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A GAZETA DE TREMEMBÉ
Prefeitura de Taubaté 
apresenta projeto do
prédio para centro

popular de compras

FIFA abre nova etapa 
de vendas de ingressos 
para a Copa do Mundo

A Prefeitura de Taubaté 
apresentou a uma comissão 
de vendedores ambulantes 
o projeto de construção 
do novo centro popular de 
compras, que será cons-
truído próximo ao Merca-
do Municipal. A área que 
será ocupada tem 978 m² 
e a proposta foi mostrada 
aos vendedores em uma 
reunião ocorrida na 
última quinta-fei-
ra, dia 06 de março. 
O Projeto - o prédio terá 
1.564 m² de área constru-
ída, dividido em 02 pavi-
mentos. A edificação será 
composta no total por 133 
boxes de 3,60 m² cada. O 
piso térreo terá 66 boxes, 
área de serviço, sala de 
administração e área de 
armazenamento e coleta 
de lixo. O segundo piso 
terá 67 boxes e uma copa 
para uso dos lojistas.  A 
laje da cobertura tem mais 
462 m² de área útil que foi 
aproveitada como um ter-
raço recebendo 02 boxes 
de comércio alimentício, 
cada um com 15,21 m². O 
espaço pensado para ser 

Dois jogos da seleção 
ainda tem entrada; des-
ta vez as vendas serão 
por ordem de chegada
A FIFA abriu nesta quarta-
feira (12), às 8h, mais uma 
etapa de compra de ingres-
sos para jogos da Copa do 
Mundo de 2014, que será 
realizada no Brasil entre 
12 de junho e 13 de julho. 
Foram disponibilizados 
345 mil ingressos que 
serão vendidos por or-
dem de chegada, ou seja, 
sem sorteio prévio e para 

um atrativo vai ter área 
para apresentações cultu-
rais, rodeado de jardins, 
o que lhe atribui um cará-
ter de praça elevada com 
vista para o Cristo, a re-
gião central e o Mercado. 
Todos os pavimentos do 
prédio terão banheiros 
masculinos, femininos e 
1 banheiro familiar equi-
pado com fraldário e aces-
sibilidade.  O local vai 
receber um elevador e o 
seu entorno será urbani-
zado com arborização, 
bancos, telefones públicos 
e bicicletário. 
O projeto foi criado pela 
equipe de arquitetos da 
Secretaria de Planejamen-
to.  Dentro do concei-
to de galeria comercial,
 a proposta é oferecer 
uma arquitetura atrativa, 
funcional e despojada.  A 
construção irá atender a to-
das as diretrizes legais no 
que se referem aos espaços 
mínimos, recuos, larguras, 
ventilação, iluminação, di-
mensionamento dos sani-
tários e acessibilidade. O 
centro de compras terá 03 

quem conseguir pedir 
primeiro pelo site. Até 
o momento ainda não 
se esgotaram os tickets.
Os ingressos disponíveis 
são para 60 dos 64 jogos 
da competição, incluindo 
jogos do Brasil conta Mé-
xico (no dia 17 de junho 
em Fortaleza) e Camarões 
(dia 23 de junho em São 
Paulo). Só não está dis-
ponível ingressos para a 
abertura (Brasil e Croácia 
no dia 12, em São Paulo) 
e para as semi e finais.

entradas, de forma a facili-
tar o acesso e interligar as 
vias Avenida Desembar-
gador Paulo de Oliveira 
Costa, Rua Coro-
nel Jordão e Rua Re-
bouças de Carvalho. 
Soluções ecológicas tam-
bém foram inseridas no 
projeto, oferecendo maior 
economia de água e de 
energia. Os jardins do ter-
raço também funcionam 
como uma barreira aos 
raios do sol, aumentan-
do o conforto térmico da 
edificação além de possi-
bilitarem a captação das 
águas pluviais que pode-
rão ser utilizadas na irri-
gação, lavagem dos pisos 
e descargas dos banheiros.
Outras soluções para re-
duzir o impacto ambiental 
do prédio é a instalação 
de iluminação de LED, 
que consome menos ener-
gia.  Além disso, células 
fotovoltaicas serão ins-
taladas na laje para cap-
tação de energia solar. 
No edifício serão uti-
lizados dispositivos 
arquitetônicos que
 impedem a incidência di-
reta de radiação solar em 
seus interiores como bri-
ses e cobogós, elementos 
vazados que também re-
duzem o impacto dos raios 
solares nas fachadas e per-
mitem a circulação cru-
zada e permanente de ar.
A Prefeitura de Taubaté 
pretende iniciar o pro-
cesso licitatório ainda 
neste primeiro semestre.

O período de venda de in-
gressos nesta etapa segue 
até dia 1º de abril ou até 
se esgotar. Para comprar 
o ingresso é necessário ter 
cadastro no site da FIFA. 
No dia 15 de abril, have-
rá a penúltima etapa de 
vendas, desta vez pela 
internet e compra pre-
sencial nos postos de 
venda da Copa nas prin-
cipais capitais do país.
Nas outras etapas de ven-
das foram comercializados 
2,3 milhões de ingressos. 

Promovido em Tremembé 
pelo Fundo Social de So-
lidariedade, o curso de Pa-
daria Artesanal ministrado 
durante três meses na sede 
da Secretaria de Ação so-
cial encerrou suas turmas 
na última semana de feve-
reiro, com café da manhã e 
entrega dos 30 certificados.
O curso tinha como tema 
base o ensinamento de boas 
técnicas e qualidade no 
preparo de diversos tipos 
de pães artesanais, tanto 
para o consumo da própria 
família como oportunida-
de de negócio, ação de-
senvolvida com os kits en-
viados pelo Fundo Social 

Em Lorena, mais de 20 
escolas municipais co-
meçaram a receber nesta 
semana parte do material 
que compõe o Kit Esco-

do Estado de São Paulo.
Com a presença da primei-
ra dama e presidente do 
Fundo Social Andrea Va-
queli, as alunas endossa-
ram que o curso propiciou 
oportunidade para apren-
dizado e complementação 
da renda familiar. “Hoje fi-
nalizamos um convívio de 
três meses onde puderam 
aprender como proceder 
com produção de alimen-
tos contribuindo na renda 
familiar. Quero ressaltar 
que o que estiver ao alcan-
ce da Secretaria de Ação 
Social, ela irá ajudar!”.
Andrea Vaqueli parabe-
nizou as alunas e disse 

la. O material entregue às 
instituições de ensino é 
composto de régua, cader-
nos, cartolina, papel sulfi-
te, lápis de cor, massa de 

que o Fundo Social con-
tinuará com este traba-
lho de capacitação para 
geração de renda. “Sem-
pre é muito gratificante 
para nós a entrega des-
ses certificados e também 
agradecemos a partici-
pação de todos que, com 
certeza, chegaram dis-
postos a aprender. Inde-
pendente da idade ou da 
profissão, precisamos es-
tar dispostos a aprender 
sempre” – finalizou a pre-
sidente do Fundo Social.
Para saber sobre novas 
turmas entre em con-
tato no telefone 3674-
3910 ou 3674-3660.

modelar, borracha, caneta, 
apontador, borracha, pas-
tas, cola, entre outros itens.
 O kit foi organizado 
pela Secretaria Muni-
cipal de Educação de
 Lorena, após levanta-
mento para calcular o 
número de alunos e or-
ganizar uma lista com 
os materiais necessários, 
de acordo com o plano 
de ensino de cada uma.
 O material é enviado à 
Secretaria Municipal da 
Educação, que os encami-
nha às escolas onde a equi-
pe gestora de cada unidade 
se encarrega de distribuir 
o kit para os estudantes. 

Fundo Social de
Tremembé entrega

certificados a formandos 
do curso de Padaria

Artesanal

Escolas de Lorena
começam a receber parte 
do material do kit rescolar
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Curiosidades:
Dois processos desencadeados pela ingestão do leite e derivados, um mais comum na 
infância, outro mais freqüente na fase adulta, Essa é uma das diferenças entre a alergia 
ao leite e a intolerância à lactose. Vamos ver com um pouco de atenção esse assunto. 
Inchaço no abdômen, vômito, sangue nas fezes e problemas de pele são sintomas de 
uma série de patologia, entre elas a alergia ao leite. Talvez por isso, seu diagnóstico 
seja demorado. Acometendo com mais freqüência as crianças, faz os pequenos terem 
problemas de crescimento. Quando se corta esse alimento da dieta infantil, ou da mãe, 
na amamentação e a resposta é positiva, tem-se a confirmação do processo alérgico. Já 
na tolerância à lactose, o adulto sente cólicas e desconforto abdominal, pois falta, em 
seu organismo, uma enzima, a lactose, capaz de digerir o açúcar do leite, a lactose. O 
tratamento geralmente é feito com o consumo de produtos com baixa lactose ou com a 
retirada total do leite animal, que pode ser substituído pelo de soja.
***
Imagine um lugar em que podemos conhecer edificações de quatro séculos e de quin-
ze estados do Brasil. Uma viagem desse porte, no tempo e espaço brasileiro, é viável 
quando se visita o Museu das Reduções, situado em Ouro Preto (MG), ele conta parte 
da história da arquitetura nacional. A 35 quilômetros do Centro Histórico de Ouro Pre-
to está o distrito de Amarantina. É lá que, às margens da Rodovia dos Inconfidentes, é 
possível admirar as réplicas fiéis de edifícios de vários produtos da História do Brasil, 
desde a época do barroco até as modernas propostas de Oscar Niemeyer, erguidas em 
Brasília. Reproduzidas em escala reduzida, as miniaturas são fidedignas às construções 
originais, seja nos materiais utilizados para erguê-las, seja na riqueza de detalhes que, 
por exemplo, ornam as fachadas. Fruto da criatividade e do empenho de quatro irmãos 
da família Vilhena, o museu é um dos principais pontos turísticos da região. Além de 
transportar para o período de cada monumento histórico, o Museu das Reduções evi-
dencia o talento dos artesões da arte de miniatura.
Humor:
Ontem à noite eu estava sentado no sofá, assistindo TV, quando ouvi a voz da minha 
mulher, vindo da cozinha:
- O que você vai querer para o jantar, meu amor? Peixe, frango, carne ou pernil?
Eu, então, respondi:
- Querida, vou querer carne, obrigado.
E ela retrucou:
- Você vai tomar a sopa que sobrou do almoço! Eu estava falando com o meu cachor-
rinho...
***
O amigo encontrou outro com a cabeça toda enfaixada e pergunta:
- O que foi isso?
- Bati a cabeça num poste numa hora de distração.
- Puxa, mas que jeito mais estranho de se distrair!
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e o juiz per-
gunta:
- E então, qual é a razão?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o que encontrar 
pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.
***
O amigo pergunta:
- Bonito relógio! Quanto você pagou?
- Eu não paguei nada! Eu ganhei numa corrida!
- Legal! Havia muita gente na competição?
- Não, só mais três competidores. O dono do relógio e mais dois policiais.

Mensagens:
O “mais” acrescenta, o “mais” diminui
Diz um provérbio japonês que, quando todos estavam elogiando a cauda do pavão, os 
pássaros protestaram:
- Mas olhem para as patas dele!
O invejoso é sempre aquele que estraga prazeres, que tem sempre um “mais” para dimi-
nuir o outro, como se o bem do outro ferisse ou viesse a diminuir o seu. Quando a gente 
está com vontade de dizer um “mais”, é melhor pensar bem, por que estou querendo da 
ruma de diferente, de contraditório. Ter alguma vantagens ou é apenas para manifestar 
a minha pontinha de inveja ou de mal estar.
***
Quando as crianças se atrapalham com os deveres da escola é o momento em que os 
pais devem apoiá-las. Principalmente escolhendo um bom lugar para o trabalho. Um 
lugar fixo, limpo e bem iluminado, mesmo que seja um cantinho na mesa da cozinha. 
Os pais podem ajudar, separando as lições em ordem de importância. Estejam sempre 
ao lado do seu filho, explicando as dúvidas quantas vezes for preciso, mas nunca faça 
as lições e os trabalhos por eles. Só assim o dever de casa se transformará em uma ver-
dadeira lição de vida.
***
Você que é jovem, construa a sua felicidade em bases sólidas. A felicidade não depende 
dos outros a não ser de nós mesmos. Se alguém tentar desviá-lo do bom caminho, não 
aceite, siga em uma estrada sólida do bem, pois só assim conseguirás ser alguém e ter 
a alegria interior. Estude o mais que puder, ouça bons conselhos e exemplos de seus 
pais, seja puro e sincero, humilde em teus atos e só assim construirás uma vida digna.

Pensamentos:
Mais importante que as palavras são os atos.
A memória é o cofre da história.
Tolo é quem confia no futuro.
Em matéria de amor, o silêncio vale mais que a fala.
Recordar um amor é viver outra vez.
A linguagem do amor esta nos olhos.
São testemunhas os olhos do que sente o coração.
Amo aqueles que sonham com o impossível.
Quem quer estudas o amor nunca deixará de ser estudante.
O verdadeiro amor começa quando nada se espera em troca.
Os ideais do meu caminho são: verdade, honestidade e justiça.
A imaginação é a mãe das paixões, das artes e do talento.
No futuro todos serão famosos por alguns minutos.
A paciência nas adversidades é o sinal de um coração sensível.
O tempo é o espaço entre duas recordações.
A paciência é a sabedoria da espera.
Preserve o antigo, mas conheça o moderno.
No meu tempo a gente tocava menos zoada e mais música.

Prefeito Vaqueli se reúne com 
Engeluz e define situação dos 

postes que cairam

Morador do bairro
Canuto Borges pede

atenção da EDP Bandeirante
O sr. Francisco Donizeti 
Correa, morador do bairro 
Canuto Borges, mais uma 
vez esteve na redação do 
Diário de Taubaté para re-
forçar sua reclamação con-
tra a EDP Bandeirante. Até 
agora ninguém da empresa 
deu atenção para suas rei-
vindicações. Ele conta que 
os bairros afetados conti-
nuam com os mesmos pro-
blemas e as chuvas podem 
piorar mais a situação.
Em suas denuncias ele 

disse que, os transforma-
dores de seu bairro e ad-
jacências estão fazendo 
com que os eletroeletrô-
nicos recebam sobrecarga 
e acabem se queimando.
Reforçando suas queixas 
ele contou que quando 
conversava com uns ami-
gos que conhecem funcio-
nários da EDP eles deixa-
ram escapar que a maioria 
dos transformadores da 
cidade de Taubaté estão 
condenados. “Colhi essa 

informação de um amigo 
que conhece bem funcio-
nários lá dentro da empre-
sa e a afirmação é que 80% 
dos transformadores estão 
condenados”, afirmou.
O sr. Francisco pretende 
entregar em mãos todos 
os documentos que vem 
juntando, ao decorrer des-
ses anos, e entregar para 
o Governador Geraldo 
Alckmin, na semana que 
vem, quando o governa-
dor estiver em Taubaté”.
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Dia 27, 20h | 14 anos | Local: Associação Paulista de 
Medicina - Rua Eng. Fernando de Mattos, 134, Cen-
tro.

Série Arquiteturas

Mestres da Arquitetura: Lúcio Costa 27’, Affonso 
Eduardo Reidy 25’24”, Sergio Bernardes 27’18”

Dia 12, 16h | Livre | Local: Unitau-Departamento de 
Arquitetura e Urbanismo - Praça Félix Guisard, 120

Palácio Gustavo Capanema – BR, 2013, cor, 46’

A série abordará as escolhas estéticas e os conceitos 
emblemáticos dos edifícios que estão instalados pelo 
Brasil afora e que impactam diretamente na vida das 
cidades. Direção Paulo Markun e Sergio Roizenblit.

Dia 26, 16h | Livre | Local: Unitau-Departamento de 
Arquitetura e Urbanismo - Praça Félix Guisard, 120

Lorena

Histórias que só existem quando são lembradas – Ar-
gentina / França / Brasil, 2011, cor, 98’ Direção: Julia 
Murat.

Dia 11, às 19h | 14 anos.

Um anjo em minha mesa – Reino Unido/ Nova Ze-
lândia/ Austrália/ EUA, 1990, cor, 158’ Direção: Jane 
Campion.

Dia 25, às 19h | 14 anos.

Local: Casa da Cultura - Rua Viscondessa de Castro 
Lima, 10, Centro.

PROGRAMAÇÃO

Taubaté, Lorena, São 
Luiz do Paraitinga e São 
Bento do Sapucai vão 
receber sessões de cine-
ma promovida pelo Sesc 
Taubaté no mês de mar-
ço. Por meio do projeto 
Cine - Sesc Parcerias, o 
objetivo é popularizar a 
linguagem e oferecer ao 
público o acesso a filmes 

que estão fora do circuito 
comercial. As sessões são 
gratuitas e tem o apoio 
das Prefeituras e Sindica-
tos do Comércio Varejista.
P r o g r a m a ç ã o :
T a u b a t é
Na teia do desti-
no – Estados Unidos, 
1949, PB, 80’
Após encontrar o corpo 

do amante da filha, Lucia 
o esconde. Mas o amigo e 
parceiro do morto, Martin, 
logo se aproxima dela para 
chantageá-la. Com James 
Mason, Joan Bennett, Ge-
raldine Brooks, Henry
 O’Neill, Shepperd 
Strudwick, David 
Bair, Roy Roberts. Di-
reção: Max Ophüls

Sesc promove exibições
de filmes no Vale 

São Luiz do Paraitinga

Nosferato – Alemanha, 1922, PB, 94’ Direção: Frie-
drich Wilhelm Murnau

Dia 13, às 19h | Livre.

Metrópolis – Alemanha, 1927, PB, 153’ Direção: Fritz 
Lang

Dia 27, às 19h | Livre.

Local: Centro Turístico e Cultural Nelson José Coelho 
| Rua Coronel Domingues de Castro, 33. Centro.

São Bento do Sapucai

1ª Mostra Jacques Tati

As férias do Sr. Hulot - França, 1953, PB,114’

Dia 21, às 20h | 12 anos.

Meu tio - França/Itália, 1958, cor, 110’

Dia 22, às 20h | 12 anos.

As aventuras do Sr. Hulot no trânsito louco - França/
Itália, 1971, cor, 96’

Dia 22, 22h | 12 anos.

Parade - França/Suécia, 1974, cor, 84’

Dia 23, às 20h | 12 anos.

Local: Praça Monsenhor Pedro do Valle Monteiro. 
Em caso de chuva o filme será exibido na EMEF Co-
ronel Ribeiro da Luz | Rua Dr. Rubião Júnior, 416. 

Exibição de filmes em 
São Luiz do Paraitinga

Parceria da Diretoria 
de Cultura com o Sesc 
Taubaté para exibição 
de filmes na cidade!!!
Todas as quintas, às 19h, no 
Centro Turístico e Cultural 
Nelsinho Rodrigues (anti-
go prédio da Telefônica)

CINEMA – MARÇO 2014
R e c o m e n d a -
ção etária: Livre
Dia 13
N o s f e r a t o
Alemanha, 1922, 94′ 
– Direção: Friedri-
ch Wilhelm Murnau

Dia 27
M e t r ó p o l i s
Alemanha, 1927, 153′ 
– Direção: Fritz Lang
Realização: Prefeitura 
Municipal de São Luiz do 
Paraitinga e SESC Taubaté
Apoio: Unesp

Começa a Campanha 
do Agasalho 2014

Começou nesta terça-
feira, 11, a Campanha 
do Agasalho 2014, com 
o slogan “roupa boa, a 
gente doa”. O objetivo é 
promover a arrecadação 
de cobertores e peças de 
vestuários em boas condi-
ções de uso. A presidente 
do Fundo Social de So-
lidariedade do Estado de 
São Paulo, Lu Alckmin, 

comentou que são rece-
bidos agasalhos cada vez 
melhores. “Isto é amor ao 
próximo e solidariedade.” 
Lu Alckmin reforçou pe-
dido por cobertores mais 
quentes, “que realmen-
te tenham uma espessu-
ra melhor para que sirva 
para agasalhar com cari-
nho aquele que precisa, 
porque às vezes é o único 

agasalho que a pessoa vai 
ter”. As caixas coletoras 
serão espalhadas na ca-
pital e em todo o Estado 
pelos parceiros da Cam-
panha do Agasalho em lo-
cais de grande circulação, 
como estações de Metrô, 
da CPTM, supermercados, 
lojas, farmácias, escolas, 
batalhões da Polícia Mili-
tar e repartições públicas.

O comércio varejista da 
região de Taubaté encer-
rou o ano passado com 
faturamento de R$ 22,2 
bilhões, crescendo 6,7% 
em relação a 2012. A taxa 
de variação foi 2,5 pontos 
porcentuais maior que a 
média estadual constatada 
pela Pesquisa Conjuntu-
ral do Comércio Varejista 
(PCCV), da Federação do 
Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo do Estado de 
São Paulo (FecomercioSP) 
em parceria com a Secre-
taria da Fazenda do Esta-
do de São Paulo (Sefaz).
No período, os desem-
penhos de supermerca-
dos, que avançaram em 
R$ 537,9 milhões, e de 
outros tipos de comércio 
varejista, cujo faturamen-
to das vendas cresceu em 
R$ 322,2 milhões, foram 
os que mais ajudaram no 
incremento total de recei-
ta. Apenas dois segmen-
tos tiveram redução de 
receita: concessionárias 
de veículos, com diminui-
ção de R$ 31,3 milhões 
entre 2012 e 2013, e lojas 
de material de constru-
ção, que apresentou que-
da de faturamento em R$ 
43,8 milhões. As demais 
contribuições foram posi-
tivas com elevações dos 
resultados: lojas de au-
topeças e acessórios (R$ 

10,9 milhões); lojas de 
departamentos (R$ 36,2 
milhões); lojas de vestu-
ário, tecidos e calçados 
(R$ 104,7 milhões); far-
mácias e perfumarias (R$ 
122,1 milhões); lojas de 
móveis e decoração (R$ 
172,1 milhões); e lojas de 
eletrodomésticos e eletrô-
nicos (R$ 174,2 milhões).
E s t a d o
No Estado, o faturamen-
to do comércio varejista 
cresceu 4,2% em 2013 
comparado com 2012, 
atingindo R$ 513,2 bi-
lhões. O que mais motivou 
o incremento de R$ 20,7 
bilhões no resultado anu-
al do varejo paulista foi a 
expansão conquistada pe-
los supermercados, com 
aumento real de vendas 
de R$ 5,8 bilhões, além 
das ampliações de fatu-
ramento das lojas de ma-
teriais de construção (R$ 
4,9 bilhões) e das lojas de 
eletrodomésticos e ele-
trônicos (R$ 4,7 bilhões). 
Pelo lado negativo, o
 comportamento da re-
ceita das lojas de depar-
tamentos freou uma ele-
vação maior na receita 
de 2013, que caiu R$ 5,1 
bilhões no ano; e em me-
nor escala, das lojas de 
móveis e decoração, com 
queda de R$ 36 milhões 
em 2013. Os outros seto-

res apresentaram expan-
sões de: R$ 581,2 milhões 
(lojas de autopeças e aces-
sórios); R$ 937,5 milhões 
(farmácias e perfumarias); 
R$ 2,1 bilhões (lojas de 
vestuário, tecidos e calça-
dos); R$ 3,3 bilhões (con-
cessionárias de veículos) e 
R$ 3,5 bilhões (outros ti-
pos de comércio varejista).
Para a Federação, o setor 
de comércio iniciou 2013 
diante de um cenário bas-
tante complicado, com in-
flação alta e fundamentos 
basilares do consumo - 
como renda e crédito - re-
presados, além de alta no 
número de endividados. 
Nesse quadro, o desempe-
nho do comércio no ano 
passado teria sido pior 
não fosse a adoção de vá-
rios estímulos ao consumo 
pelo governo federal, en-
tre eles a redução das alí-
quotas do Imposto sobre 
Produtos Industrializados 
(IPI) para veículos e ele-
trodomésticos, linhas de 
financiamento mais aces-
síveis dentro do progra-
ma Minha Casa Melhor 
e utilização dos bancos 
públicos para redução de 
juros às pessoas físicas. 
Ainda assim, a Entidade 
previa uma elevação de 
faturamento da ordem de 
4%, 0,2 ponto porcentual 
menor do que o apurado.

Comércio da região de Taubaté 
fatura R$ 22,2 bilhões em 2013

Servidor público estadual
nascido no mês de Março

deve se recadastrar
Os servidores públicos es-
taduais da Administração 
Direta, das Autarquias e 
das Fundações nascidos 
em março devem fazer o 
recadastramento 2014 até 
o dia 31.  A atualização 
cadastral é obrigatória 
e deve ser feita durante 
o mês de aniversário do 
servidor público. A me-
dida engloba também 
os servidores e militares 
afastados e licenciados. 
O procedimento é reali-
zado pelo site da Secreta-
ria de Gestão Pública, no 
endereço http://recadas-
tramentoanual.gestaopu-
blica.sp.gov.br, ou por for-
mulários disponíveis nas 
unidades de Recursos Hu-
manos dos órgãos. Quem 
não o fizer terá o salário 

suspenso e só voltará a re-
ceber depois que a situação 
for regularizada pelo RH. 
O objetivo do recadas-
tramento é manter os 
dados dos servidores 
atualizados para plane-
jar o seu perfil futuro. 
Realizado pela primeira
 vez entre fevereiro e maio 
de 2007, o recadastramen-
to tornou-se anual em feve-
reiro do ano seguinte, por 
meio do decreto nº 52.691. 
A l t e r a ç õ e s 
É importante o ser-
vidor manter seu 
cadastro sempre atualiza-
do. Por isso, não é preciso 
esperar o mês de aniver-
sário para informar mu-
dança de endereço, esta-
do civil, ou prestar outras 
informações. Também 

pelo site da Secretaria de 
Gestão Pública ou nas uni-
dades de RH, é possível 
fazer alterações de dados. 
No entanto, este pro-
cedimento não 
desobriga o servidor a 
realizar o recadastra-
mento obrigatório no 
mês do aniversário. 
S e r v i ç o : 
Recadastramento dos ser-
vidores públicos estaduais 
Período: de janei-
ro a dezembro de 2014 
Quando: no mês de aniver-
sário do servidor público 
Como: pela Internet, no 
site da Secretaria de Ges-
tão Pública http://recadas-
tramentoanual.gestaopu-
blica.sp.gov.br, ou pelo 
preenchimento de formu-
lário no RH dos órgãos. 

INPE oferece 60 vagas para curso 
de introdução à Astronomia

O INPE (Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais) 
de São José dos Campos 
está com inscrições aber-
tas para 60 vagas do curso 
de Introdução à Astrono-
mia e Astrofísica. Os in-
teressados devem se ins-
crever até o dia 9 de maio.
As atividades ocorrem no 
período de 30 de junho a 3 
de julho e podem participar 

professores do ensino fun-
damental e médio ligados 
à área de ciências, espe-
cialmente física, química, 
matemática e geografia, 
assim como estudantes 
universitários a partir 
do segundo ano de gra-
duação de áreas afins.
Não há taxa 
de inscrição para reali-
zar a inscrição e o for-

mulário pode ser pre-
enchido através do link 
www.das.inpe.br/ciaa/
f o r m _ i n s c r i c a o . p h p
O curso é realizado todos 
os anos pelo INPE para 
capacitar professores e 
levar as escolas os princi-
pais conceitos de astrono-
mia para jovens e crian-
ças. Mais informações no 
site www.das.inpe.br/ciaa/
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Dupla ubatubense é 
campeã estadual de 

Badminton

Lutadora do Vale participa 
de competição de MMAem 

busca de vaga no UFC

Prefeitura de Tremembé e 
Basílica do Senhor Bom 
Jesus promovem projeto

cultural “Concertos na
Basílica”

RECITAL DE POESIA 
AVLA FOI UM

SUCESSO

Rayssa Lopes e Toni Go-
mes são alunos da E.M 
Tancredo Neves e partici-
pam do Projeto Badminton
A dupla Rayssa Lopes, 13 
anos, e Toni Gomes, 14 
anos, sagrou-se campeã 
da primeira etapa do Cam-
peonato Estadual de São 
Paulo de Badminton na 
categoria Dupla Mista Sub 
17. O evento aconteceu no 
último fim de semana em 
São Bernardo do Campo, 
região metropolitana de SP.
A dupla é aluna da E.M 
Tancredo Neves e partici-
pa do Projeto Badminton, 
iniciativa da Secretaria 
de Educação, que oferece 
aulas da modalidade aos 
estudantes da instituição e 
mantém as crianças na es-
cola por mais tempo. Atu-

A lutadora Kalindra Fa-
ria, de Taubaté, partici-
pa no próximo dia 30 de 
março do evento MMA 
Super Heroes, em São 
Paulo, de olho em uma 
vaga na recém criada di-
visão peso-palha do UFC.
Na ocasião, Kalindra 

O Projeto Fazendo Arte da 
Secretaria de Educação da 
Prefeitura de Tremembé e 
a Basílica do Senhor Bom 
Jesus uniram-se num gran-
de projeto cultural, trata-se 
do “Concertos na Basílica” 
que apresentará, sempre 
no primeiro domingo de 
cada mês, música de qua-

Em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher, 
a AVLA - Academia Va-
leparaibana de Letras e 
Artes realizou o Recital 
de Poesia, no Solar da 
Viscondessa, em Taubaté.
        De acordo com o 
Presidente Comendador 
Cid Maomé, este foi o pri-
meiro Recital de Poesia da 
Academia, e foi um mar-
ço cultural para Taubaté.
        O Recital foi agra-
ciado com diversos po-
etas declamando suas 
belíssimas poesias, es-
quetes teatrais, e música.
         A apresentação foi 

almente, cerca de 40 alunos 
participam da iniciativa.
Professor de educação físi-
ca e de Badminton respon-
sável por ministrar as aulas 
na cidade, Leonardo Sche-
ffer informa ser Ubatuba a 
única do Litoral Norte que 
promove a modalidade, 
esporte olímpico, em fran-
co crescimento no Brasil.
“O Badminton desenvolve 
a capacidade cognitiva de 
raciocínio lógico das crian-
ças e auxilia na formação 
educacional dos nossos 
jovens”, conta o professor.
 “Fiquei muito feliz e orgu-
lhoso com o resultado da 
dupla. Em breve, o projeto 
contempla a escola Maria 
Josefina, na Estufa, e a 
idéia é expandi-lo para ou-
tras instituições do muni-

irá enfrentar a argenti-
na Laura Balin. A tauba-
teana de 27 anos tem 
12 vitórias e 3 derrotas 
na carreira e 
vem embalada por 
oito triunfos seguidos.
Em sua última 
luta, Kalindra nocau-

lidade com talentos locais.
A estreia do Proje-
to, aconteceu no dia 
09 de março e foi em 
homenagem ao Dia In-
ternacional da Mulher.
A Camerata de Cor-
das “Strings e Tailpie-
ce” do Projeto Fazendo 
Arte, muito aplaudida 

do ex. Presidente Al-
berto Mazza, que é um 
dos organizadores da 
equipe de eventos da 
AVLA juntamente 
com os acadêmicos: 
Alda Rezende, Marti-
nho Monteiro, Lour-
des Abreu e Jorge Hata.
         Além deste acadêmi-
cos também estiveram pre-
sentes: Silvia Nanci, Anita 
Monttini, José Castellini, 
Teresa de Moura, Carlindo 
Machado, Benedito Mo-
reira, Maria de Fátima 
Bretherick, Mauro Rus-
so. O recital também 
contou com a presença 

cípio”, comenta Scheffer.
Ainda segundo o professor, 
como incentivo pelo su-
cesso no desenvolvimento 
do projeto Badminton na 
rede municipal de ensino, 
Ubatuba recebeu quatro 
kits VOLLO da Federação 
Paulista, com 16 raquetes 
e o equipamento está à 
disposição dos estudantes.
“Quero dar os parabéns à 
dupla. Ficamos muito fe-
lizes e orgulhosos em ver 
nossos atletas receben-
do medalhas e destaque. 
Esperamos despertar o 
interesse de mais alunos 
ubatubenses para esta mo-
dalidade olímpica e dare-
mos todo incentivo possí-
vel para que isso aconteça”, 
afirma Marcelo Ângelo, 
secretário de Educação.

teou a carioca Hellen 
Bastos e faturou o cinturão 
peso-mosca do 
MMA Super Heroes.
O evento acontece no 
dia dia 30 de março ás 
17h na Via Marquês, 
localizado na cida-
de de São Paulo.

pelo público, apresentou 
um repertório com mú-
sicas eruditas e clássicos 
populares. Um sucesso!
O próximo concerto será 
no dia 06 de abril às 21h 
na Basílica do Senhor 
Bom Jesus. Apresentação 
da “Camerata de Violões e 
Percussão”. Não percam!

dos estudantes do Curso 
de Letras da Faculdade 
Anhanguera que também 
declamaram suas poesias: 
Luís Roberto da Silva, 
Giovana Gianelli, Luiza 
Carla Carvalho Amaral, 
Valéria Santos, Marcela 
C. Pereira, Rafael Roller.
           Outros destaques no 
Recital: O cantor e com-
positor Patrício Barbosa, a 
poetisa Karina Perei-
ra, os poetas Thiago Al-
meida e Jota Carlos. 
Também marcaram pre-
senças os professores: 
Mauro Castilho, Fernan-
do Borges, e Silvio Prado.

Sesc Taubaté oferece 
oficina de expressão 

corporal
Entre março e abril acon-
tece, no Sesc Taubaté, a 
oficina Iniciação à com-
media dell’arte, com Flá-
via Bertinelli, uma ativi-
dade com várias técnicas 
de expressão corporal.
Na oficina, o participante 
vai conhecer mas sobre 

a origem e história do te-
atro de máscaras, além 
de conhecer sobre uso e 
utilização dos objetos.
A atividade acontece nos 
dias 15, 22 e 29/3 e 5 e 
12/4, das 9h30 às 12h30. 
Para participar é necessá-
rio fazer inscrição na Cen-

tral de Atendimento. As 
vagas são limitadas. Grátis.
S e r v i ç o
Sesc Taubaté. Avenida 
Milton de Alvarenga Pei-
xoto, 1264, Esplanada 
Santa Terezinha. Infor-
mações 3634-4000. www.
sescsp .org .br / t auba te


