gráfico (designer gráfico), 
Empregado doméstico ar-
rumador, Garçom, Geren-

tubenses para outras cida-
des em busca de evolução 
profissional e acadêmi-
ca. Os cursos do Instituto 
permitirão mais qualifica-
ção profissional no mer-
cado de trabalho local e, 
consequentemente, a 
possibilidade dos traba-
lhadores pleitearem salá-
rios melhores”, disse  o 
prefeito Maurício (PT).
Fundado em 1909 como 
Escola de Aprendizes Ar-
tífices, o Instituto Federal 
de Educação, Ciência e 
Tecnologia de São Pau-
lo-IFSP é uma autarquia 
de ensino ligada ao go-
verno federal. Também 
já foi chamado de Escola 

br e também porque gran-
de parte das ligações rece-
bidas eram para denunciar 
fatos que não são casos 
para a polícia.  Segundo 
dados do Instituto 47% das 
ligações recebidas eram 
referentes a casos como 
violência intrafamiliar, 
barulho, assuntos da pre-
feitura ou de concessioná-
rias de serviços públicos: 
buracos na rua, colocação 
de lixo e entulho em lo-
cais impróprios, falta de 
energia, etc. Além disso, 
o serviço também regis-
trou que 20% das liga-
ções deveriam ser feitas 
ao 190 da Polícia Militar, 

te administrativo, Guia de 
turismo, Manicure, Man-
teador na conservação de 
alimentos, Massagista, 
Motorista de caminhão, 
Motorista de furgão ou 
veículo similar, Moto-
rista de ônibus urbano, 
Operador de caixa, Ope-
rador de motoniveladora, 
Operador de retro-escava-
deira, Padeiro confeiteiro, 
Pizzaiolo, Recepcionista 
de hotel, Sorveteiro, Su-
pervisor de vendas co-
mercial, Tapeceiro de 
móveis, Vendedor - no 
comércio de mercadorias, 
Vendedor pracista, Vi-
draceiro e Vigia noturno.

Técnica Federal de São 
Paulo e Centro Federal de 
Educação Tecnológica de 
São Paulo. 
Em dezembro de 2008 foi 
transformado em Instituto 
com autonomia de gestão 
e passou a ter relevância de 
universidade. Desde então 
passou a destinar 50% das 
vagas para os cursos téc-
nicos e, no mínimo, 20% 
das vagas para os cursos 
de licenciatura, sobretudo 
nas áreas de Ciências e da 
Matemática. Comple-
mentarmente, continua-
rá oferecendo cursos de 
formação inicial e conti-
nuada, tecnologias, enge-
nharias e pós-graduação.

pois o crime estava acon-
tecendo naquele instante.
Segundo o diretor 
da Regional da Re-
gião Metropolitana do 
Vale do Paraíba do Ins-
tituto São Paulo Contra 
a Violência, Kiko Sawa-
ya, a mudança será para 
beneficiar a população. 
“Vamos otimizar o atendi-
mento no 181, priorizando 
o registro de denúncias 
dos crimes mais graves,  
que são a maior preocu-
pação da Secretaria de 
Segurança Pública e que 
causam mais sensação de 
insegurança na população”.
Ao ligar para o 181 
para fazer outros ti-
pos de denúncias, 
o cidadão será devidamen-
te orientado pelos atenden-
tes do Disque Denúncia, 
que continuará atendendo 
24 horas e 7 dias por 
semana, mantendo o 
anonimato e o sigilo.

Ilhabela divulga vagas de 
emprego do PAT

Instituto Técnico Federal
(IFSP) vai se instalar
campus em Ubatuba

Disque Denúncia é
reposicionado para

aumentar efetividade do
serviço


