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A GAZETA DE TREMEMBÉ
Comunicado de

pesagem aos
beneficiários do
Programa Bolsa

Família de Tremembé

Anhanguera recebe
autoridades empresariais 
para debater crescimento 

de Pindamonhangaba

Equipe de Combate a 
Dengue de Tremembé
informa sobre a luta
contra o mosquito

A Secretaria Municipal 
de Saúde de Tremembé 
informa aos beneficiários 
do Bolsa Família que nos 
dias 17 a 21 de março de 

A Faculdade Anhanguera, 
polo de Pindamonhanga-
ba, realizou na noite de 
quarta-feira (12) o evento 
denominado “Mesa Re-
donda Perspectivas do 
Mercado de Trabalho em 
Pindamonhangaba”. O 
debate teve a presença de 
convidados do meio em-
presarial, além de órgãos 
e imprensa e universitá-
rios, para a discussão de 
temas relevantes que en-
volvem o atual momento 
econômico do município.
O encontro foi uma inicia-
tiva da coordenadora de 
Pós-Graduação da Anhan-
guera, profª Luciana Kre-
bs e teve como mediadora 
a diretora da faculdade, 
profª Maria Teresa Ratti. 
Os convidados foram: 

Com o verão, a incidência 
de casos de dengue na re-
gião cresce abruptamente, 
e diante desta situação al-
gumas providências são 
tomadas pela a Equipe de 
Combate a Dengue de Tre-
membé, a fim de tentar con-
ter os casos e impedir uma 
epidemia no município.
Até 13/03/2014 Tremem-
bé tem 216 notificações, 
sendo que destas 37 casos 
são confirmados, 20 ne-
gativos, e 113 suspeitos.
A partir das notifica-
ções de casos suspei-
tos de dengue, são di-
recionadas as ações de 
bloqueios contra criadou-
ros (BCC) no município.
As notificações chegam 
até a Equipe de Combate 
a Dengue por intermédio 
da Vigilância Epidemio-
lógica (VE), a qual re-
colhe de todas as portas 
de entrada do município 
(hospitais, pronto-aten-
dimentos, consultórios) e 
de outros municípios que 
encaminham as notifica-
ções realizadas por eles.
É importante lembrar que 
uma vez o paciente esteja 
com suspeita de dengue, 
não significa que o diag-
nóstico esteja confirmado, 
para isso é necessária a 
realização do exame espe-
cífico para dengue. Para a 
confirmação e descarte de 
casos suspeitos de Dengue 
são realizados geralmente 
2 tipos de exames: NS1 
realizado nos primeiros 
dias de sintomas (1º até o 
3º dia);  IgM realizado a 
partir o 6º dia de sintomas.
O paciente com suspeita 
de dengue recebe orienta-
ção da data correta para a 
coleta do exame, que pode 
ser realizado na VE – Vi-
gilância Epidemiológica, 

2014 das 13 às 16h00, 
haverá pesagem das fa-
mílias cadastradas no 
Programa. Todos os inte-
grantes da família devem 

secretário de Desenvol-
vimento Econômico de 
Pindamonhangaba, Ru-
bens Fernandes; dire-
tor-financeiro da Ecco 
Incorporadora, Claudio 
Pedreira; diretora da Fa-
tec/Pinda, Cristina Elisei; 
proprietário da empresa 
Arroz Ruzene, Francis-
co Ruzene e; presidente 
da ACIP, Étore Bonini.
Os componentes da mesa 
responderam perguntas 
dirigidas pelos arguidores 
representados pelos pro-
fissionais da imprensa e 
empresários e ainda com a 
participação do público no 
3º bloco. Os temas aborda-
ram o universo das opor-
tunidades de emprego e 
capacitação para o merca-
do de trabalho tendo em 

localizada Praça da Re-
pública, 361 – Centro, das 
7h às 13h, ou na unidade 
do ESF mais próximo.
É de extrema importância 
que o paciente com sus-
peita de dengue realize 
esse exame específico para 
dengue, pois só com esse 
resultado teremos a confir-
mação do caso, e a toma-
remos as medidas neces-
sárias para o controle de 
novos casos. É importante 
ressaltar que somente com 
o hemograma, não é pos-
sível obter a confirmação 
do diagnóstico de dengue.
A partir do recebimento 
da notificação, os agentes 
realizam a investigação do 
caso suspeito de dengue, 
onde tem a oportunidade 
de confirmar o endereço do 
paciente. Uma vez confir-
mado o endereço, a Equipe 
organiza-se para a realiza-
ção o mais breve possível 
de todos os Bloqueios.
Durante a entrevista com 
o paciente, é entregue 
ao mesmo um panfleto 
com as orientações em 
caso de suspeita de den-
gue, com os sintomas e 
sinais de alerta, além das 
recomendações, como 
a hidratação adequada.
Os Bloqueios Contra Cria-
douros são iniciados o mais 
breve possível, após o re-
cebimento da notificação 
de suspeita de dengue, e os 
Bloqueios de Nebulização 
são realizados SOMEN-
TE mediante a confirma-
ção por exame de sangue.
Sendo assim, a Equipe só 
poderá atender a pedidos 
de aplicação de insetici-
da, se houver algum caso 
de dengue confirmado no 
local. O “fumacê” que 
antigamente era adotado 
em muitas cidades, hoje 

comparecer ao Centro de 
Saúde (Praça da Repúbli-
ca, 361 – Centro, ao lado 
da Prefeitura) munidos 
da carteira de vacinação.

vista a chegada de gran-
des investimentos para o 
município, tanto no setor 
industrial, como na pro-
dução agrícola, rede hote-
leira e aquecimento acen-
tuado da construção civil 
que se revela pela vinda 
de empreendimentos imo-
biliários de grande porte.
“Nós estamos em Pinda-
monhangaba desde 2010, 
e pelas nossas projeções, 
dentro de no máximo 10 
anos, esta será a segunda 
cidade do Vale do Paraí-
ba!”, disse Claudio Pedrei-
ra, representante da Ecco 
Incorporadora, que será a 
responsável pela constru-
ção de duas unidades do 
complexo hoteleiro Íbis 
Hotel, na Avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso.

é PROIBIDO pela SU-
CEN – Superintendência 
de Controle de Endemias, 
e somente com um caso 
confirmado, é que a SU-
CEN libera o inseticida 
ao município para a rea-
lização da nebulização.
A seqüência para a reali-
zação dos bloqueios varia 
conforme a data dos pri-
meiros sintomas de cada 
paciente. E áreas com 
transmissão intensa e gran-
des números de casos, tem 
prioridade no atendimento 
com os bloqueios. Áreas 
como a rural, onde não há 
infestação do vetor, tão 
pouco casos confirmados, 
terão os bloqueios realiza-
dos conforme a demanda.
Em casos de bairros onde 
se verifica uma grande 
expansão da doença, os 
raios de abrangência dos 
bloqueios serão sempre 
ampliados, e medidas 
emergenciais, como uma 
nebulização mais intensa, 
poderão ser adotadas com 
o intuito de se controlar 
os casos naquela região.
No verão é comum o au-
mento no número de mos-
quitos, devido às altas 
temperaturas e à grande 
incidência de chuvas. Por-
tanto é muito importante 
estar atento e vistoriar pe-
riodicamente seu imóvel, 
eliminando todo e qualquer 
tipo de recipiente que pos-
sa acumular água, realizar 
manutenção de calhas e 
caixas d’água, não manter 
pratinhos de planta, clorar 
e telar ralos, não acumular 
materiais inservíveis, etc.
Não deixe água para-
da e em caso de febre, 
dor de cabeça, dor nos 
olhos e nas articulações, 
procure atendimento 
médico mais próximo.
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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.

PAT de Taubaté oferece vaga 
para tosador de animais

São Sebastião divulga
programação do
aniversário de

378 anos

PAT Ilhabela divulga vagas 
de emprego

O PAT (Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador) de 
Taubaté está disponibili-
zando vaga de emprego 
para preenchimento ime-
diato. A oferta é em loja 
de Pet Shop para realizar 
serviços de tosador de ani-
mais. Os candidatos que 
tenham interesse à vaga 
devem possuir o curso de 
tosador e se cadastrar no 
PAT, mediante apresenta-

A cidade litorânea de São 
Sebastião comemora neste 
próximo domingo (16) o 
aniversário de  378 anos de 
emancipação político-ad-
ministrativa. Na progra-
mação estão relacionados 
diversos eventos e ativida-
des, além de uma série de 
inaugurações, dentre elas a 
pavimentação de 100 ruas 
e a entrega do novo termi-
nal rodoviário, totalmente 

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador de Ilha-
bela divulgou nesta quin-
ta-feira (26/9) diversas 
vagas de emprego em di-
ferentes segmentos. A de-
cisão das contratações é 
responsabilidade dos em-
pregadores. O preenchi-
mento das vagas depende 
dos requisitos exigidos e 
os encaminhamentos são 
realizados de acordo com 
os perfis e níveis de esco-
laridade dos candidatos.
As vagas podem ser pre-
enchidas, canceladas ou 
alteradas diariamente. Os 
interessados devem com-
parecer à sede do PAT, 

ção de Carteira de Iden-
tidade, CPF, Carteira de 
Trabalho e número do PIS.
O PAT é um programa do 
Governo Estadual, desen-
volvido em parceria com 
a Prefeitura de Tauba-
té, que tem a finalidade 
de oferecer oportunida-
de de trabalho àqueles 
que buscam recolocação 
no mercado de trabalho. 
Além disso, a unidade re-

reformado e ampliado na 
sua capacidade. No do-
mingo está programado o 
hasteamento dos pavilhões 
às 08h na Praça Almirante 
Tamandaré (Rua da Praia). 
Na sequência, às 9h, ha-
verá uma missa na Matriz 
de São Sebastião. No final 
da tarde, às 17h, a Câmara 
Municipal promove uma 
sessão solene que irá ocor-
rer no Teatro Municipal. 

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

aliza serviços de emissão 
de Carteira de Trabalho 
e Seguro Desemprego.
O Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador fica 
no Centro Cultural,
localizado na Praça Co-
ronel Vitoriano, 1,Centro. 
O horário de funcionamen-
to é de segunda a sexta, das 
8h às 17h. Mais informa-
ções pelos telefones (12) 
3621-3334/3632-3984.

Às 20h o Anfiteatro da Rua 
da Praia será palco para a 
apresentação da peça “Ao 
Divagar se vai longe e de 
bicicleta ainda mais”, com 
entrada franca. Outra atra-
ção na mesma noite será a  
Banda Municipal que fará 
uma apresentação espe-
cial no Teatro Municipal, 
às 20h, encerrando o dia 
de festividades alusivas 
ao 378 anos da cidade.

rumador, Garçom, Geren-
te administrativo, Guia de 
turismo, Manicure, Man-
teador na conservação de 
alimentos, Massagista, 
Motorista de caminhão, 
Motorista de furgão ou ve-
ículo similar, Motorista de 
ônibus urbano, Operador 
de caixa, Operador de mo-
toniveladora, Operador de 
retro-escavadeira, Padeiro 
confeiteiro, Pizzaiolo, Re-
cepcionista de hotel, Sor-
veteiro, Supervisor de ven-
das comercial, Tapeceiro 
de móveis, Vendedor - no 
comércio de mercadorias, 
Vendedor pracista, Vi-
draceiro e Vigia noturno.
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Sesc Taubaté apresenta
grupo choro de mesa

SPC Brasil estima que 52 
milhões de consumidores 
estejam inadimplentes no 

país

Morre ator Paulo Goulart 
aos 81 anos, vítima de

câncer

Mostra fotográfica
homenageia mulheres no 
Via Vale Garden Shopping

Fotógrafa eterniza as
faces femininas em

exposição

Papa Francisco completa 
um ano de pontificado

Soapro de Taubaté inaugura 
projeto Aprendiz na

Era Digital

ETEP de Taubaté oferecerá 
cursos técnicos gratuitos no 

período noturno

O Sesc Taubaté apresenta 
no domingo, dia 16, às 15h, 
o grupo musi-
cal Choro de Mesa.
Em uma apresentação 
com maxixes, polcas, 
tangos brasileiros e val-
sas, o quarteto traz o 
vigor da música instru-

O Brasil tem cerca de 52 
milhões de consumidores 
que deixaram de pagar 
pelo menos uma dívida, 
nos últimos cinco anos, 
segundo estimativa do 
Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil). É 
a primeira vez que a em-
presa divulga a estimativa 
de consumidores inadim-
plentes. Para fazer proje-
ção, foi analisada a base 

Morreu ontem, dia 13, na 
capital paulista, aos 81 
anos, em decorrência de 
um câncer renal avança-
do, o ator Paulo Afonso 
Miessa, conhecido como 
Paulo Goulart. Ele esta-
va internado no Hospital 
São José, no bairro Bela 

Destemida, sonhadora, 
multitarefada, guerreira 
e especial. Em alusão ao 
mês dedicado as mulhe-
res, o Via Vale Garden 
Shopping, administra-
do pela Tenco Shopping 
Centers, em parceria com 
o Senac Taubaté apresen-
ta até o próximo sábado, 
15 de março na praça de 
eventos do mall uma ex-
posição fotográfica que 
registra de diferentes 

A fotógrafa taubateana 
de coração expõe “Subli-
me – retrato feminino em 
branco e preto” de 17 a 23
Despertar o olhar fotográ-
fico e poético do público 
para a mulher durante o seu 
dia mais importante: o ca-
samento. Esse é o objetivo 
da exposição “Sublime – 
retrato feminino em bran-
co e preto”, de autoria da 
fotógrafa Raquel Marques 
que fica no Taubaté Sho-

dia 13, o papa Francisco 
completou um ano de pon-
tificado e, neste aniversá-
rio, pediu - pela rede social 
Twitter, que os fiéis rezem 
por ele. O papa está na ci-
dade de Ariccia, próximo à 
Roma, onde realiza exercí-
cios espirituais. “Rezai por 
mim”, pediu Francisco na 

Na próxima segunda-fei-
ra, dia 17, será inaugu-
rado o Laboratório de 
Informática da Soapro- 
Sociedade de Ampa-
ro e Promoção, que fica 
na rua Urbano Alves 
de Souza pereira, 330, 
no jardim Santa Clara, 
em Taubaté. O presiden-
te da instituição Arthur 
de Biasi disse que a So-

Instituição oferecerá 480 
vagas para cursos técni-
cos com bolsas integrais, 
em Taubaté, por meio do 
Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técni-
co e Emprego (Pronatec)
A ETEP está realizando o 
cadastro para pessoas in-
teressadas em cursarem 
cursos técnicos gratuitos 
na unidade de Taubaté.
Serão oferecidas 480 va-
gas por meio do Sistema 
de Seleção da Educação 
Profissional e Tecnológi-
ca (Sisutec) e do Progra-
ma Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Empre-
go (Pronatec), programas 
Governo Federal que ofe-
recem bolsas de estudo in-
tegrais para ampliar a ofer-
ta de cursos de educação 
profissional e tecnológica.
Com localização privile-
giada na Avenida dos Ban-
deirantes, às margens da 
Rodovia Presidente Du-
tra e próximo à Rodoviá-
ria nova, a nova unidade 
da ETEP Faculdades de 
Taubaté deve atrair alu-
nos de Pindamonhangaba, 
Caçapava, Redenção da 
Serra, Natividade da Ser-
ra, Roseira, Lagoinha e 
outras cidades próximas.
As vagas são para os cur-
sos técnicos gratuitos 
em logística e mecânica, 
duas das áreas que mais 
empregam na região, no 
período noturno. Os inte-
ressados já podem fazer 
o cadastro de interesse 
nos sites www.eteptauba-
te.com.br para recebe-
rem mais informações.
Governo investe na for-

mental em sua vertente 
genuinamente brasileira: 
o Chorinho, e interpre-
ta clássicos dos mestres 
do gênero, como Pixin-
guinha, Ernesto Naza-
reth, Waldir Azevedo 
e Jacob do Bandolim
A apresentação faz parte 

de dados do SPC Brasil e 
de mais duas empresas do 
setor, com exclusão de da-
dos comuns nos cadastros 
negativos. Também foram 
excluídas dados de pesso-
as com mais de 90 anos, 
uma vez que pode haver 
CPF de pessoas mortas 
usado fraudulentamente. 
Foram ainda utilizados 
dados do Sistema Único 
de Saúde (SUS) para ve-

Vista, na região central de 
São Paulo. Goulart nas-
ceu em Ribeirão Preto, 
em 9 de janeiro de 1933, 
na Fazenda Santa Tereza. 
Ele estudou química in-
dustrial, mas, após se for-
mar, tornou-se ator de rá-
dionovela. Casou-se em 

lentes e olhares a mu-
lher e suas formas de ser.
O evento é uma ação que 
promete conquistar o pú-
blico feminino. Vários 
alunos do Senac Taubaté 
registraram aproximada-
mente 75 fotografias con-
tendo diversas percepções 
e nuances de cliques que 
exaltam à figura da mu-
lher brasileira. Além, da 
exposição, na próxima 
quinta-feira, dia 13, às 

pping de 17 a 23 de março.
No dia do casamento a 
mulher está em seu esta-
do pleno de felicidade e 
os registros captados pelo 
olhar da fotógrafa trazem 
a mesma poesia e sen-
timento do grande dia. 
“Meu trabalho é eternizar 
sonhos! Transformar o 
encanto de menina na re-
alização de uma mulher. A 
exposição nasceu do meu 
anseio em mostrar a mu-

página do Twitter em por-
tuguês, em que tem mais 
de 900 mil seguidores. 
Para o padre jesuíta e pro-
fessor emérito da Univer-
sidade de Brasília (UnB), 
José Carlos Brandi Aleixo, 
entre os fatos mais mar-
cantes deste primeiro ano 
de Francisco foi a visita do 

apro tem a missão de 
atender crianças e ado-
lescentes pertencentes a 
famílias de baixa renda, 
e com a inauguração da 
sala começa uma nova 
atividade do projeto 
Aprendiz na Era Digital.  
Segundo a coordenado-
ra do Projeto Therezinha 
da Silva Miraguaia a sala 
terá 20 computadores, to-

mação de técnicos para 
suprir demanda reprimida
O Mapa do Trabalho In-
dustrial 2012, pesquisa 
realizada pelo SENAI em 
todo o Brasil, revelou que 
o Brasil terá de formar 
7,2 milhões de trabalha-
dores em nível técnico 
para atuarem em profis-
sões industriais até 2015. 
Essa necessidade produ-
zirá oportunidades em 
177 ocupações diferentes 
em áreas que abrangem 
diversas ocupações en-
tre elas supervisores de 
produção e de indústrias 
químicas e petroquímicas.
Do total da demanda, 1,1 
milhão será por trabalha-
dores para ingressarem 
em novas oportunidades 
no mercado. O restante já 
está trabalhando e precisa 
manter-se qualificado para 
acompanhar os avanços 
tecnológicos da indústria.
Uma pesquisa reali-
zada pela consultoria 
Manpower Group identi-
ficou que o 60% dos em-
presários brasileiros tem 
dificuldades de preencher 
vagas e que o profissio-
nal com maior dificulda-
de para ser encontrado 
são os de nível técnico.
Visando reduzir o déficit 
de profissionais técnicos, o 
Governo Federal está ofe-
recendo bolsas de estudos 
integrais em instituições de 
ensino privadas de todo o 
Brasil por meio do Progra-
ma Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Empre-
go (Pronatec) ou Sisutec.
Este cenário profissional 
faz com que os cursos téc-

do projeto Sons da Tarde 
que, durante o mês de mar-
ço, irá homenagear o cho-
ro, popularmente chamado 
de chorinho, com grupos 
que interpretam os gran-
des nomes do choro bra-
sileiro e canções autorais.
Entrada franca.

rificar número de mortos. 
O SPC Brasil também in-
formou ontem, dia 13, que 
número de consumidores 
inadimplentes (somente na 
base de dados da empresa) 
subiu 5,54% em fevereiro 
deste ano, comparado com 
igual período de 2013. Es-
ses dados são referentes a 
contas atrasadas de água, 
luz, gás e dívidas com os 
bancos e com o comércio.

1954 com a atriz Nicette 
Bruno, com quem teve três 
filhos. Seu primeiro traba-
lho em televisão foi com 
Amácio Mazzaropi, no 
papel de Boca Mole. Tra-
balhou na TV Continental, 
TV Tupi, TV Rio 
e TV Excelsior.

19h30 o Via Vale também 
em parceria com o Senac 
oferecem gratuitamente 
um workshop de Introdu-
ção a Fotografia. A oficina 
será aberta ao público fe-
minino acima de 15 anos 
e será ministrado no audi-
tório do mall. As interes-
sadas devem realizar ins-
crição pelo telefone: (12) 
3683-1000 ou pelo e-mail 
do SAC: sac@viavale-
gardenshopping.com.br

lher no seu estado mais 
sublime de felicidade”, 
explica Raquel Marques.
A mostra reúne 20 pai-
néis em preto e branco 
com diferentes perfis de 
noivas. Da romântica à 
despojada, da idealista e 
marcante à simples e doce. 
São estas diferentes per-
sonalidades que as tor-
nam únicas e imprescin-
díveis no trabalho, na 
família e na sociedade.

pontífice ao Brasil, na 28ª 
Jornada Mundial de Ju-
ventude, no Rio de Janei-
ro. Ele foi à cidade de Apa-
recida, em São Paulo. Ele 
anunciou, durante a visita, 
que retornará à cidade em 
2014, no terceiro centená-
rio da aparição da imagem 
da Padroeira do Brasil.

dos novos, que irão rece-
ber jovens aprendizes de 
idade entre 15 e 18 anos, 
em quatro turnos diários.  
Nossa inauguração que 
será na próxima segun-
da-feira marca uma data 
muito importante pra nós. 
Gostaríamos de convidar as 
autoridades e empresários 
da cidade para conhece-
rem nosso projeto”, disse.

nicos sejam uma boa opor-
tunidade para quem deseja 
entrar no mercado de tra-
balho ou mesmo buscar 
a ascensão profissional.
“Quando abrimos uma 
vaga na Volkswagen pro-
curamos recrutar interna-
mente primeiro, para dar 
oportunidade aos profis-
sionais que estão buscando 
qualificação profissional, 
e muitas vezes sentimos 
falta do diferencial tanto 
na formação técnica quan-
to na comportamental. O 
técnico é uma boa porta 
de entrada para quem quer 
trabalhar na indústria ou 
mudar de área”, afirma a 
analista de RH da Volkswa-
gen, Gilian Almeida.
A própria analista já se be-
neficiou da formação téc-
nica em sua carreira. Ela 
se formou no curso técni-
co de eletrônica, na ETEP 
em 1992, fez estágio em 
indústria automobilística 
e depois optou pelo cur-
so superior em relações 
públicas e pela pós-gra-
duação em marketing e 
gestão de recursos huma-
nos. “Apesar da guinada 
que dei na minha carreira, 
indo atuar em uma área 
de humanas, o técnico em 
eletrônica me deu uma ex-
celente base para iniciar 
e continua me ajudando, 
pois como sou responsável 
pela área de treinamentos 
tenho que entender um 
pouco sobre os diversos 
assuntos da fábrica e me 
atualizar constantemen-
te”, explica a Gilian que 
também é auditora líder 
da área de meio ambiente.
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Moradores cobram 
combate à dengue em 

Taubaté

Agentes de saúde fazem 
nebulização contra dengue 
no Jardim Russi, em Tauba-
té_Foto: Rogério Marques
Cidade já tem 444 ca-
sos confirmados de den-
gue, cerca de 70% de-
les registrados uma 
única área, que envolve 
pelo menos 10 bairros
Caíque Toledo
T a u b a t é
Em meio a uma epide-
mia de dengue em Tauba-
té, moradores convivem 
com o medo da doença 
e cobram ações da pre-
feitura para melhorar o 
combate ao mosquito.
Segundo a prefeitura, dos 
444 casos já confirmados 
da doença, cerca de 70% 
deles correspondem a ‘área 
um’, que envolve bairros 
como Jaraguá, Vila São 
Geraldo, Parque São Luiz, 

Areão, Mourisco, Vila das 
Graças, Vila Rica, Estiva, 
Parque Aeroporto, 
Jardim das Bandei-
ras e proximidades.
Desde a última semana, 
a cidade entrou em esta-
do de epidemia e a Vigi-
lância Epi-demiológica 
da cidade estuda novas 
estratégias para com-
bater o Aedes Aegypit, 
transmissor da doença.
B a i r r o .
Morador do Jardim 
das Bandeiras, o me-
ta-lúrgico Claudinei da 
Silva sofre com a do-
ença que se espalhou en-
tre vizinhos e família.
“Eu fui uma das vítimas, 
ai depois um vizinho 
do lado e outro vizinho. 
Nunca tivemos esse pro-
blema tão grande aqui no 
bairro, fiquei indignado”.

Silva criticou o traba-
lho de alguns agentes da 
prefeitura. “Tem alguns 
funcionários que pare-
cem não ter interesse de 
fazer o trabalho, não sa-
bem que é sério. Eram 15 
casos só aqui entre os 
conhecidos, até a se-
mana passada”, disse.
Segundo o metalúrgico, 
há um pátio de veículos na 
avenida Antônio Garcia da 
Cunha, que se tornou foco 
de criadouros do mosquito.
Segundo a prefeitura, atu-
almente a cidade conta 
com 444 casos positivos 
da doença e outros 473 
ainda esperam resultado, 
em pouco mais de dois 
meses de 2014. No ano 
passado, foram 549 casos.
Em São José, 29 ca-
sos foram confirmados 
de janeiro até agora.

A Prefeitura Municipal de 
Taubaté inicia a campa-
nha de vacinação contra o 
HPV. Neste primeiro ano 
a população alvo serão as 
adolescentes do sexo fe-
minino com idade de 11, 
12 e 13 anos. Após a cam-
panha, a vacina continuará 
disponível nos postos de 
vacinação de maneira ro-
tineira para as meninas in-
seridas na faixa etária. Nos 
próximos anos serão in-
cluídas, progressivamente, 
meninas de outras faixas 
etárias. A vacina será feita 
por via intramuscular em 
3 doses, sendo a primeira 
dose aplicada quando a 
menina atingir a faixa etá-
ria adequada e os reforços 
6 meses depois e a tercei-
ra dose 60 meses (5 anos) 
após a primeira dose.
A introdução do medica-
mento no calendário va-
cinal visa contribuir para 
a redução dos casos de 
câncer de colo de útero e 
das verrugas genitais. A 
vacina que será utilizada 
no Brasil é a quadrivalente 
Recombinante, que confe-
re proteção contra os tipos 

de Vírus 6, 11, 16 e 18, 
sendo sua eficácia de 98% 
para prevenção de câncer 
de colo de útero e 100% 
para verrugas genitais.
A vacina é uma forma 
muito eficiente de prote-
ção e deve ser aplicada 
antes de uma possível ex-
posição ao vírus para ofe-
recer toda defesa possível. 
Por isso é importante a 
aplicação antes do início 
da vida sexual e, portanto, 
antes de haver chance de 
exposição ao vírus HPV 
genital. É primordial que 
os pais ou responsáveis le-
vem suas filhas para rece-
ber essa importante forma 
de prevenção de doenças 
tão graves. A campanha de 
vacinação contra HPV 
ocorrerá no período de 10 
de março a 10 de abril de 
2014 e será realizada em 
todos os postos com sala 
de vacinas no horário das 
8h às 11h e das 13h às 16h.
Os postos que realizarão 
a vacina contra HPV são: 
Três Marias 1, Três Ma-
rias 2, São Pedro, Bos-
que da Saúde, São João, 
Marlene Miranda, Belém, 

Baronesa, Independên-
cia, Bonfim, Santa Tere-
sa, Quiririm, Aeroporto, 
Esplanada, Mourisco, 
Vila Marli, Santa Isa-
bel, Jaraguá, Gurilandia, 
Ana Rosa, São Carlos, 
PAMO Central e Registro.
HPV (Vírus do Papiloma 
Humano) - é um vírus que 
causa uma doença que se 
demonstra pelo apareci-
mento de verrugas e que 
pode, além disso, ser cau-
sador de câncer. Existem 
vários tipos de HPV, mas 
aquele que será prevenido 
pela vacina que vai ser ini-
ciada no sistema público é 
o vírus que ataca a região 
genital e que é transmiti-
do por relações sexuais de 
maneira bastante fácil. O 
câncer do colo uterino é 
uma doença mais frequen-
te entre as mulheres, após 
o câncer de mama e de in-
testino. Deve-se destacar 
que, além de ser impor-
tante causa de adoecimen-
to feminino, é também a 
quarta causa de morte por 
câncer entre mulheres bra-
sileiras, atrás do câncer de 
mama, pulmão e intestino. 

Campanha de vacinação 
de prevenção ao HPV

começa

Apresentação circense é 
atração no Sesc Taubaté

Espetáculo conta com 
técnicas desenvolvidas 
na Europa e no Brasil
O Sesc Taubaté apresenta 
Circo Interativo, um es-
petáculo à parte. A apre-
sentação acontece no dia 
14, sexta-feira, às 20h, 
com o grupo Geracirco.
No espetáculo, o público 

irá conhecer uma mescla 
de números circenses de 
diferentes épocas. Entre as 
técnicas apresentadas pelo 
grupo estão a Roda Alemã, 
desenvolvida na Europa 
como modalidade espor-
tiva e que hoje é explora-
da no picadeiro circense; 
Boleadeira, instrumento 

que foi muito utilizado no 
Rio Grande do Sul para li-
dar com o gado, vem para 
o circo como um show de 
habilidade e precisão com 
o instrumento, além do 
monociclo, malabarismos, 
arame e outras técnicas que 
compõem este espetáculo.
A apresentação é gratuita.

Zoonoses recebe doação de 
1.000 doses de vacina em 

Taubaté
Nesta semana o Centro de 
Controle de Zoonoses de 
Taubaté recebeu a doação 
de 1.000 doses de vacina, 
oferecidas pela GigaTek, 
representante da Merial 
Vacinas. A vacina Merial 
protege os animais de do-

enças como Cinomose, 
Parvovirose, Leptospirose 
e outras e poderá ser apli-
cada nos animais que estão 
sendo atendidos pelo CCZ.
Essa ação de doação por 
parte de médicos, empresas 
ou pessoas que são simpa-

tizantes das causas de pro-
teção animal é importante 
para auxiliar o trabalho 
desenvolvido pelo Cen-
tro, que hoje trabalha no 
limite de sua capacidade 
atendendo animais como 
cachorro, gatos e cavalos.


