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A GAZETA DE TREMEMBÉ

A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé informa que 
os setores de Tesouraria, 
Contabilidade, Lançadoria 

Os Vereadores da Câma-
ra de Pindamonhanga-
ba, Presidente Ricardo 
Piorino (PDT) e os vere-
adores: José Carlos Go-
mes – Cal (PTB); Martim 
Cesar (DEM); Professor 
Eric (PR); Roderley Miot-
to (PSDB) e Felipe César 
(PMDB), realizaram no 
último domingo, dia 23, 
uma reunião com o Gover-
nador do Estado, Geraldo 
Alckmin (PSDB), nas de-
pendências do gabinete 
do Prefeito Municipal, 
Vito Ardito (PSDB), para 
tratarem de assuntos per-
tinentes ao município, so-
bretudo relacionados ao 
aumento registrado nos 
últimos meses da violên-
cia na cidade, com a inci-
dência de diversos crimes. 
Também estiveram pre-
sentes: o Deputado Fede-
ral Arnaldo Faria de Sá 
(PTB), Deputado Estadual 

I, II, Cadastro Imobiliário, 
Diversos Tributos e Fisca-
lização de Tributos terão 
seu expediente excep-
cionalmente, na próxima 

Fernando Capez (PSDB), 
Deputado Estadual Hélio 
Nishimoto (PSDB), Secre-
tário de Saúde do Estado 
de são Paulo, Dr. David 
Uip e demais autoridades.
Durante o encontro, o 
Presidente da Câmara de 
Vereadores de Pindamo-
nhangaba, Ricardo Pio-
rino, protocolou o Ofício 
nº 306/2014, endereçado 
ao governador, e subscri-
to por nove vereadores – 
somente com a ausência 
da assinatura do vereador 
Janio Lerario – no qual 
solicitam providências, 
junto ao Governo do Es-
tado, para amenizarem os 
índices de violência regis-
trados na cidade, que nos 
últimos meses aumenta-
ram em mais de 300%. 
Dentre as reivindicações, 
estão: aumento do efetivo 
das Polícias (Civil e Mili-
tar), bem como o número 

sexta feira dia 28/03/14 
até as 14:45. Esclarece-
mos que todos os colabo-
radores dos setores acima 
estarão em treinamento.

de Delegados; disponibi-
lização de mais veículos 
e motos ROCAM; dispo-
nibilização de cinco Ba-
ses Móveis Comunitárias; 
agilidade para finalizar 
o 2º Distrito de Morei-
ra César, implantando-se 
plantão policial de 24h; e 
colocação da ROTA por 
tempo mínimo de 30 dias. 
Preocupado com a situação 
do município, o Presidente 
do Legislativo, vereador 
Ricardo Piorino, destacou  
a importância do trabalho 
que os policiais estão rea-
lizando e as condições pre-
cárias com que estão exe-
cutando os serviços. “Os 
policiais estão superando 
suas próprias forças dian-
te do crescimento acen-
tuado da criminalidade, e 
diante do baixo número 
do efetivo, os mesmos es-
tão sendo extremamente 
sacrificados”, salientou.

Alguns setores da
Prefeitura de Tremembé

terão seu expediente
excepcionalmente reduzido

Vereadores de Pinda
realizam importante

reunião com Governador

Prefeitura anuncia a
entrega de mais uma
unidade de Educação

Infantil

A administração muni-
cipal, ciente da grande 
demanda de vagas para 
crianças de até cinco anos 
na Educação Infantil, 
anuncia a entrega de mais 
uma unidade. A inaugu-
ração acontecerá no dia 
26, quarta-feira, às 10h e 
será aberta ao público in-
teressado, pais de alunos, 
autoridades e imprensa.
Em 1022,98 m² de área 
construída e investimento 
de recursos próprios na or-

dem de R$ 1.663.908,36, 
a Prefeitura inaugura a 
EMEI Vila São José com 
capacidade para atender 
151 crianças do bairro e 
adjacências, entre berçá-
rio I e II, maternal I e II 
e jardim. Trata-se de um 
inovador projeto arqui-
tetônico, com ambientes 
criados para atender às 
necessidades dos peque-
nos em sua totalidade.
A estrutura física da EMEI 
contará com 6 salas de 

aulas, 2 berçários com 
banheiro e solário, 1 des-
pensa, 1 refeitório com 
cozinha, 1 sala para a ad-
ministração, 1 sala para 
professores (com cozi-
nha e banheiro próprios), 
2 banheiros infantis no 
pátio, 1 área de serviço 
(com banheiro), 1 lactário 
e 1 sala de almoxarifado.
S e r v i ç o
EMEI Vila São José
Endereço: Rua Ge-
raldo de Bona, 401

Taubaté participa da 
Hora do Planeta

Taubaté participa no pró-
ximo sábado, dia 29, 
da Hora do Planeta, ato 
simbólico promovido no 
mundo todo pela Rede 
WWF visando a cons-
cientização aos problemas 
climáticos enfrentados 
por nosso planeta. Nesse 
ato governos, empresas e 
população demonstram a 
preocupação com o meio 
ambiente, apagando suas 
luzes por sessenta minutos.
A Hora do Planeta em 
Taubaté será realizada 
pela Prefeitura Municipal, 
por meio da Secretaria de 

Meio Ambiente, que irá 
apagar as luzes da Praça 
do Cristo Redentor e da 
CTI das 20h30 às 21h30, 
horário seguido em todas 
as partes do mundo ao 
mesmo tempo. O desafio 
dessa Hora é o de tornar 
as cidades mais verdes, 
limpas e sustentáveis, 
inspirando umas às ou-
tras a participarem.
A história do WWF no 
Brasil começou em 1971, 
quando a Rede WWF ini-
ciou seu trabalho no país 
apoiando os primeiros 
estudos que se transfor-

maram no Programa de 
Conservação do Mico-
Leão-Dourado, seguido 
de vários outros projetos. 
Em 30 de agosto de 1996 
é criado oficialmente o 
WWF-Brasil, organiza-
ção brasileira autônoma 
e sem fins lucrativos de 
preservação da nature-
za, harmonizando a ati-
vidade humana com a 
conservação da biodi-
versidade e com o uso 
racional dos recursos 
naturais, para o benefí-
cio dos cidadãos de hoje 
e das futuras gerações.
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO

CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Ban-
deiras e outras da cidade.

PINDAMONHANGABA: Distribuidora 
de Jornais e Rev. Rua Dep. César Claro 
218.

TAUBATÉ: Banca da Praça e Praça Dom 
Epaminondas  -  (0xx12) 3632-1808

TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da 
cidade, casas de comercio e repartições 
públicas.
E outras cidades da região

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.

Ciee facilita o cálculo de
cotas de aprendizes

PAT de Caraguá divulga
vagas de emprego

Promotoria arquiva
inquérito e contrato do COI 

será assinado

O CIEE passa a disponi-
bilizar gratuitamente em 
seu portal (www.ciee.org.
br) a todas as empresas, 
parceiras ou não do pro-
grama Aprendiz Legal, 
uma nova ferramenta para 
facilitar o cálculo do per-
centual de aprendizes a 
serem contratados pelas 
organizações para cumprir 
a Lei da Aprendizagem 
(10.097/2000). O objeti vo 
é sanar uma das dúvidas 
mais frequentes entre as 
organizações, eliminan-

Confira as vagas dispo-
níveis no Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
de Caraguá (PAT) des-
ta semana. O interessa-
do deve apresentar os 
documentos pessoais.
 Recepcionista de Hotel, 
Operador de Processamen-
to de Dados, Balconista 
de Lanchonete, Soldador, 
Auxiliar de Mecânico de 
Autos, Garçom, Marcenei-
ro de Móveis (Rústicos), 
Operador de Retro-Esca-
vadeira, Pedreiro, Mecâni-
co de Veículos, Alinhador 
de Direção, Balanceador, 
Auxiliar Contábil, Padei-

A Promotoria de Justiça 
de Taubaté emitiu, no úl-
timo dia 24 de março, um 
ofício em que comunica o 
arquivamento do inquéri-
to civil aberto em função 
de uma representação que 
questionava o processo 
licitatório para implan-
tação do COI na cidade.
Diante disso, a Prefei-
tura Municipal retoma 
os tramites para assina-
tura do contrato e a ins-
talação dos equipamen-
tos do sistema que irá 
fazer o monitoramento 
das vias para aumentar a 
segurança no município.
A meta da administração é 

do um entrave que inibe 
a oferta de oportunidades 
para formação profissional 
de jovens de 14 a 24 anos.
O cálculo da cota é com-
plexo e baseia-se em 
vários fatores, como o 
número de funções que 
exigem formação técnica 
ou superior e de trabalha-
dores terceirizados, entre 
outros. A utilização da 
planilha ele trônica é bem 
simples e não exige ca-
dastramento prévio: bas-
ta preencher os campos 

ro, Encarregado de Obras, 
Borracheiro, Oficial de 
Serviços Gerais, Professor 
de Matemática, Mecânico 
de Radiadores, Arquiteto 
de Edificações, Operador 
de Patrol (Niveladora), 
Operador de Pá Carrega-
deira, Operador de Esca-
vadeira, Assistente Admi-
nistrativo (Pcd), Auxiliar 
de Almoxarifado (Pcd), 
Recepcionista (Pcd), Con-
feiteiro, Conferente de 
Carga e Descarga, Chapa 
de Caminhão, Auxiliar de 
Escrituração Fiscal, Cor-
retor de Imóveis, Vende-
dor Pracista, Carpintei-

de que até o final do pri-
meiro semestre o sistema 
entre em funcionamen-
to, somando-se às outras 
atividades implantadas 
para garantir a melhora 
na segurança dos muníci-
pes, tais como convênios 
com a Polícia Militar para 
compra de veículos e a 
implantação da atividade 
delegada, que em menos 
de um ano já teve o efe-
tivo aumentado, além de 
treinamentos e reciclagem 
para a guarda municipal.
O COI – O Centro de 
Operações Integradas 
vem com a iniciativa de 
realizar a prestação de 

correspondentes para que 
a quantidade de vagas a 
serem abertas seja deter-
minada automaticamente.
Vale ressal tar que o cálcu-
lo não tem validade legal: 
caso persistam dúvidas, 
recomenda-se a consulta a 
um auditor fiscal do traba-
lho. O programa Aprendiz 
Legal é uma iniciativa do 
CIEE em parceria com a 
Fundação Roberto Mari-
nho, destinada a auxiliar 
as empre sas no cumpri-
mento da Lei 10.097/2000.

ro de Obras, Montador 
de Andaimes, Motoboy, 
Motorista de Caminhão.
 As vagas possuem perfis 
específicos com relação 
a experiência, escolarida-
de, entre outros,  poden-
do sofrer variações e não 
estarem mais disponí-
veis se atingirem o limite 
máximo de encaminha-
mentos, ou ainda, em 
caso de encerramen-
to pelos empregadores 
que as disponibilizaram.
 O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211

serviços técnicos de mo-
nitoramento de vias e de 
próprios públicos, fazen-
do a gestão de dados e a 
segurança por meio de 
fornecimento de imagens.
Serão instaladas, inicial-
mente, 100 câmeras e 60 
pontos de fiscalização ele-
trônica (radar fixo, portátil, 
talão eletrônico de multas, 
lombada e avanço semafó-
rico), com monitoramento 
feito em 14 estações de 
trabalho simultaneamen-
te. Todos os equipamen-
tos de fiscalização ele-
trônica serão equipados 
com o sistema de Leitura 
Automática de Placas.
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Audiência sobre Travessia de 
balsas é adiada em Ilhabela

Inscrições de alunos e
professores para o Pibid
encerram na sexta-feira

Acit promove evento em 
parceria com o governo do 

Tocantins

Sesc apresenta Ná Ozzetti

Modalidades do Desporto 
Paralímpico para deficientes 

visuais

Projeto “Escola de Atletas e
Formação Integral” tem

participação de atletas do
Handebol

Modelo de progressão
continuada na escola deve 

ser revisto diz Sindicato

Secretaria de Saúde
participa da campanha de 

Alimentação Saudável

Malásia confirma que Boeing 
caiu no Sul do Oceano Índico

A audiência pública sobre 
a Travessia de balsas (entre 
Ilhabela e São Sebastião), 
prevista para acontecer no 
dia 26 de março, às 18h30, 
na Câmara Municipal de 
Ilhabela foi adiada devi-
do à ausência da Dersa.
 Em resposta ao Legislati-
vo, o coordenador Opera-

As inscrições para parti-
cipar do Programa Ins-
titucional de Iniciação à 
Docência (Pibid/Unitau) 
começam dia 24 e vão 
até dia 28, sexta-feira. 
Alunos matriculados em 
cursos de licenciaturas e 
professores da Unitau po-
dem participar da seleção.
Serão oferecidas bolsas de 
Iniciação à Docência para 
alunos matriculados nos 
cursos de Licenciatura em 
Biologia, Física, História, 
Letras (Português), Letras 

A Acit (Associação Co-
mercial e Industrial de 
Taubaté) recebeu, no úl-
timo dia 25, o evento “O 
Brasil no Tocantins – Um 
novo norte para os seus 
investimentos”. A ideia da 
parceria com o governo do 
Tocantins, é levar infor-
mação ao empresariado de 
Taubaté para que possam 
expandir seus negócios 
para o estado do norte.
“É muito importante que 

O Sesc Taubaté apresenta 
no dia 27, quinta, o show 
Embalar de Ná Ozzetti, às 
20h30, com entrada franca.
No show, a cantora leva 
ao palco um repertório de 
seu décimo CD em carrei-
ra solo, que mescla músi-
cas inéditas de sua autoria 
com parceiros como Tu-
lipa Ruiz, Dante Ozzetti, 
Luiz Tatit, Makely Ka, 
Alice Ruiz e Joãozinho 
Gomes, além de can-
ções de Manu Lafer, 
Dea Trancoso, Kiko Di-
nucci e Jonathan Silva.
Ná Ozzetti é paulistana e 
formada em artes plásticas, 
mas sua estreia na música 
foi junto ao grupo Rumo, 

Entre os dias 28 e 30, o 
Sesc Taubaté e a Federa-
ção Paulista de Desportos 
Para Cego realizam o IV 
Jogos Paulista Sesc/FPDC.
O evento, que chega a 
sua quarta edição, conta 
com apresentações, jo-
gos, clínicos e vivências, 

Os atletas do handebol 
masculino TCC/Unitau/
F e c o m é r c i o / Ta r u m ã /
Taubaté participaram na 
última sexta-feira, dia 21, 
de uma clínica com os 
alunos da escola muni-
cipal EMIEF Professora 
Anna dos Reis Signori-
ni, localizada no SEDES 
(Sistema Educacional de 
Desenvolvimento Social).
A participação dos atle-
tas na escola faz parte do 
projeto “Escola de Atle-
tas e Formação Integral”, 
elaborado pela Secretaria 
de Educação em parceria 
com a Secretaria de Espor-
tes e Lazer, que teve início 
em janeiro desse ano e é 
direcionado aos alunos do 
sistema integral da rede 
municipal de ensino de 

Apesar de os integrantes 
do corpo escolar terem 
manifestado, em pesquisa 
do Sindicato dos Profes-
sores do Ensino Oficial 
do Estado de São Paulo 
(Apeoesp), forte rejeição 
ao modelo de progressão 
continuada, a entidade 
avalia que ele não deve 
ser descartado, mas, sim, 
revisto. O estudo, que ava-
lia a qualidade da educa-
ção nas escolas do estado 
paulista, aponta que 94% 

A equipe da Secretaria de 
Saúde de Taubaté esta-
rá presente, no próximo 
dia 27, quinta feira, das 
13h às 18h, na praça de 
alimentação do Tauba-
té Shopping para parti-
cipar das atividades da
 Campanha de Alimen-

O primeiro-ministro da 
Malásia, Najib Razak, 
confirmou ontem, dia 24, 
que o avião desaparecido 
da Malaysia Airlines caiu 
no Sul do Oceano Índico. 
Em coletiva de imprensa, 
ele disse que a informação 
foi confirmada por dados 
de satélites. “É com pro-

cional de Travessia, Ibsen 
Trench Gomes, justificou 
a ausência da diretoria 
da empresa em decorrên-
cia de compromissos já 
agendados. A Dersa soli-
citou alteração na data da 
a u d i ê n c i a .
 Por meio de ofício, a Câ-
mara ainda insistiu na pre-

(Inglês), Matemática, Quí-
mica e Pedagogia. Para os 
professores, serão ofereci-
das bolsas para superviso-
res àqueles que possuem 
licenciatura em Pedagogia, 
que atuem como professo-
res de Educação Infantil.
O Pibid/Unitau, promovi-
do com apoio da Fundação 
Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes), 
objetiva promover a in-
serção dos alunos de li-
cenciatura nas escolas de 

a Associação leve conhe-
cimento e que apresente 
boas oportunidades aos 
nossos associados, como 
essa possibilidade de le-
var ou abrir filiais dos 
negócios daqui no Tocan-
tins. Em parcerias como 
esta, todo mundo sai ga-
nhando”, diz Sandra Tei-
xeira, presidente da Acit.
O evento contou com a 
presença de empresário 
associados, que puderam 

um dos pilares da vanguar-
da paulista. Seu primeiro 
disco solo, que leva seu 
nome, lançado em 1988, 
recebeu o Prêmio Sharp 
de revelação feminina.
Em mais de 30 anos de 
carreira, a cantora e com-
positora se firmou como 
uma das principais vozes 
femininas da música bra-
sileira e acumulou diver-
sos prêmios da impren-
sa especializada como o 
Prêmio Shayo, Prêmio 
Bravo! Prime de Cultu-
ra e mais recentemen-
te o Prêmio Governador 
do Estado para Cultura.
O show integra o Cir-
cuito Sesc de Música,

onde público terá a opor-
tunidade de conhecer as 
modalidades do Despor-
to Paralímpico praticadas 
por deficientes visuais.
Participam dos IV Jogos 
Paulista Sesc/FPDC as Ins-
tituições filiadas ao FPDC, 
localizadas na capital, li-

Taubaté. O objetivo é pro-
porcionar aos alunos uma 
formação completa, pos-
sibilitando o desenvolvi-
mento esportivo alinhado 
às demandas acadêmicas.
Atualmente, cerca de 100 
participam do projeto, que 
envolve diferentes modali-
dades como vôlei, basque-
te, futsal, handebol, judô e 
tênis de mesa. As crianças 
estudam no período regu-
lar, permanecem na escola 
para a alimentação e de-
pois são direcionados para 
as atividades. Além do 
treino, eles participam das 
oficinas de xadrez, ritmo, 
estudo, recreação e tam-
bém são acompanhados 
por um psicólogo com for-
mação na área de esportes.
O projeto ainda oferece a 

dos pais, 75% dos alunos 
e 63% dos professores cri-
ticam o sistema pedagó-
gico formado por ciclos, 
nos quais os estudantes 
passam automaticamen-
te para a etapa seguinte.
“Nós não temos como ser 
a favor desse [modelo de 
progressão continuada] 
que está aí. Ele vai ao en-
contro do que foi mostra-
do na pesquisa: quase 800 
mil alunos passam sem 
saber da matéria”, apon-

tação Saudável. Duran-
te o período, os pro-
fissionais irão fazer a 
verificação de pressão ar-
terial e glicemia capilar. 
A nutricionista Larissa 
Ribeiro, que atende na 
rede municipal de aten-
ção básica, vai fazer a 

funda tristeza e pesar que 
devo informar que, se-
gundo novos dados, o voo 
MH 370 terminou no Sul 
do Oceano Índico”, disse 
Razak, informando que as 
famílias das vítimas foram 
avisadas antes. De acordo 
com a empresa britânica 
BBC, a Malaysia Airlines 

sença de um representante 
da Dersa para que a data 
não fosse alterada, visto 
que os munícipes espe-
ram pelo debate. Porém, a 
resposta da em-
presa foi mantida.
 Ainda não há uma nova 
data prevista para a dis-
cussão da travessia.

educação básica e o desen-
volvimento profissional 
das equipes de formadores 
nas escolas, favorecendo a 
multiplicação das experi-
ências e a partilha de co-
nhecimentos produzidos 
nos processos de co-forma-
ção, e a difusão de conhe-
cimentos sobre a docência 
e as práticas pedagógicas.
Mais informações po-
dem ser obtidas na
 Pró-reitoria de Gra-
duação (PRG) no tele-
fone (12) 3625-4245.

conhecer um pouco sobre 
o estado do Tocantins e 
os benefícios e incentivos 
concedidos pelo estado 
aos novos empresários.
Na ocasião, o Secretário 
Estadual do Desenvolvi-
mento, Econômico, Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação 
do Tocantins, Paulo Mas-
suia, proferiu uma palestra 
aos presentes e, logo em 
seguida, respondeu a per-
guntas dos empresários.

que promove ações em 
rede desenvolvidas pelo 
Sesc São Paulo, com o 
intuito de difundir traba-
lhos de relevância artísti-
ca, fomentar a produção 
cultural e possibilitar ao 
público a aproximação 
com a diversidade da mú-
sica produzida no Brasil 
e no mundo. Por meio da 
circulação de shows, con-
certos e atividades forma-
tivas, contribui também 
para a democratização 
do acesso às atividades 
culturais e com a forma-
ção de novas plateias, re-
forçando assim, o caráter 
educativo da ação 
da Instituição.

toral e interior do estado.
Os interessados em par-
ticipar das atividades de-
vem fazer inscrição na 
Central de Atendimento. 
As vagas são limitadas.
Evento com apoio da 
Prefeitura Munici-
pal e do Sesi Taubaté.

oportunidade de participa-
ção em eventos esportivos 
e culturais, buscando a so-
cialização desses alunos.
Para integrar o grupo, o 
aluno deve estar cursan-
do o sexto ano, ter nas-
cido em 2002 ou 2003 e 
participar de uma avalia-
ção técnica para que seja 
direcionado a uma das 
modalidades esportivas.
Durante o evento, os atle-
tas relataram às crian-
ças que também come-
çaram treinando nas 
escolas e reforçaram a 
importância do esporte 
no desenvolvimento pes-
soal e social de cada um. 
Ao final, na quadra co-
berta, o time jogou uma 
partida com as crianças 
e distribuiu autógrafos.

tou a presidenta da Apeo-
esp, Maria Izabel Azeve-
do Noronha. Ela critica 
o foco desse modelo no 
ato de aprovar ou repro-
var os alunos. “Ele [mo-
delo] deve ser entendi-
do como um conjunto 
de medidas que cami-
nham para a progressão”, 
declarou. Segundo o es-
tudo, 46% dos alunos 
da rede estadual admi-
tiu ter passado de ano 
sem aprender a matéria.

avaliação antropométrica 
com IMC (Índice de Mas-
sa Corporal) e oferecer 
orientações de alimenta-
ção saudável. Além disso, 
todos que passarem pelo 
local receberão um mate-
rial educativo com as in-
formações sobre o tema.

enviou mensagem às fa-
mílias informando que não 
houve sobreviventes. “A 
Malaysia Airlines lamen-
ta profundamente ter que 
concluir para além de qual-
quer dúvida razoável que o 
[voo] MH370 se perdeu e 
que nenhuma das pesso-
as a bordo sobreviveu”.
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A Prefeitura de Tremem-
bé através da Secretaria 
de Ação Social lançou na 
manhã do dia 24 de mar-
ço a Campanha do Aga-
salho 2014, com o slogan 
“Dê uma mãozinha para 
ninguém passar frio”. 
A campanha seguirá até 
o dia 20 de maio, e tem 
como meta alcançar um 
número ainda maior do 
que o ano passado, que be-
neficiou aproximadamente 
200 famílias do município.
Todas as doações podem 
ser feitas na Secretaria 
de Ação Social (Rua José 
Monteiro Patto, 325 – Jar-

 Os alunos do período in-
tegral da escola Manuel 
Cabral, através de seu 
programa educativo, vi-
sitaram o COA – Centro 
de Observação Animal de 
Tremembé, que é respon-
sável pelo recolhimento de 
animais feridos, doentes e 
abandonados na cidade, 
onde os mesmos após se-
rem capturados passam 
por exames e tratamentos 
dos veterinários Fabrício 
Turci e Carolina Signorini, 
incluindo vermifugação, 
vacinação e castração, os 
deixando assim saudá-
veis e aptos para serem 
adotados. O programa de 
educação da escola é fei-
to de forma eletiva, tendo 
um semestre de duração, 
com objetivo de oferecer 
conhecimento e caráter 
solidário ao aluno, atra-
vés de campanhas de va-
cinação, cuidados básicos 
e, de defesa aos animais, 

dim Bom Jesus), das 08h 
às 17h. Em breve haverá 
postos de arrecadação es-
palhados por toda a cidade, 
em igrejas, supermerca-
dos e escolas municipais.
A participação da comuni-
dade é imprescindível para 
o sucesso da campanha. Se-
pare os agasalhos que você 
não usa mais e que estejam 
em bom estado e doe, as-
sim as pessoas beneficia-
das não passarão frio. Doe 
casacos, meias, toucas, 
luvas, agasalhos, coberto-
res, calças, camisas, cal-
çados, edredons e outros.
“O objetivo é voltar a ba-

conscientizando também 
da responsabilidade de ter 
um pet e, a importância de 
manter o controle do nas-
cimento de cães e gatos, 
sendo que mediante as es-
tatísticas para cada pessoa 
que nasce 15 cães e, 45 
gatos também nascem. O 
centro de observação ani-
mal de Tremembé com-
porta hoje uma média de 
150 cachorros no aguardo 
de adotantes. Segundo a 
professora Maria Lucia, 
responsável pelo grupo, 
o programa faz parte da 
grade extracurricular da 
escola, e vem crescendo 
a cada semestre, com alu-
nos da primeira, segunda 
e terceira série do ensino 
médio, que conhecerão 
também outros departa-
mentos, instituições e ór-
gãos públicos da cidade, e 
quando possível prestarão 
auxilio em suas atividades.
Para adotar um animal:

ter o recorde na arrecada-
ção de peças de vestuário, 
cobertores e edredons. A 
população de Tremembé 
é muito solidária e tenho 
certeza que isso mais uma 
vez vai acontecer. A popu-
lação entendeu o recado, 
afinal de contas, as pesso-
as que recebem merecem 
essa condição”, destacou 
Andrea Vaqueli, presi-
dente do Fundo Social de 
Solidariedade “Atenção 
Tremembé, roupa boa 
a gente doa!”- finaliza.
Mais informações pe-
los telefones 3674-
3910 ou 3674-3660.

- Precisa ser maior de 18 anos
- Apresentar documen-
tos originais com cópia 
do RG e CPF, além de 
comprovante de ende-
reço referente ao local 
onde o animal irá ficar.
- Deverá assinar tam-
bém um termo de ado-
ção se responsabili-
zando pelo animal por 
tempo indeterminado, ou 
seja, até o fim da vida.
- Em caso de não adap-
tação o animal de-
verá ser devolvido.
- Todo adotante deverá ser 
aprovado em entrevista.
O COA está aberto para 
visitas de segunda à sex-
ta-feira, das 8h às 16h30. 
O Centro de Obser-
vação Animal de Tre-
membé está localizado 
à Avenida Audrá, 652, 
C e n t r o .
Outras informações po-
dem ser obtidas pelo te-
lefone (12) 3674-3301.

Prefeitura de Tremembé 
através da Secretaria de 

Ação Social lança
Campanha do Agasalho 

2014

Centro de Observação 
Animal de Tremembé é 
visitado por alunos da 

Escola Estadual
Manuel Cabral

Em Pindamonhangaba
bairro Andrade recebe 

obras de galeria
Após encerramento das 
obras de galeria na ave-
nida Antonio Pinheiro 
Júnior, a equipe da Secre-
taria de Obras da Prefei-
tura segue, agora, para o 
bairro Andrade. No local, 
serão instalados cerca de 
900 metros de tubulação.
 Na rua Augusto C. Sou-
za serão 140 metros de 
tubos de 0,60 m e mais 4 
bocas de lobo interliga-
das por mais 24 metros 
de tubo com 0,40 m de 
diâmetro. Na rua Maria 
D. C. San Martin também 
serão 140 metros de tubos 

de 0,60 m e outras 4 bo-
cas de lobo com cerca de 
24 metros de tubo 0,40 m.
Já na rua José Moreira 
Leite Cesar devem ser fei-
tas de 6 a 8 bocas de lobo, 
que serão interligadas por 
26 a 48 metros de tubo 
com 0,40 de diâmetro, 
além de cerca de 180 m 
de tubulação com 0,60 m.
Essa última rua será in-
terligada com a galeria já 
existente vinda do Caran-
gola, e que será duplicada. 
Com isso, mais 300 metros 
de galeria de 0,80 m serão 
construídos. A obra no 

bairro Andrade está sendo 
necessária, principalmen-
te nessas três ruas, para 
melhorar o escoamento 
das águas das chuvas, já 
que duas das vias são sem 
saída. Sempre que havia 
fortes chuvas, aconteciam 
cheias nesses locais. A 
previsão da Secretaria de 
Obras da Prefeitura é reali-
zar o serviço em dois a três 
meses. A iniciativa benefi-
ciará a população do bair-
ro, principalmente os mo-
radores das ruas, que terão 
mais qualidade de vida 
com o fim das enchentes.

Programa Emprega SP
oferece 22.627

oportunidades de
trabalho no Estado

Mais 22.627 oportunida-
des de emprego são ofe-
recidas nesta semana em 
todo o Estado de São Pau-
lo pelo programa Emprega 
São Paulo/Mais Emprego. 
O maior número de ofertas 
são para Ajudante Geral, 
Auxiliar de linha de pro-
dução, Atendente de lan-
chonete, Motorista, Mecâ-
nico, Porteiro, Repositor e 
Vendedores. O Emprega 
São Paulo/Mais Emprego 
é uma agência de empre-
gos pública e gratuita ge-

renciada pela Secretaria 
do Emprego e Relações 
do Trabalho (SERT), em 
parceria com o Ministério 
do Trabalho e Emprego 
(MTE). Para mais infor-
mações e outras ações da 
SERT, acesse:www.em-
pregasaopaulo.sp.gov.br. 
Aprendiz Paulista - O pro-
grama Aprendiz Paulista 
divulga nesta semana 133 
vagas. O programa é co-
ordenado pela SERT, com 
o objetivo de promover a 
vivência e inserir os alu-

nos dos cursos técnicos do 
Centro Paula Souza (ETE-
Cs) no mercado de traba-
lho. Como se cadastrar: 
Para ter acesso às vagas 
e aos programas de qua-
lificação da SERT, basta 
acessar o sitewww.em-
pregasaopaulo.sp.gov.br, 
criar login, senha e infor-
mar os dados solicitados. 
Outra opção é compare-
cer a um Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT) com RG, CPF, PIS 
e Carteira de Trabalho.

Número de famílias
endividadas tem menor
patamar desde janeiro

de 2013

Santa Branca recebe palestra 
sobre finanças do Sebrae

A Pesquisa de Endivida-
mento e Inadimplência do 
Consumidor, divulgada, 
dia 25, pela Confederação 
Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), no Rio de Janeiro, 
revelou retração do per-

Evento em parceria com 
a Associação Comer-
cial, Industrial e Agrope-
cuária de Santa Branca 
será no dia 2, na Câmara
 O Sebrae-SP e a Associa-
ção Comercial, Industrial 
e Agropecuária de Santa 
Branca promovem no dia 
2 de abril, às 19h, a pales-
tra “Por Dentro dos Cus-
tos, Despesas e Preço de 
Venda”. A atividade é gra-

centual de famílias bra-
sileiras com dívidas em 
março, pelo segundo mês 
consecutivo. O índice caiu 
de 62,7%, em fevereiro, 
para 61%, em março. 
De acordo com a CNC, 
é o menor patamar des-

tuita e as inscrições podem 
ser feitas antecipadamen-
te por telefone ou email.
 A palestra visa cons-
cientizar os empresá-
rios formalizados sobre 
a importância de calcu-
lar os custos e formar os 
preços adequadamente 
para poderem analisar os 
resultados da empresa.
 No evento, serão aborda-
dos temas como gestão de 

de janeiro de 2013. Hou-
ve queda em relação a 
março do ano passado, 
quando a taxa ficou em 
61,2%. Foram ouvidos 
18 mil consumidores em 
todas as capitais brasilei-
ras e no Distrito Federal.

custos, despesas fixas e va-
riáveis, método de cálculo 
do preço de venda, mar-
gem de contribuição, ponto 
de equilíbrio e método de 
avaliação dos resultados.
 O evento é gratuito, com 
vagas limitadas. Inscri-
ções para as atividades e 
mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
(12) 3972-0436 ou e-mail 
aciasb2010@hotmail.com


