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A GAZETA DE TREMEMBÉ
Pinda aprova aumento 

salarial de 6% para
Prefeito, Vice, Secretário, 

Vereadores e demais
servidores

Secretaria de Saúde de 
Tremembé realiza
campanha contra

Tuberculose

Seletiva Municipal do 
“Projeto Tabuada
Vanguarda” reúne

alunos na Secretaria de
Educação de Tremembé

Ciclismo de Taubaté 
mostra força na Super 

Copa Máster de Ciclismo 
2014

Na sessão ordinária do 
Legislativo realizado na 
última segunda-feira na 
Câmara de Pindamo-
nhangaba, os vereadores 
aprovaram realinhamento 
salarial de 6% (seis por 
cento) a partir do mês de 
março para servidores 
públicos de Pindamo-
nhangaba, dos Poderes 
Executivo e Legislativo. 
De acordo com a Casa, é 

A Secretaria de Saúde 
de Tremembé através da 
Vigilância Epidemioló-
gica realiza a partir desta 
segunda-feira (24) uma 
campanha para diagnosti-
car casos de tuberculose. 
A iniciativa, que continua 
até 29 de março, é realiza-
da em todas as unidades 
de saúde, das 8h às 17h, 
com o objetivo descobrir 
e tratar a doença preco-
cemente. Neste período, 
aqueles que apresentarem 
os sintomas ou tiverem 

Estudantes das 12 escolas 
municipais de Ensino Fun-
damental da cidade partici-
param nesta terça-feira, dia 
18 de março, da Fase Sele-
tiva do “Projeto Tabuada 
Vanguarda”, com a fi-
nalidade de selecionar 
o representante da ci-
dade na próxima etapa.
O torneio consis-
te em uma disputa na 
qual adolescentes entre 
9 e 13 anos testam os co-

O Ciclismo de Taubaté se 
destacou em mais uma im-
portante competição regio-
nal, desta vez, em São José 
dos Campos, onde no últi-
mo domingo foi realiza-
da a abertura Super Copa 
Máster de Ciclismo 2014. 
O evento é promovido 
pela Liga de rendimen-
to de Base da Capital e 
Litoral Norte - LÍDER.
A Equipe de Ciclismo de 
Taubaté - ECT conquis-
tou na disputa um número 

o que determina os Pro-
jetos de Lei nº 33/2014, 
do Poder Executivo e 
o nº 34/2014, da Mesa 
Diretora da Câmara 
de Pindamonhangaba.
Também foram aprova-
dos os Projetos de Lei nº 
36/2014 que aumenta os 
subsídios do Prefeito, Vice 
e dos Secretários muni-
cipais e o nº 35/2014. Os 
vencimentos dos 11 vere-

dúvidas sobre a doença 
deverão procurar a unida-
de básica de saúde mais 
próxima de sua residência. 
Também realizam o aten-
dimento o Centro de Saú-
de (ao lado da Prefeitura).
De acordo com a Secre-
taria Municipal de Saúde, 
a tuberculose é transmi-
tida pelo ar e geralmente 
acomete os pulmões, mas 
pode afetar todo o corpo. 
A mais comum é a chama-
da tuberculose pulmonar. 
Os principais sintomas são 

nhecimentos em tabua-
da. Segundo a Secretária 
de Educação Cristiana 
Mercadante Esper Ber-
thoud “Este tipo de tor-
neio educativo estimu-
la alunos e professores, 
valoriza o saber e a su-
peração de desafios”.
A disputa em nível mu-
nicipal aconteceu na Se-
cretaria de Educação, 
contando com a presença 
dos alunos, familiares e 

expressivo de medalhas 
e vários pódios. Na cate-
goria Elite o campeão foi 
Tiago Fiorilli da ECT, se-
guido por Márcio Lopes 
Vicente também da ECT, 
e Salomão Ferreira da 
Funvic/São José dos Cam-
pos na terceira colocação. 
No Infanto Juvenil e Juve-
nil o vencedor foi Victor 
Barbosa ECT. Bianca R. 
dos Santos foi a grande 
campeã na categoria Ju-
venil Feminina e Murillo 

adores foram reajustados 
em igual porcentual (6%). 
Com o reajuste, o Prefei-
to passará a receber R$ 
22.328,61, enquanto o Vice 
receberá R$ 11.164,30.
Os secretários terão salá-
rios de R$ 14.105,94 e os 
vereadores R$ 9.062,10.  
Todos os projetos foram 
incluídos na Ordem do 
Dia após os procedimen-
tos legais e regimentais.

tosse com ou sem escarro 
há mais de duas semanas, 
falta de apetite, perda de 
peso, cansaço, febre baixa 
(geralmente à tarde), suor 
noturno, hemoptise (es-
carro com sangue) e dor 
no peito. O diagnóstico 
da tuberculose é realizado 
por meio da coleta, aná-
lise do escarro e identifi-
cação do bacilo de Koch. 
Dessa forma, as amostras 
coletadas durante a cam-
panha são encaminhadas 
para análise laboratorial.

representantes das escolas.
Cálculo após cálculo, Cris-
tiane de Oliveira Moreira, 
aluna da EMEF Profª Ma-
ria Amélia do Patrocínio 
venceu e representará a 
cidade na próxima fase, 
que acontecerá em Guara-
tinguetá no dia 14 de abril. 
A Secretaria de Edu-
cação de Tremembé 
parabeniza a todos os 
alunos participantes e 
envolvidos no projeto!

Borga no sprint conquis-
tou a terceira colocação na 
Infanto Juvenil Masculino. 
“A equipe foi bem compe-
titiva e estamos conten-
tes com as conquistas de 
todos os atletas da ECT”, 
declarou Luiz Fer-
nando (Nandão), di-
rigente da ECT. 
A Equipe de Ciclismo de 
Taubaté tem o apoio da 
Prefeitura Municipal de 
Taubaté por intermédio 
da Secretaria de Esporte.

Confira os resultados da ECT:
 
Dente De Leite Feminina 
1º Giovana R. Silva 
Infantil Masculino 
1º Malcon V.R. Santos 
2º Nicolas Henrique S. Oliveira 
Infanto-Juvenil Masculino 
3º Murilo De Abreu Borga 
Juvenil Feminino 
1º Bianca Rodrigues Santos 
Juvenil Masculino 
1º Vitor Nunes Barbosa 
2º Lucas Shimazu 

Master A 
3º Ricardo Venturelli
Sênior A 
2º João Paulo Ferreira De Assis 
3º Edson Lacerda 
5º José Diógenes F. De Araújo 
Elite Masculino 
1º Tiago Fiorilli 
2º Márcio Lopes Vicente 
4º Luiz Felipe Fialho 
5º Leonardo Vieira Lima 
6º Verinaldo Vandeira
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Curiosidades

As frutas como todos sabem, são boas para a saúde, elimina toxinas e revigora as for-
ças do corpo. Porém, em alguns casos, as frutas dão trabalho para serem consumidas, 
principalmente por causa de suas cascas e sementes. A solução para isso é simples: o 
suco. Além de ser de fácil consumo, o suco pode reunir os nutrientes de várias frutas. 
Sabores combinados comumente, como laranja e mamão, abacaxi e hortelã e uva e 
morango são facilmente encontrados e fazem muito bem à saúde. Pesquisas informam 
que é mais eficiente adicionar sucos do que frutas às dietas. Experimente substituir os 
refrigerantes por sucos, mas lembre-se de lavar muito bem as frutas e usar sempre água 
mineral filtrada, ingerir o suco logo que prepará-lo também é muito importante. Evite 
adoçar os sucos e, se o fizer, prefira o mel ou açúcar mascavo, pois eles são muito mais 
saudáveis do que o açúcar refinado.
***
O açaí ganha cada vez mais o gosto dos brasileiros. Primeiro por ser refrescante, depois 
por ser nutritivo. Saiba que o açaí também fortalece os músculos e previne câimbras, 
além de combater o estresse e o desgaste físico. A forma mais recomendada de consu-
mo do açaí é em vitaminas.  Pode ser com banana e laranja, com morango picado, com 
melancia e mel ou com guaraná. Em todas essas vitaminas, o ideal é adicionar água e 
bater no liquidificador. Se for adoçar, utilize açúcar mascavo ou mel e nunca guarde a 
vitamina, ela deve ser consumida imediatamente.

Humor

Um turista parou para abastecer à beira da estrada e foi abordado pelo funcionário do 
posto:
- O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em diante, aqueles 
que chegarem vão pagar o preço novo.
Entusiasmado, o turista manda encher o tanque e, depois de pagar pergunta:
- E prá quanto vai súber o combustível?
E o funcionário explica:
- Não subiu não senhor, o preço baixou em dez por cento!
***
O sujeito chega no balcão da Cia. Aérea para fazer o chik-in, deposita duas malas enor-
mes na esteira e diz:
- Quero que esta mala vá para Recife e esta outra para Manaus.
- Isso não é possível, além do mais a sua passagem é para Brasília.
- Como não é possível! Pois foi exatamente isso que vocês fizeram no mês passado!
***
Quando as loiras se encontram:
- Nossa, você está ótima! Tão magra! Eu adorei esse seu corte de cabelo, curto muito 
fashion! O que é que você tem feito?
- Quimioterapia...
- Há... Que bom! Em qual Universidade?
***
A professora pergunta:
- Artur, que nome se dá a uma pessoa que continua falando, falando, mesmo quando os 
outros não estão interessados?
- Professora...
***
O rapaz bate na porta de uma residência e assim que o dono atende, ele diz:
- O senhor poderia doar alguma coisa para o lar dos velhinhos?
- É claro que posso! Espere só um pouquinho que eu vou buscar a minha sogra...

Mensagens

Podemos passar a vida inteira presos a uma história infeliz, lamentando a própria sorte, 
no entanto, também é possível nos libertar e viver a nossa vida podendo escolher. Os 
pensamentos e as emoções só permanecem se os escolhemos. Eles não têm vida pró-
pria,entretanto, o controle da mente e do coração precisa ser aprendido. Não tem nada 
a ver com repreensão do sentimento ou lembranças. Isso está relacionado à aceitação 
de acontecimentos como parte da vida, lembrando que até Jesus, aqui na Terra, teve seu 
calvário para depois, ressuscitar.
***
Em tempo difíceis, em que os resultados dos nossos esforços raramente são imediatos, 
é comum sermos tomados por dúvidas e por incertezas. A rotina, o trabalho e os proje-
tos, de repente parecem absolutamente sem sentido. Diante disso, é difícil enxergar al-
guma chance de sucesso. Assim só é possível pensar em um novo e repetindo o mesmo 
roteiro de dedicação e sacrifício. Surge uma sensação de profunda inutilidade.Pode ser 
que ele seja um aviso para se corrigir a rota, mas também pode ser apenas um desânimo 
passageiro. Observe com paciência e reveja seus conceitos.
***
Um rei mandou reunir um grupo de sábios para decidir qual era a parte mais importan-
te do corpo. O endocrinologista afirmou que eram as glândulas, porque regulavam as 
funções, o cardiologista disse que era o coração, pois sem ele as glândulas não funcio-
navam, já o nutricionista garantiu que era o estômago, uma vez que sem alimentos o 
coração não tinha forças para trabalhar. Porém, o mais sábio de todos, ouvia tudo em 
silêncio. Como não chegaram a nenhum acordo, quiseram saber exatamente a sua opi-
nião. “Todas essas partes são fundamentais para a vida”, disse o mais sábio de todos. 
“Se faltar uma delas o corpo morre. Entretanto, a parte mais importante que existe, é 
o canal imaginário que liga o ouvido a língua. Se esse canal imaginário estiver com 
problemas, o homem passa a dizer coisas que não ouviu e, então, não apenas o corpo 
morre, mas a sua alma é condenada para sempre!”

Pensamentos

Há heróis para o bem e para o mal.
Crescemos toda vez que cumprimos uma obrigação.
Esquecem-se a infidelidade, mas não as perdoam.
Viver nos corações que deixamos para trás não é morrer.
Fraqueza e crueldade são coisas que andam sempre juntas.
Não aprendemos para a escola, mas aprendemos para a vida.
A distância não é nada, só o primeiro passo que é difícil.
A auto-estima não é tudo, mas sem ela não sobra nada.
Seja o centro de apoio para os fracos, estimulando-os a fé. 
Grandeza e honestidade não são meios, mas são fins.
Para um coração valente nada é impossível.
Creio que para compreender é preciso compreender para crer.
A grande coragem para mim é a prudência.
Eu penso que em nossa vida é útil nunca se exceder em nada.
O sucesso e o amor preferem os corajosos.
É tão fácil enganar, quanto é difícil desenganar os homens.
O impossível em geral é o que não se tentou.

Prefeitura de Taubaté
formará comissão de pais 
para avaliação da merenda 

escolar

Sabor de SP apresenta os
10 finalistas da etapa

Taubaté

A Secretaria Municipal de 
Educação está formalizan-
do um projeto para criar 
a Comissão de Responsá-
veis Legais que iniciará 
sua atuação no início do 
mês de abril. A equipe será 
composta por, no mínimo, 
duas mães de alunos que 
irão avaliar a qualidade 
da alimentação escolar. 
A proposta é permitir que 
os pais dos alunos sejam 
inseridos e participem 
ativamente do cotidiano 
escolar de suas crianças e 
possam avaliar a qualidade 
e o preparo dos alimentos 
ofertados nas unidades de 
ensino da rede municipal, 
visando ampliar a quali-
dade nas ações praticadas 
na alimentação escolar.

Ilhabela, Campos do Jor-
dão, Taubaté, Ubatuba, 
Jacareí, São Luiz do Pa-
raitinga, Santo Antônio do 
Pinhal e Tremembé dis-
putarão as quatro melho-
res receitas da região no 
Terceira Etapa do Festival 
Sabor de São Paulo que 
acontecerá no próximo dia 
20 de março, quarta-feira, 
à partir das 15 horas, no 
Senac Taubaté. Os 10 pra-
tos selecionados poderão 
ser degustados e avaliados 
pelo público à partir das 
17 horas. A entrada custa 
R$ 10,00 e permite que a 
pessoa experimente todos 
os pratos em exposição e 

Os pais de alunos se-
rão avisados do cardápio 
programado para cada 
dia letivo do mês, com-
parecerão à escola para 
degustação do cardápio 
ofertado no dia, e contarão 
com o acompanhamento 
do diretor (a) da unidade. 
Responderão um ques-
tionário de avaliação da 
merenda, levando em 
conta critérios como: 
apresentação, qualidade, 
sabor, temperatura dos 
alimentos e sugestões.
Desde 2013, a merenda es-
colar oferecida pelo muni-
cípio de Taubaté, além da 
alta qualidade, conta com 
um cardápio preocupado 
com a saúde dos alunos, 
e elaborado e acompa-

vote no seu favorito. Além 
do público, as receitas se-
lecionadas serão avaliadas 
também por técnicos da 
revista Prazeres da Mesa; 
pelo chef padrinho do 
evento, Eudes Assis; por 
representantes da Secreta-
ria de Turismo e do Senac. 
As quatro receitas esco-
lhidas serão classificadas 
para a etapa final em São 
Paulo (27 e 28 de setem-
bro). O evento conta tam-
bém com aulas de culiná-
rias ministradas por Assis, 
às 15 horas. O chef prepa-
rará receitas com os ingre-
dientes típicos da região, 
como o Tropeiro Caiçara 

nhado por nutricionis-
tas que avaliam a va-
riedades de nutrientes, 
faixa etária e tem-
po de permanência 
da criança na escola.
No final do ano passado, 
Secretaria de Educação 
implantou o sistema de 
self service em quatro es-
colas da rede, mas o obje-
tivo é que todas as unida-
des adotem o programa de 
autoatendimento, em que a 
criança se serve à vontade. 
Assim, além de valoriza-
do, o aluno pode servir-se 
na quantidade desejada.
Há consenso entre os edu-
cadores de que o sistema 
propicia a melhoria no 
comportamento e na dis-
ciplina entre as crianças.

e o doce de mamão ver-
de com cocada cremosa.
O festival gastronômico 
é um projeto da Secreta-
ria de Turismo do Estado 
de São Paulo em parceria 
com a revista Prazeres da 
Mesa e apoio do Senac.
Para o secretário de Tu-
rismo do Estado, Cláudio 
Valverde, o evento tem 
o mérito de incentivar a 
culinária paulista que uti-
liza ingredientes regionais 
e assim valorizar o turis-
mo e seus produtos asso-
ciados, criando também 
roteiros gastronômicos 
que atraem mais visitan-
tes às regiões do Estado.
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Simube abre inscrição para 
estudantes dos cursos de 

graduação em Taubaté

Os estudantes interessados 
em concorrer a bolsas de 
estudos pelo Simube (Sis-
tema Municipal de Bolsas 
de Estudos) tem até o dia 
21 de março para realiza-
rem as inscrições, disponí-
vel no site da Prefeitura de 
Taubaté. Os interessados 
devem preencher e im-
primir a ficha e entregar 
diretamente na instituição 
de ensino em que está ma-
triculado, juntamente com 
a documentação necessá-
ria requisitada no edital. 
As instituições de ensino 
cadastradas junto ao Con-
selho de Administração do 
Fundo Municipal de Bolsa 
de Estudo são: Universida-
de de Taubaté (UNITAU) 
e Faculdade Dehoniana. 
Para concorrer à bolsa o 
candidato deve ser residen-
te no município de Tauba-
té há pelo menos 5 anos; 
não ser formado em curso 
técnico-profissionalizan-
te ou curso de graduação; 
não possuir outro auxilio 
de natureza semelhante, 
como bolsas pesquisa, ini-
ciação cientifica, monito-

ria, seguros educacionais, 
FIES (Financiamento Es-
tudantil) e convênios; não 
ter sido beneficiado pelo 
SIMUBE nos últimos 5 
anos, salvo aquele con-
templado com bolsa para 
curso técnico-profissiona-
lizante. A verba destinada 
ao Fundo Municipal de 
Bolsa de Estudos em 2014 
é de R$ 1,5 milhão sendo 
que, deste montante, 30% 
é para o ensino técnico 
e 70% para graduação. 
O Simube oferece bolsa 
em cinco modalidades: 
Bolsa Custeio - Para aos 
alunos classificados en-
tre os maiores índices 
de carência, recebendo 
uma bolsa de estudos 
nos valores entre 25% 
a 100% da mensalida-
de, não sendo obrigató-
ria a restituição ao Fundo 
pelo benefício recebido. 
Bolsa Financiamento - 
Nesta modalidade o estu-
dante pode financiar em 
até 100% o valor da men-
salidade. O bolsista fir-
mará contrato, assumindo 
o compromisso de resti-

tuição ao Fundo Munici-
pal de Bolsas de Estudo, 
após o término do curso, 
dos valores financiados. 
Bolsa Estágio - Nesta 
opção o aluno realizará 
estágio não remunerado 
desempenhando 4 horas 
diárias de atividades jun-
to às Secretarias da Pre-
feitura, tendo como con-
trapartida bolsa integral.  
Para pleitear esta moda-
lidade o estudante deve 
estar cursando o segundo 
ano ou terceiro semestre.  
Bolsa Servidor - Esta mo-
dalidade é válida para 
servidor municipal efeti-
vo, aprovado em  estágio 
probatório.  O trabalhador 
terá metade do valor da 
mensalidade suportada por 
recursos do Fundo Mu-
nicipal de Bolsas de Es-
tudo sem o compromisso 
de ressarcimento futuro.
Bolsa Pessoa com defici-
ência - Para participar o 
candidato deve comprovar 
sua deficiência através de 
laudo atualizado, emitido 
por profissional habilitado. 
O estudante beneficiado 
nesta modalidade pode re-
ceber bolsa de estudo nos 
valores entre 25% a 100% 
da mensalidade, não sendo 
obrigatória a restituição ao 
Fundo.  O resultado final 
com os nomes dos contem-
plados está prevista para 
ser divulgada em abril. 
Mais informações na coor-
denadoria do Simube pelo 
telefone (12) 3621-6039.

Confira vagas de trabalho 
no PAT de Caraguatatuba

Oficina gratuita ensina a 
arte da serigrafia em

Taubaté

Vagas de empregos
aumentam na região em
fevereiro informa Caged

Prefeitura de Taubaté
sinaliza mais de 300 vias

Centro Universitário Senac 
abre inscrições para cursos 
de graduação presencial e a 
distância para o 2º semestre

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador de Cara-
guá (PAT) oferece nesta 
semana mais uma lista 
de vagas de emprego. De 
acordo com o PAT, os can-
didatos deverão preencher 
alguns requisitos exigidos 
pelos empregadores, den-
tre eles, experiência ees-
colaridade, entre outros.
A lista de empregos po-
derá sofrer variações se 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram.
O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 
520, bairro Sumaré. 
O telefone é (12) 
3882-5211. Confira: 
Ajudante de cozinha, Aju-
dante de pizzaiolo, Ajudan-

Entre os dias 22 de março e 
31 de abril, no Sesc Tauba-
té, estará acontecendo uma 
oficina gratuíta que ensi-
nará a arte da serigrafia.
A oficina é uma atividade 
prática e dinâmica que uti-
liza a serigrafia para abor-
dar conceitos de interven-
ção e expressão artística. 

A criação de vagas de em-
prego no Vale do Paraíba 
no mês de fevereiro teve 
saldo positivo comparado 
com o mesmo período do 
ano passado, de acordo 
com dados do Caged (Ca-
dastro Geral de Empre-
gados Desempregados).
Foram abertas 1.739 vagas 
no último mês, principal-
mente no setor de serviços 
e construção civil. Desta-

A Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Secre-
taria de Mobilidade Ur-
bana, iniciou o ano com 
um trabalho intenso para 
revitalizar a sinalização 
de solo por toda cidade.
No primeiro trimestre do 
ano, três equipes de si-
nalização trabalharam 
24 horas por dia, sendo 
duas terceirizadas e uma 
da própria secretaria. 
Com a frequência dos 
serviços foi possível si-

O Centro Universitário 
Senac abre inscrições 
para cursos presenciais e 
a distância para o Vesti-
bular do 2º semestre de 
2014. São 29 presenciais 
ministrados nos três cam-
pi da instituição — Santo 
Amaro, na capital, Águas 
de São Pedro e Campos 
do Jordão, no interior do 
Estado, e no Senac Tira-
dentes, também na capital. 
São 1.600 vagas para as 
áreas de administração e 
negócios, comunicação e 

te de serralheiro, Armador 
de ferragens na construção 
civil, Atendente de farmá-
cia, Atendente de lancho-
nete, Auxiliar de escritó-
rio, Auxiliar de limpeza, 
Auxiliar de manuten-
ção predial, Auxiliar de 
marceneiro, Auxiliar de 
padeiro, Auxiliar de pró-
tese dentária, Auxiliar 
financeiro, Babá, Balco-
nista de lanchonete, Ca-
mareiro de hotel, Chur-
rasqueiro, Confeiteiro, 
Coordenador pedagógico, 
Copeiro, Costureira em 
geral, Cozinheiro geral, 
Empregado doméstico nos 
serviços gerais, Empre-
gado doméstico  arruma-
dor, Encarregado de bar e 
restaurante, Encarregado 
de obras, Enfermeiro do 
trabalho, Faxineiro, Gar-

A ideia é produzir posters, 
processo no qual o partici-
pante irá se envolver em 
todas as etapas. A ativi-
dade será ministrada por 
Felipe Rezende, graduado 
em Arquitetura, com pós-
graduacão em Linguagens 
Artisticas pela Universida-
de de Taubaté, e autor de 

que para as cidades de São 
José dos Campos, Caça-
pava e Taubaté. A cidade 
de São José dos Campos 
criou 1.049 novas vagas, 
quase o dobro da quantida-
de doisponível no mesmo 
período no ano passado.
Já Taubaté criou 488 va-
gas, sendo que no ano pas-
sado teve saldo negativo 
com o fechamento de 196 
vagas. E Caçapava gerou 

nalizar cerca de 300 vias, 
priorizando a sinaliza-
ção de segurança, como 
faixas de pedestres, pin-
turas de “pare”, reten-
ções, dupla amarela e 
redutores de velocidade. 
Também estão sendo 
priorizadas as sinaliza-
ções das vias que estão 
recebendo recapeamento.
Todo esse trabalho permi-
tiu que fossem sinalizados 
os bairros: Centro e Cen-
tro expandido, Jardim das 

artes, design e arquitetura, 
educação, meio ambiente, 
moda, saúde e bem-estar, 
tecnologia da informação, 
turismo, hotelaria e gas-
tronomia. Mais informa-
ções e inscrições sobre o 
Vestibular podem ser re-
alizadas no portal www.
sp.senac.br/vestibular. 
Inscrições abertas até 18 
de maio; a prova aconte-
ce em 31 de maio. A taxa 
de inscrição é de R$ 80.
Além da oferta presen-
cial, os interessados tam-

çom, Instalador de pai-
néis, Instalador-reparador 
de rede elétrica, Instrutor 
de informática, Marcenei-
ro, Mecânico de manuten-
ção de máquinas cortado-
ras de grama e similares, 
Motoboy, Motorista car-
reteiro, Motorista de ca-
minhão, Oficial de servi-
ços gerais na manutenção 
de edificações, Padeiro, 
Pedreiro, Professor de in-
glês, Promotor de vendas, 
Recepcionista atendente, 
Recepcionista de ho-
tel, Representante co-
mercial autônomo, Sal-
gadeiro, Serralheiro, 
Serralheiro de alumí-
nio, Serralheiro de ferro, 
Técnico de edificações, 
Trabalhador na fabricação 
de artefatos de cimento 
e Vendedor ambulante.

projetos com poesia, músi-
ca e oficinas culturais que 
utilizam meios de manipu-
lação digital, entre outros.
Mais informações e ins-
crições pelo telefone (12) 
3634-4000. O Sesc Taubaté 
fica na Av. Eng. Milton de 
Alvarenga Peixoto, 1264, 
Esplanada Sta Terezinha

202 vagas, mas teve queda 
em comparação ao mes-
mo período do ano pas-
sado, em que foram dis-
postas 488 oportunidades.
Os números de feverei-
ro mostram uma melho-
ra também em relação ao 
mês de janeiro deste ano, 
que teve queda na criação 
de empregos em com-
paração com o mesmo 
período do ano passado.

Nações, Vila São Geraldo, 
Estiva, Parque Aeroporto, 
Residencial Santo Antô-
nio, Baronesa, Cidade de 
Deus, Bonfim, Vila São 
José, Chácara do Visconde, 
Monte Belo entre outros, 
o que equivale a 18.000 
m² de sinalização viária.
O objetivo é iniciar um 
cronograma de pintura 
por bairros, com a elabo-
ração de projetos com-
pletos para toda a região 
que estiver defasada.

bém podem optar por um 
dos 10 títulos a distância 
oferecidos pela institui-
ção com a mesma qua-
lidade e metodologia 
dos cursos presenciais. 
São 1200 vagas na área 
de administração e negó-
cios. Informações e ins-
crições podem ser obtidas 
pelo site www.sp.senac.
br/ead, onde os interes-
sados podem acessar o 
portfólio completo de 
cursos a distância. Ins-
crições até 5 de agosto.

Hospital Regional e Universitário 
de Taubaté abrem mais de 180 

vagas de emprego
Os Hospitais Regional do 
Vale do Paraíba e Uni-
versitário de Taubaté es-
tão com 186 vagas de 
empregos disponíveis. 
As vagas são efetivas e 
destinam-se, principal-
mente, a profissionais 
das áreas assistenciais, 
além de oportunida-
des para áreas de apoio, 
destinadas a pessoas 
com deficiência (PcD).
No total estão disponíveis 
186 vagas, sendo mais da 
metade (123) oferecidas a 
auxiliares e técnicos de en-

fermagem para atuação nas 
áreas de Clínica Médica, 
Centro Cirúrgico e Central 
de Materiais Esterilizados, 
Hemodinâmica, UTI’s, 
Serviço de Emergência, 
entre outros. Também há 
vagas para enfermeiro, 
auxiliar de apoio, auxiliar 
de cozinha, cozinheira, 
copeira, auxiliar e líder de 
limpeza, lactarista, eletri-
cista e auxiliar de farmá-
cia.Os salários variam de 
R$790 à R$ 2.940, além 
de benefícios como vale 
transporte, cesta básica, 

convênio médico e odonto-
lógico e refeição no local. 
Os interessados devem se 
cadastrar no site do Hos-
pital Regional ou compa-
recer ao Setor de RH dos 
hospitais levando  currí-
culo, documentos pesso-
ais e carteira de trabalho. 
Para as vagas assistenciais 
é necessário apresentar 
o documento de registro 
na classe e o diploma de 
conclusão. Mais infor-
mações pelos telefones 
(12) 3625-7632 ou 
(12) 3624-2058.



20 de Março de 2014 página 4A GAzetA de tremembé

O crescimento do
mercado da beleza será 

tema de palestras
realizadas pelo

Sebrae-SP na região
As atividades ocorre-
rão em São Bento do 
Sapucaí e Guaratingue-
tá e são voltadas para 
empresários e profissio-
nais ligados ao segmento
Estimativas do setor de 
cosméticos e higiene pes-
soal apontam que o núme-
ro de salões de beleza no 
Brasil cresceu 78% em sete 
anos, passando de apro-
ximadamente 309 mil em 
2005, para mais de 550 mil 
em 2012. E é para incen-
tivar ainda mais esse seg-
mento da economia, que 
o Sebrae-SP irá realizar a 
palestra “O Crescimento 
do Mercado da Beleza”.
Voltada para profissionais 
e empresários dos ramos 
de perfumaria, cosméti-
cos e salões de beleza, a 
atividade será realizada 

na quarta feira, em São 
Bento do Sapucaí, a par-
tir das 18h30, na câmara 
de vereadores do municí-
pio, e na quinta feira, em 
Guaratinguetá, na sede 
da Associação Comercial 
e Empresarial, às 19h.
A apresentação vai tra-
çar um panorama desse 
crescente segmento da 
economia, apresentan-
do dados atualizados do 
mercado e as principais 
tendências para os pró-
ximos anos. Além disso, 
os participantes também 
vão receber orientações 
de como tornar o negócio 
mais competitivo e lucra-
tivo, aprendendo a enfren-
tar os desafios do setor.
Números da beleza
De acordo com estimati-
vas do setor, o Brasil já é o 

terceiro maior consumidor 
mundial de produtos de 
beleza. Estudo do Institu-
to DataPopular estima que 
os gastos dos brasileiros 
e, especialmente, das bra-
sileiras com produtos de 
higiene pessoal e beleza 
(cabelereiros, manicures 
e esteticistas) foram de 
R$ 59,3 bilhões em 2013.
Somente no estado de 
São Paulo, de acordo com 
dados do Portal do Em-
preendedor, são mais de 
80 mil microempreende-
dores individuais forma-
lizados como cabeleirei-
ros e outras atividades 
de tratamento de beleza. 
No comercio varejista de 
cosméticos, produtos de 
perfumaria e de higiene 
pessoal são 12.288 em-
preendedores individuais.

Basílica do Senhor Bom 
jesus de Tremembé
inicia ensaios para

Paixão de Cristo 2014

Começou nesta semana, 
os ensaios para o projeto 
Paixão de Cristo 2014. A 
iniciativa conta com vo-
luntários para a atuação 
no projeto e os interessa-
dos já podem participar.
Agendados para todos 
os sábados e domingos, 

os ensaios contam com 
o trabalho do diretor Ha-
milton Abreu e da cantora 
lírica MereOliveira, e tem 
como objetivo reviver as 
cenas da Paixão de Cris-
to retratadas na Bíblia.
Esse ano os ensaios 
acontecem na sede do 

Projeto Fazendo Arte.
Para participar, bas-
ta comparecer ao local 
aos sábados e domin-
gos, entre as 16h e 19h. 
E mais informações pelo 
telefone (12) 9-9184-
8434 (Eduardo) ou (12) 
9 8811-5103 (Marcelo).

Programação

São Bento do Sapucaí
Palestra: O Crescimento do Mercado da Beleza
Data: 19/03 – 18h30
Local: Câmara Municipal – Rua Sargento José Lourenço, 190 – Centro
 
Guaratinguetá
Palestra: O Crescimento do Mercado da Beleza
Data: 20/03 – 19h00
Local: Associação Comercial e Empresarial de Guaratinguetá – Rua Marechal
Deodoro da Fonseca, 67 – Centro
Inscrições e mais informações pelo telefone (123132-6777.

Começa as inscrições 
para o Sisutec

Tiveram início nesta se-
mana e vai até o dia 21 
de março as inscrições 
para o Sistema de Sele-
ção Unificada da Educa-
ção Profissional e Tecno-
lógica (Sisutec) 1º/2014. 
O edital foi publicado no 
Diário Oficial da União. O 
Sisutec é um sistema infor-
matizado que disponibiliza 
vagas gratuitas em cursos 
técnicos para candidatos 
participantes do Enem. 
Essas vagas são oferecidas 
pelas instituições públi-
cas e privadas de ensino 
superior e de educação 

profissional e tecnológica.
Os inscritos estarão aptos 
a participar do Sisutec) 
1º/2014 os candidatos que 
participaram do Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) de 2013, desde 
que tenham obtido nota su-
perior à zero na redação. É 
necessário informar o nú-
mero de inscrição e a senha 
usados no Enem de 2013. 
O Ministério da Educa-
ção lembra que o número 
de inscrição e a senha de 
outras edições do exa-
me não serão aceitos.
No ato da inscrição, o can-

didato deve escolher, por 
ordem de preferência, até 
duas opções entre as vagas 
ofertadas pelas instituições 
participantes do Sisutec. 
Poderá decidir se deseja 
concorrer às vagas desti-
nadas aos estudantes que 
tenham cursado o ensi-
no médio completo em 
escola da rede pública 
ou em instituições priva-
das na condição de bol-
sista integral, ou às va-
gas reservadas a negros, 
pardos e indígenas que 
tenham cursado o ensino 
médio completo em es-
cola da rede pública ou 
em instituições privadas 
na condição de bolsista 
integral, especificamen-
te para acesso às vagas 
ofertadas pelas institui-
ções federais de ensino 
ou às vagas destinadas 
à ampla concorrência.
A inscrições pode-
rão ser feitas pelo site 
http://sisutec.mec.gov.br

Congresso pode derrubar 
veto ao projeto para criação 

de municípios
O Congresso Nacional 
decide nesta semana, em 
conjunto com a Câmara 
e Senado o projeto que 
define novas regras para 
a criação de municípios. 
O texto vetado tramita há 
mais de dez anos no Con-
gresso e tem pontos polê-
micos que serão analisados. 
Caso seja derrubado o 
veto, cerca de 400 no-
vos municípios serão 
criados. O texto foi ve-

tado integralmente com 
a argumentação que as 
novas regras causariam 
um impacto muito gran-
de nas contas públicas. 
Em fevereiro, o início da 
sessão já causou tumulto 
entre manifestantes mu-
nicipalistas que foram 
barrados pela Polícia Le-
gislativa porque preten-
diam acompanhar a sessão 
das galerias do plenário.
A sessão para avaliação do 

texto terá início às 19h00. 
Lideranças do governo 
informam, porém, que a 
presidente Dilma Rous-
seff acena com a viabi-
lidade de apresentar um 
texto alternativo que pode 
manter as regras para a 
criação de novos muni-
cípios nas regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oes-
te. No Sul e Sudeste, no 
entanto, os critérios de-
verão ser mais rigorosos.

Taubaté livros criticados por
vereadores não serão tema 
de prova na rede municipal

Quatro livros que fazem 
parte do kit distribuído 
aos alunos da rede muni-
cipal de ensino de Taubaté 
não serão tema de prova. 
O acordo foi definido em 
reunião com a secretária 
de Educação, professora 
Edna Chamon, na Câmara 
Municipal, após pedido do 
presidente da Casa, Car-
los Peixoto. Ela foi con-
vocada por requerimento 
de Noilton Ramos para 
prestar esclarecimento 

sobre os livros que, para 
a maioria dos vereado-
res, têm conteúdo inade-
quado para crianças de 
seis a 12 anos de idade.
“Saímos desta reunião 
com a grande vitória, pri-
meiro do diálogo, e depois 
com esse compromisso 
que os livros mais polêmi-
cos não cairão em prova, 
não valerão nota”, afirmou 
Carlos Peixoto, referindo-
se às obras “ABC Doi-
do”, “Livro da Confusão”, 

“Terríveis Romanos” e 
“Góticos”. Segundo o pre-
sidente, o valor investido 
nos livros, cerca de R$ 10 
milhões, será fiscalizado.
A secretária de Educação 
afirmou que os pais que 
não quiserem que seus 
filhos leiam os livros de-
verão procurar a direção 
da escola, para que sejam 
substituídos, porque em-
bora não sejam tema de 
prova, haverá atividade de 
literatura em sala de aula.


