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A GAZETA DE TREMEMBÉ

O Consórcio Encalso/S.A. 
Paulista – responsável pe-
las melhorias realizadas 
na “Nova Tamoios” está 
com as obras avançadas 
de construção da ciclovia, 
que ligará dois trechos: 
do Bairro da Vila Amélia 
à cidade, no km 38, e da 
cidade, passando pela área 
do Pólo Industrial até o 
Galpão do “Empório Chão 

Os empregados da 
Volkswagen do Brasil em 
Taubaté realizaram a en-
trega de um cheque no 
valor de R$ 137 mil ao 
Projeto Esperança São Pe-
dro Apóstolo, de Taubaté, 
referente a doações ar-
recadadas em 2013 por 
meio do programa “Uma 
Hora para o Futuro”. 
Criado pelo Comitê Mun-
dial dos Trabalhadores da 
Volkswagen, o programa 
envolve trabalhadores da 
Volkswagen no mundo 
inteiro e recebe o apoio 
da empresa. A ação social 
incentiva os empregados a 
doarem o valor equivalen-
te a uma hora de seu tra-
balho por ano em prol de 
causas sociais desenvolvi-
das em suas comunidades.
Em Taubaté, o programa 
beneficia aproximadamen-
te 900 pessoas dos bairros 
Jardim Sônia Maria, São 
Gonçalo, Água Quente, 
Gurilândia e Jardim San-
ta Tereza, por meio de 
atividades culturais, es-
portivas, aulas de inglês, 
informática, oficinas pro-
fissionalizantes e atendi-
mentos sociais, além de bi-

Caipira”, no km 29 da Ro-
dovia dos Tamoios. Se-
rão aproximadamente 07 
quilômetros de ciclovia.
Segundo o Governo Mu-
nicipal, a ciclovia foi con-
quistada pelo empenho da 
atual Administração junto 
ao Governo do Estado, 
que atendeu a reivindica-
ção feita pela Prefeitura.
Depois de concluída, a 

blioteca e brinquedoteca.
O evento de entrega do 
cheque contou com a pre-
sença do gerente de Recur-
sos Humanos da fábrica 
de Taubaté, Mário Celso 
Marcondes, do presidente 
do Sindicato dos Metalúr-
gicos de Taubaté, Hernani 
Lobato, e da presidente do 
Projeto Esperança, Ivete 
Rodrigues de Moura Al-
meida, além de colabo-
radores da Volkswagen, 
voluntários e crianças 
atendidas pela entidade. 
“Essa ação fortalece a rela-
ção de parceria que existe 
entre a Volkswagen, os co-
laboradores e a comunida-
de. Participamos do ‘Uma 
Hora para o Futuro’ desde 
2004 e temos a certeza 
que as doações arrecada-
das ajudam na construção 
de um mundo melhor”, 
destacou Mário Celso 
Marcondes. Segundo Ive-
te Almeida, presidente 
do Projeto Esperança, a 
contribuição dos empre-
gados da Volkswagen é 
essencial para o desen-
volvimento das atividades 
sociais, educacionais e 
esportivas da instituição. 

obra oferecerá mais segu-
rança aos moradores dos 
bairros residentes nas se-
guintes localidades: região 
do km 29 (Santa Edwirges, 
São Germano, Colinas, 
Alferes Bento) e região 
do km 38 (Vila Amélia, 
Vale dos Pássaros, Rio 
Claro, Comércio). A ci-
clovia também deverá es-
timular a prática esportiva.

Além de receber recursos 
do “Uma Hora para o Fu-
turo”, o Projeto Esperança 
também é beneficiado por 
outra iniciativa do Comitê 
Mundial de Trabalhadores 
do Grupo Volkswagen e 
querecebe o apoio da em-
presa. Trata-se do projeto 
“A Chance to Play – O Di-
reito de Brincar”, que será 
realizado em vários muni-
cípios do Brasil e tem o ob-
jetivo de beneficiar 60 mil 
crianças e adolescentes no 
País. Para isso, o projeto 
está utilizando o futebol e 
o ato de brincar como fer-
ramentas de transforma-
ção social para promover a 
educação, a cidadania e a 
cultura de paz.  Voluntaria-
do: O Projeto Esperança 
São Pedro Apóstolo conta 
atualmente com a colabo-
ração de 40 voluntários 
nas atividades desenvol-
vidas pela entidade e está 
aberta a participação de 
novos interessados.  “Es-
tamos de braços abertos 
para receber aqueles que 
podem assumir o compro-
misso do trabalho voluntá-
rio no Projeto Esperança”, 
destaca Ivete Almeida.

Ciclovia na Tamoios 
uma grande conquista 

para o município de
Paraibuna

Empregados da 
Volkswagen fazem

doação de R$ 137 mil 
ao Projeto Esperança

em Taubaté

SÁBADO (01/03/14)
15h: Apresentação Blo-
co Tromba D’Água
18h às 21: Batu-
que e Pereirões
21h às 01h: Show Ban-
da Mistura Brasil
DOMINGO (02/03/14)
15h: Matinê: Show com 
o grupo “Filhos da Terra”
Das 15h às 18h: Ofi-
cina de Máscaras de 

Carnaval no coreto
18h às 21h: Ba-
tuque e Pereirões
21h às 01h: Show Ban-
da Mistura Brasil
SEGUNDA (03/03/14)
15h: Oficina de Pintu-
ra de Rosto para crian-
ças. Local: Coreto
16h: Concurso de 
Fantasia Mirim: Lo-
cal: Palco principal

18h às 21h: Ba-
tuque e Pereirões
21h às 01h: Show Ban-
da Mistura Brasil
TERÇA (04/03/14)
15h: Matinê: Show com 
o grupo “Filhos da Terra”
18h às 21h: 
Batuque e Pereirões
21h às 01h: 
Show Banda 
Mistura Brasil

Programação completa  
do canaval cultural em

Monteiro Lobato

A atleta Maria Apare-
cida Ferraz, da equipe 
juvenil Luasa Sports/ 
Caixa/Taubaté, foi con-
vocada oficialmente pela 
Confederação Brasileira 
de Atletismo para inte-
grar a equipe brasileira. 
Ela está entre os qua-
tro atletas brasileiros 

que foram convocados 
para representar o país.
A vaga, que mar-
ca o momento mais 
importante da carrei-
ra da atleta de 22 anos, 
foi conquistada na Copa 
Brasil de Cross Cou-
ntry 2014, que acon-
teceu dia 09 de feve-

reiro em Timbó – SC.
No próximo domingo, 
dia 23 de fevereiro, Ma-
ria Aparecida vai disputar, 
pela categoria adulta, a 
prova de 8 km do Cam-
peonato Sul-Americano 
de Cross Country, que 
acontece na cidade de 
Assunção, no Paraguai.

Confederação
Brasileira de

Atletismo convoca
atleta de Taubaté
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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.
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Se você mora ou transita 
em algum local da cida-
de onde as lâmpadas dos 
postes estão apagadas, 
anote o endereço e um 
ponto de referência e en-

tre em contato com a 
ELEKTRO, solicitan-
do a troca das lâmpadas. 
Ligue GRÁTIS: 
0 8 0 0 - 7 0 1 - 0 1 0 2 
ou acesse o site: 

www.e l ek t ro . com.b r.
COM A COLABORA-
ÇÃO DA POPULAÇÃO, 
NOSSA CIDADE FICA 
MAIS BEM ILUMI-
NADA E SEGURA!

 Comunicado
importante sobre

a iluminação
pública em Paraibuna

Meia maratona de São 
Paulo e Granfondo do 
Brasil de Ciclismo em 
Ubatuba serão as pró-
ximas competições
A equipe Esporte para 
Todos, de Taubaté, es-
treou a temporada de 
2014 com medalhas na 
1ª Etapa do Campeonato 
Valeparaibano de Ciclis-
mo. A prova foi realizada 
no domingo, dia 16, em 
São José dos Campos.
“O resultado foi bom, já 
que este ano participa-
ram mais atletas do que 
no ano passado, inclusive 
com esportistas da seleção 
brasileira. Sem dúvida, as 
conquistas deste torneio 

foram significativas para 
nós”, ressaltou o treina-
dor Guto Nascimento.
Na categoria ciclismo 
paralímpico masculino, 
Tiago Santos ficou com a 
medalha de ouro e Mau-
rício Melo com o sexto 
lugar. A taubateana An-
dreia Aparecida dos San-
tos garantiu o lugar mais 
alto no pódio na categoria 
ciclismo paralímpico fe-
minino. Já na handbike, 
Júlio Leite e Eduardo Cas-
tilho conquistaram prata e 
bronze respectivamente.
Após o primeiro campeo-
nato do ano, os paratletas 
já retornam aos treina-
mentos nesta semana vi-

sando à Meia Maratona 
de São Paulo prevista para 
acontecer no próximo fim 
de semana e o Granfon-
do do Brasil de Ciclismo, 
que será realizado no mês 
que vem em Ubatuba.
O Projeto Esporte para 
Todos tem o apoio da Top 
10 Assessoria em Comu-
nicação Esportiva, Secre-
taria de Esportes e La-
zer 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.

Ciclismo: Taubateanos
conquistam medalhas no 

Campeonato Valeparaibano

A Prefeitura de Jambei-
ro abriu inscrições para o 
processo seletivo para o 
preenchimento de diversas 
vagas para profissionais 
de níveis fundamental, 
médio e superior.
Os salários variam de R$ 
724 a R$ 3.612,97 e as 
oportunidades são para 
as funções de Atendente, 
Fiscal de Tributos e Pos-
turas, Nutricionista, Vete-
rinário, Psicólogo, Agente 
Comunitário de Saúde, 
Ajudante Geral, Assis-

tente Social, Braçal, Es-
criturário I e Motorista. 
As inscrições devem ser 
realizadas exclusivamen-
te através de Formulário 
de Inscrição, disponível 
no site www.conrio.com.
br até o dia 02 de mar-
ço de 2014. A taxa é de 
R$ 20,00 para todas as 
funções. Quem não pos-
sui internet pode ir até a 
prefeitura, localizada na 
Rua Major Gurgel, 243, 
das 08h às 17h, para efe-
tuarem a inscrição e reti-

rarem o boleto bancário 
para pagamento da taxa 
de inscrição até o dia 28 
de fevereiro de 2014. 
As Provas objetivas e prá-
ticas serão realizadas no 
dia 16 de março de 2014, 
em locais e horários a se-
rem divulgados após a 
homologação das inscri-
ções.  O edital na íntegra 
está disponível no site da 
Conrio , veja também o 
quadro de emrpegos de-
talhados no site: http://
w w w. c o n r i o . c o m . b r /

Prefeitura de Jambeiro
abre inscrições para

concurso em
diversas áreas
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Caçapava experimenta 
um novo período de cres-
cimento com a chegada 
de importantes empreen-
dimentos, dentre eles, o 
condomínio aeronáutico 
Aerovale, que será dota-
do de um aeroporto ci-
vil, o primeiro da região 
para voos executivos. 
Quem passa pela Via 
Dutra já percebe a ver-
ticalização da cidade de 
cerca de 90 mil habitan-
tes, que agora mostra 
um cenário de modernas 
torres de apartamentos. 
Segundo o prefeito do 
município, esse surto de 
desenvolvimento pode 
ser atestado pelo aumen-
to dos pedidos de liga-
ções de água que atingiu 
um expressivo índice de 
18% no último semestre.
O prefeito Henrique Rin-
co (PSDB) comemora a 
chegada de outros empre-

endimentos, loteamentos 
residenciais, industriais, e 
investidores de todo o país 
que agora procuram área 
em Caçapava. “O cresci-
mento já está acontecen-
do tanto no imobiliário, 
quanto no comercial, in-
dustrial, e com tudo isso 
quem vai ganhar vai ser o 
próprio munícipe, não só 
Caçapava, mas a nossa re-
gião e o estado vão ganhar 
muito com isso.”, disse.
Rinco entende que em sua 
administração, a cidade 
tem melhorado seus índi-
ces em diversas áreas como 
Saúde, Educação e Segu-
rança, e lembra que núme-
ros recentes colocam Ca-
çapava como o município 
mais seguro pra se viver e 
um dos que mais se cres-
cem na Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba.
Crescimento para o leste
Após várias visitas à Bra-

sília para obter recursos 
visando a construção do 
anel viário de Caçapava, 
o prefeito se mostra oti-
mista. Segundo ele, é o 
momento de aproveitar 
recursos que estão dispo-
níveis na alçada federal 
por meio do plano de Mo-
bilidade Urbana e projetar 
o crescimento da região 
urbana para o setor leste. 
A cidade pleiteia recursos 
na ordem de R$ 500 mi-
lhões para estruturar todo 
circuito viário do municí-
pio, desde Caçapava Velha, 
no entorno da cidade, até a 
Rodovia Carvalho Pinto. 
“É uma região nobre que 
nós temos aqui. Eu estou 
trazendo pra cá esse cres-
cimento em volta da Aero-
vale. O crescimento nos-
so vai ser ordenado com 
projetos que já apresentei 
de mobilidade urbana no 
município.”, concluiu.

Prefeito de Caçapava 
busca recursos
para construir

anel viário

Os dois cursos oferecidos 
pela Secretaria Municipal 
de Educação, em parce-
ria com o SENAI, encon-
tram-se em andamento.
O objetivo da iniciativa é 
desenvolver competências 
para executar manuten-
ção em motores de Popa 
Dois e Quatro Tempos e 
em motor a Diesel Mari-
nizado, sob supervisão. 
Dezesseis vagas são ofe-
recidas em cada curso.
Instrutor de me-
cânica do SENAI, 
Antonio Eduardo Rosendo 
dos Santos explica que a 
idéia principal é capacitar 
e inserir as pessoas neste 
segmento do mercado lo-
cal, com muita demanda 
e pouca oferta na região.
Ainda segundo o instru-
tor, o curso representa um 
primeiro passo no sentido 
de capacitar os cidadãos 
para atenderem essa de-
manda, ao mesmo tempo 

que aumenta a possibili-
dade de um salário maior.
“Depois do diploma, eles 
não só podem trabalhar 
como auxiliares, como 
também podem partir 
para uma segunda eta-
pa de capacitação, mais 
extensa e específica”, 
completa Antonio.
Morador do Perequê-A-
çu, José André, 48 anos, 
conta que a oportunidade 
veio em boa hora. “Tenho 
um barco que leva turistas 
para pescar e mergulhar. 
Vim fazer o curso caso 
alguma emergência acon-
teça enquanto eu estiver 
no mar”, comenta José.
O jovem Carlos Adriano, 
14 anos, morador do Su-
midouro, traz na veia o 
talento herdado da família. 
“Meu avô é dono de uma 
mecânica e cresci den-
tro dela. Como há muita 
procura para manutenção 
de motores náuticos, re-

solvi me inscrever e re-
cebi total incentivo para 
isso”, diz o prodígio.
Mecânico especializa-
do em motos e morador 
da praia Dura, Daniel 
Felipe Souza, 27 anos, 
pretende melhorar sua qua-
lificação e expandir seus 
conhecimentos na área. 
“Realmente há uma gran-
de demanda para a manu-
tenção de motores náuticos 
por aqui e pouca oferta de 
qualidade. Resolvi me es-
pecializar”, conclui Souza.
O Curso Gratuito de Au-
xiliar de Mecânico de Mo-
tor Diesel Marinizado e o 
Curso Gratuito de Auxiliar 
de Mecânico de Motores 
de Popa Dois e Quatro 
Tempos são ministrados 
pelo SENAI, com apoio 
da prefeitura de Ubatu-
ba, em parceria com o 
Centro Náutico Uba-
tuba, que concede o 
espaço para as aulas.

Prefeitura de
Ubatuba e Senai

capacitam 32
pessoas em curso

“Tendo em vista que a 
política nacional de re-
síduos sólidos objetiva 
acabar com os lixões exis-
tentes.  Prevê a redução 
na geração de resíduos, 
tendo como proposta 
a prática de hábitos de 
consumo sustentável, 
aumento da reciclagem 

e da reutilização geran-
do renda para as pesso-
as que trabalham com 
coleta de materiais. 
Documento pronto, 
a população em geral 
pode agora conferir e opi-
nar para que seja confec-
cionado o relatório final.
Leia na integra o do-

cumento no site oficial 
da prefeitura de Cam-
pos do Jordão em Pla-
no Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos 
Sólidos. Visão de Futuro - 
Campos do Jordão. O 
Plano ficará exposto no 
site por 30 dias, e poderá 
ser enviadas sugestões.

Plano Municipal de
Resíduos Sólidos
do Município de

Campos do Jordão

Governo Federal lan-
ça em março nova oferta 
de cursos técnicos gra-
tuitos em todo do país 
por meio do Pronatec
O Mapa do Trabalho In-
dustrial 2012, pesquisa 
realizada pelo SENAI em 
todo o Brasil, revelou que 
o Brasil terá de formar 
7,2 milhões de trabalha-
dores em nível técnico 
para atuarem em profis-
sões industriais até 2015. 
Essa necessidade produ-
zirá oportunidades em 
177 ocupações diferentes 
em áreas que abrangem 
diversas ocupações, en-
tre elas supervisores de 
produção e de indústrias 
químicas e petroquímicas.
Uma pesquisa reali-
zada pela consultoria 
Manpower Group iden-
tificou que 60% dos em-
presários brasileiros têm 
dificuldades de preencher 
vagas e que os profissio-
nais com maior dificulda-
de para serem encontrados 
são os de nível técnico.
Visando reduzir o déficit 
de profissionais técnicos, o 
Governo Federal lançará, 
em março, uma nova ofer-
ta de bolsas de estudos in-
tegrais em instituições de 

O time de vôlei de Tauba-
té (FUNVIC/Taubaté) 
conquistou na noite de 
terça-feira uma vitória im-
portante contra a equipe 
do Maringá fora de casa 
pela Superliga. A equipe 
aplicou 3 sets a 0, com 
parciais de 21-19, 21-19, 
21-19. O central norte-a-
mericano Dan McDonnel 
foi escolhido o melhor da 
partida, mas o oposto Le-

ensino privadas de todo o 
Brasil, por meio do Progra-
ma Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Empre-
go (Pronatec) ou Sisutec. 
As vagas são para pessoas 
que tenham ensino médio 
completo. A previsão é 
que, até 2014, 8 milhões 
de brasileiros sejam be-
neficiados pelo Pronatec.
Este cenário profissional 
faz com que os cursos téc-
nicos sejam uma boa opor-
tunidade para quem deseja 
entrar no mercado de tra-
balho ou mesmo buscar 
a ascensão profissional.
 “Quando abrimos uma 
vaga aqui procuramos re-
crutar internamente pri-
meiro, para dar oportuni-
dade aos profissionais que 
estão buscando qualifica-
ção profissional e, muitas 
vezes, sentimos falta do di-
ferencial, tanto na forma-
ção técnica como na com-
portamental. O técnico é 
uma boa porta de entrada 
para quem quer trabalhar 
na indústria ou mudar 
de área”, afirma a ana-
lista de RH da Volkswa-
gen, Gilian Almeida.
A própria analista já se be-
neficiou da formação téc-
nica em sua carreira. Ela 

andrão também se desta-
cou marcando 15 pontos. 
Ele ressalta que a vitó-
ria foi muito importante 
para o time que estava na 
lanterna da competição.
“Nós viemos para Ma-
ringá com o objetivo 
de conquistar essa vi-
tória, pois estamos tra-
balhando muito forte e 
estamos determinados. 
Não é porque perdemos 

se formou no curso técni-
co de eletrônica, na ETEP 
(Escola Técnica Professor 
Everardo Passos) em 1992, 
fez estágio em indústria 
automobilística e depois 
optou por seguir nas áre-
as de comunicação e ges-
tão de pessoas. “O técnico 
em eletrônica me deu uma 
excelente base para iniciar 
e continua me ajudando, 
pois como sou responsável 
pela área de treinamentos 
tenho que entender um 
pouco sobre os diversos 
assuntos da fábrica e me 
atualizar constantemen-
te”, explica Gilian, que 
também é auditora líder 
da área de meio ambiente.
Pronatec em Taubaté
Com localização privile-
giada na Avenida dos Ban-
deirantes, às margens da 
Rodovia Presidente Du-
tra e próximo à Rodoviá-
ria nova, a nova unidade 
da ETEP Faculdades de 
Taubaté oferecerá vagas 
para os cursos técnicos 
gratuitos em logística e 
mecânica, duas das áreas 
que mais empregam na 
região. Os interessados já 
podem fazer o cadastro 
de interesse no site www.
e tep .edu .br /prona tec .

a chance de classificar 
que vamos largar tudo. 
Estamos dedicados e 
os resultados estão apa-
recendo”, ressalta.
A equipe não tem mais 
chances de classifica-
ção para os playoffs e 
tem mais dois jogos res-
tantes na competição, 
o próximo será contra 
o Vôlei Brasil Kirin no 
sábado, em Campinas.

Cursos gratuitos
visam suprir a falta de

profissionais nas
áreas que o mercado 

mais emprega

Vôlei de Taubaté
surpreende e vence

Maringá pela Superliga

O PAT (Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador) de 
Taubaté está com oferta 
de trabalho para profis-
sionais da área da saúde. 
Essas vagas são para Te-
rapeuta Ocupacional e 
Auxiliar de Enfermagem.
O Posto ainda oferece va-
gas em outros ramos do 
mercado de trabalho, para 
pessoas que tenham habi-
lidades e tenham interesse 
em exercer as seguintes 
funções: Auxiliar de Co-
zinha, Lavador de Carros, 
Cozinheiro, Vendedor Pra-
cista, Corretor de Imóveis, 

Auxiliar Administrativo, 
Eletricista, Pedreiro, Pro-
motor de Vendas, Farma-
cêutico, Marceneiro, Mon-
tador de Móveis, Auxiliar 
de Cozinha e Pizzaiolo.
Para se inscrever a uma 
dessas vagas, o candida-
to deve procurar o PAT 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h. Para fa-
zer o cadastro é neces-
sário fazer o apresentar 
Carteira de Identidade, 
CPF, Carteira de Tra-
balho e número do PIS.
O PAT é um programa do 
Governo Estadual, desen-

volvido em parceria com 
a Prefeitura de Taubaté, 
que tem a finalidade de 
oferecer oportunidade de 
trabalho àqueles que este-
jam desempregados. Além 
disso, a unidade realiza 
serviços de emissão de 
Carteira de Trabalho e Se-
guro Desemprego. Serviço:
Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador
Endereço: Centro Cul-
tural - Praça Coronel 
Vitoriano, 1,Centro
Horário: De segunda 
a sexta, das 8h às 17h
Tel: 3621-3334/3632-3984

PAT  Taubaté procura
profissionais na área

da saúde
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São Luiz do Paraitinga 
passou quase todo século 
XX sem carnaval. Logo 
que o Monsenhor Igná-
cio Gióia chegou a cida-
de, em 1916, ele proibiu 
todas as manifestações 
consideradas, por ele, pro-
fanas. A partir disso surgi 
um mito na cidade que o 
carnaval causava “rabo e 
chifre”, e em meados do 
século XX cessam, inclu-
sive, os bailes de salão.
Não foi por acaso então 
que o tema da retomada 
do Carnaval da cidade, 
que aconteceu no ano de 
1981, logo após uma re-
portagem do tradicional 
“Jornal Nacional” da Rede 
Globo de Televisão, que 
tratava da cidade com iro-
nia por não realizar a festa 
mais tradicional do país, 
por medo de “pragas reli-
giosas”, chamou-se o Car-
naval do “Rabo e Chifre”.
Logo que o carnaval ga-

nhou as ruas surgiram os 
primeiros blocos, foram 
eles: Zona do Agrião, 
Ovelhas Negras, Petró-
leo, Rua Nova e Melin-
drosas.  Mas é a partir de 
1982 com o Bloco Encuca 
a Cuca que o carnaval co-
meça a criar a identida-
de que hoje conhecemos, 
quando o bloco propõe 
revelar as lendas que fa-
ziam parte do imaginário 
local, através de bonecos 
gigantes aliado a musi-
calidade da marchinha.
A partir desse contexto 
os blocos carnavalescos 
passam a não reverencia-
rem personagens tradicio-
nais do Carnaval como 
o pierrô e a colombina e, 
sim, ícones da cultura lo-
cal como o Juca Teles e 
personagens das lendas 
locais.  A partir disso, a 
cidade criou um carnaval 
extremamente diferencia-
do: o repertório musical é 

exclusivo de marchinhas 
carnavalescas, entretanto, 
a marcha é reinventada e 
fortemente influenciada 
por toda a musicalidade 
dos grupos folclóricos, 
das bandas musicais e da 
tradicional fanfarra local, 
criando uma identidade 
ímpar.  Além disso, o Car-
naval de São Luiz do Pa-
raitinga traz consigo uma 
vestimenta toda peculiar, 
onde as fantasias e alego-
rias dos foliões são muito 
coloridas e baseadas no 
tecido florido da “chita” 
ou na remenda de retalhos.
O Carnaval de São Luiz 
do Paraitinga tem crescido 
exponencialmente sobre 
uma fórmula que prima 
pela manutenção de ele-
mentos típicos do mundo 
do popular, e com certeza 
esta nessa concepção o su-
cesso que hoje arrasta cer-
ca de 150 mil pessoas du-
rante os cinco dias de festa.

Programação oficial do 
carnaval de Cunha

História do Carnaval de 
marchinhas São Luiz 

do Paraitinga

Campos do Jordão recebe-
rá nos dias 21 e 22 de feve-
reiro (sexta-feira, às 20 ho-
ras, e sábado, às 21 horas) 
o espetáculo teatral “Folia 
do Homem-Diabo”, da Cia 
Controvérsias, de Pinda-
monhangaba, com direção 
de Adbailson Cuba. As 
apresentações serão rea-
lizadas no Espaço Cultu-
ral Dr. Além, na Avenida 
Doutor Januário Miraglia, 
1582, Vila Abernésia.
Inspirada no Auto de Nos-
sa Senhora da Luz, e ga-
nhadora do Mapa Cultural 
Paulista 2010, a peça nar-
ra a trajetória do homem 
em busca de um paraíso 
perdido, que no caminho 
se depara com as figu-

ras dos pecados capitais, 
e transformando-se em 
“diabo” retorna para en-
frentar seu próprio criador.
Escolhido entre os cinco 
espetáculos do interior 
de São Paulo contempla-
dos pelo ProAC (Progra-
ma de Ação Cultural da 
Secretaria de Estado da 
Cultura) para circulação 
em 2013 e início de 2014, 
o trabalho já passou por 
cidades como Barretos, 
Caraguatatuba, Registro, 
São José dos Campos, 
Batatais, Ilha Solteira, 
São José do Rio Preto e 
Mogi das Cruzes. Após a 
passagem por Campos do 
Jordão a companhia se-
guirá rumo a Bebedouro.

O elenco é composto por 
Mauro Morais, Mateus 
Corrêa, Duda Macedo, 
Marcelo Prudente, Adbail-
son Cuba, Denilson Cam-
pos, Keli D’Arc, Danilo 
Riva, Marcos Abuc, Ro-
sana de Castro, Karina 
Costa, Guilherme Ivanes, 
Adalgiza Américo e Hous-
ton Charles; percussão de 
Almir Luz (Grupo Bola de 
Meia), iluminação de Ola-
vo Cadorini, sonoplastia de 
Lala Machado e apoio téc-
nico de Ana Maria Cuba. 
Vale destacar que o 
espetáculo tem clas-
sificação 18 anos. 
A entrada é franca e a retira-
da do convite deve ser feita 
1 hora antes do espetáculo. 

Folia do Homem-Diabo 
é atração cultural em 
Campos do Jordão

Foi realizada em Cara-
guatatuba, no dia 12 de 
fevereiro, uma reunião 
sobre pré-inscrição para a 
18ª edição dos Jogos Re-
gionais dos Idosos (Jori). 
Representantes da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba marcaram presença 
no evento, que contou 
com a participação de di-
rigentes esportivos dos 
municípios do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte.
De acordo com as infor-
mações da diretora regio-
nal de Esportes da Região 
de São José dos Campos, 
Natália Fernanda Lucas de 

Almeida, os custos com 
alimentação e acomoda-
ção serão de responsa-
bilidade do Governo do 
Estado e as prefeituras 
serão responsáveis pelo 
transporte dos atletas.
A 18ª edição dos Jogos 
Regionais dos Idosos será 
em Caraguatatuba entre 
os dias 23 e 27 de abril. O 
congresso técnico está pre-
visto para o dia 14 de abril. 
Esta será a quarta vez que 
a cidade litorânea vai 
ser sede da competição.
Seletiva de atletas
Para que os atletas possam 
participar dos Jori haverá 

uma seletiva. A Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 
Esportes e Lazer, infor-
ma que esta atividade terá 
início a partir do dia 8 de 
março. Os locais de com-
petições serão definidos e 
divulgados em breve. As 
pessoas a partir dos 60 
anos poderão participar.
Entre as modalidades 
oferecidas estão volei-
bol adaptado, bocha, 
malha, truco, dança de 
salão, xadrez, buraco, 
dominó, damas, atletis-
mo, tênis, natação, tênis 
de mesa, entre outras.

Pinda marca presença 
em reunião sobre os 

Jori


