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A GAZETA DE TREMEMBÉ

A Escola de Samba Uni-
dos de Padre Anchieta é 
conhecida como a mais 
antiga de Ilhabela. Fun-
dada oficialmente em 5 
de dezembro de 1970, a 
“Anchieta” surgiu de um 
bate-papo entre amigos há 
44 anos e hoje é uma tradi-
ção no arquipélago, deten-
tora de sete campeonatos.
Neste  ano a escola traz 
um enredo inspirado nos 
antigos carnavais de salão, 
nos cordões e no clima de 
mistério dos mascarados. 
O presidente da escola, 
Mário Sérgio de Jesus, 
que também é o autor do 
enredo, explica que o sam-
ba “Quem é você” pro-
mete levantar o público 
com o clima fantástico e 
misterioso, já que cerca de 
90% dos componentes das 
alas estarão mascarados.
Com cerca de 450 com-
ponentes, a escola entrará 
na Passarela do Samba, 
na Rua Dr. Carvalho, na 
Vila, trazendo o samba 
“Quem é você” de auto-

Imaginem que estamos na 
iminência de uma catástro-
fe natural gigantesca. Igual 
aos filmes que vemos hoje 
em dia, quando vulcões 
entram em erupção em 
todo planeta acompanhado 
de terremotos, maremotos. 
E a vida é quase toda ex-
tinta na face da Terra.
Logo, os sobreviventes 
serão responsáveis por re-
estabelecer a vida no pla-
neta. Foi por isso que em 
junho de 2006 teve início 
na Noruega a constru-
ção de um silo gigantes-
co, uma espécie de cofre 
que abriga sementes de 
todo o tipo de alimentos 
que existe no mundo. É o 

Diversas autoridades, em 
especial o Ministro de Es-
tado Chefe da Secretaria 
de Aviação Civil, Morei-
ra Franco, e o fundador e 
ex-presidente da Embraer 
engenheiro Ozires Silva 
estiveram na manhã des-
ta sexta-feira (17) reuni-
dos em Caçapava. Eles 
visitaram o condomínio 
aeronáutico Aerovale, 
em implantação, e parti-
ciparam da cerimônia de 
assinatura do Plano de 
Outorga Específico do 
Aeródromo. Vários de-
putados, empresários e 
autoridades políticas tam-
bém marcaram presença.
Moreira Franco Antes da 
assinatura da outorga, o 
ministro Moreira Franco 
fez uso da palavra: “Aqui 
em São Paulo já é a ter-
ceira vez que participo 
de uma cerimônia como 
essa. É o terceiro aeropor-
to totalmente privado que 
nós autorizamos aqui em 
São Paulo. Essa iniciati-
va decorre de uma mani-
festação muito firme da 

ria de Vanderley Fernan-
des (Vander da X-9), que 
também será o intérprete 
junto com Lelê da Viola. 
O casal de mestre-sala e 
porta-bandeira é formado 
por André e Silmara. O 
responsável pela harmo-
nia é o Dr. César Simão.
A bateria terá 60 ritmistas 
sob o comando do mestre 
de bateria Eduardo e ani-
mados pela madrinha da 
bateria Yoná. Os ensaios 
da bateria são realizados 
no largo em frente à Pada-
ria Central, na Vila, todas 
as noites a partir das 22h.
Mais informações sobre 
preços de fantasias podem 
ser obtidas com a equipe 
do barracão à Rua São Be-
nedito, próximo ao Posto 
de Saúde, também na Vila.  
Ou pelo telefone: (12) 
99107-3547, com Fátima. 
Conheça a letra do samba
-enredo: Quem sou, quem 
é você? Nesse Carnaval
Sou “Padre An-
chieta” sensacional
Vem pra folia, va-

Banco Global de Semen-
tes de Svalbard, que agora 
também será abastecido 
com o feijão brasileiro.
Alem do arroz e do milho, 
enviados em 2012, a Em-
presa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária (Em-
brapa) em Goiânia, fez a 
seleção de diversas varie-
dades de feijão e as enviou 
para Oslo, capital da No-
ruega. A seleção é deno-
minada coleção nuclear e 
é composta de feijão-pre-
to, carioca, feijão-ver-
melho, com manchinhas, 
feijão do tipo trepador 
(que vira árvore), 
entre outros.
No páis nórdico, em um 

presidenta Dilma, que fez 
mudanças na regulação da 
aviação civil e permitiu 
com que a gente a esti-
mulássemos pela autori-
zação ao empreendedor, 
aos grupos privados...”
Outro convidado ilustre, 
o engenheiro Ozires Sil-
va enalteceu o espírito 
de empreendedorismo do 
grupo Penido. “Esse é o 
embrião da capacidade 
brasileira, e de um brasi-
leiro do Vale do Paraíba, 
que pensa grande!”, disse 
o fundador da Embraer 
sobre a iniciativa de Ro-
gério Penido na implanta-
ção do empreendimento. 
Henrique Rinco (PSDB), 
prefeito de Caçapava 
anunciou a possibilidade 
de obter da União recursos 
na ordem de R$ 500 mi-
lhões para a construção do 
anel viário do município, 
desde as proximidades da 
Rodovia Carvalho Pin-
to, para estruturar o fluxo 
empresarial na região do 
condomínio industrial.
Penido: Não duvidem!

mos comemorar!
O baile já vai começar
Vem, amor, sou mascara-
do nesta noite de magia
Vem, amor, hoje a sauda-
de nos embala nostalgia
E assim sorrir, sonhar e des-
filar nos blocos e cordões
Começa a festa do povo, 
arrastando as multidões
Lá no morro uma 
voz deixa falar
A vizinha faladeira
E no rufar do tambor, 
vou com você onde for
Com minha es-
tação primeira
Nesse cortejo tem 
confete e serpentina
E o amor de pier-
rô e colombina
Lança perfu-
me que felicidade
O samba ecoa 
por toda cidade
É Carnaval quero can-
tar, a festa é minha
Numa overdose de alegria
Extravasando toda 
minha emoção
A bateria conquis-
tou seu coração

túnel de 125 metros, den-
tro de uma montanha, há 
três câmaras de seguran-
ça máxima, abertas ape-
nas quatro vezes ao ano, 
onde estão armazena-
das, a -20 graus Celsius, 
amostras de sementes de 
alimentos do mundo todo. 
A coleção brasileira de 
feijão tem 514 amos-
tras, é a segunda remes-
sa enviada a Svalbard. 
Em setembro de 2012, 
a Embrapa já havia 
mandado ao banco nór-
dico 264 amostras de 
milhos e 541 de arroz.
Em caso catástrofe, de 
lá sairá o recomeço da 
agricultura mundial. 

Por último, Rogério Peni-
do, responsável pelo pelo 
Aerovale, revelou mais 
detalhes sobre o crono-
grama de obras e as metas 
para a inauguração da pis-
ta. “Não duvidem! Nós va-
mos subir um avião aqui no 
dia 30 de maio!”, garantiu.
De acordo com ele, o Ae-
rovale difere e não tem 
relação com o megaem-
preendimento anunciado 
em Pindamonhangaba 
em 2008, que acabou não 
saindo do papel. “Em Pin-
damonhangaba foi anun-
ciado um empreendimento 
grandioso, uma pista de 
5 mil metros, para cargas 
pesadas, aviões pesados, 
não tem nada a ver, enten-
deu? Nosso negócio aqui é 
pra atender a aviação exe-
cutiva, comercial, os ne-
gócios, os empresários... “
O empresário acredi-
ta que, no seu apogeu, 
o complexo aeronáutico 
deva abrir para o merca-
do de trabalho cerca de 
50 mil vagas, entre em-
pregos diretos e indiretos.

Unidos de Padre
Anchieta é a primeira
escola de samba de

Ilhabela

Brasil envia 514
amostras de feijão para 
o Banco de Sementes 

da Noruega

Aeroporto de Caçapava 
será o terceiro

totalmente privado no 
estado
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MISCELÂNEA
Curiosidades:
O homem, esse bicho intrinsecamente curioso, desde a pré-história desenvolveu téc-
nicas para predizer o futuro. Sempre preocupado em ser bem sucedido, tenta ter de 
alguma forma os sinais que trazem um bom ou um mau agouro. Se suas técnicas 
funcionam ou não, apenas quem as usa pode dizer. O que podemos afirmar, com to-
tal certeza é que muitas delas são extremamente interessantes. Estamos familiariza-
dos com algumas formas de previsões, como a astrologia (leitura dos astros), a carto-
mancia (pelos baralhos) e a quiromancia (leitura das mãos), porém há muitas outras 
formas divinatórias mais curiosas já criadas pela humanidade sendo usadas por aí.
***
O Sol é uma estrela de quinta categoria, cujo volume supera em 1.300.000 ve-
zes o da Terra. Esta que depende do Sol para obter luz e calor constitui um dos 
planetas que gira em seu redor, não muito afastados em comparação a distân-
cia imensa que existe entre eles. Estamos a cerca de 149.500.000 quilômetros do 
Sol. O astro-rei constitui-se de uma enorme massa de gases inflamados tão quen-
te que se acredita que a temperatura interna alcance vinte milhões de graus centí-
grados e a externa a seis mil graus. Chamas gigantescas e línguas de fogo, conhe-
cidas como protuberância ou coroa solar, saltam da massa principal, atingindo a 
milhares de quilômetros de distância. De tempo em tempo, manchas escuras apare-
cem na face do Sol, as manchas solares, provavelmente por imensas explosões, as 
quais, segundo os cientistas, provocam em nossa atmosfera modificações elétricas.
***
É verdade estabelecida que artistas não sabem administrar suas finanças pes-
soais. O legendário Elvis Presley, ao morrer, estava a beira da falência, devi-
do aos excessos que cometia em matéria de gastos. Contudo, o legado artísti-
co que deixou em mãos de administradores profissionais não só zerou as dívidas 
como se tornou um negócio muito lucrativo. Em 1997, sua filha e herdeira Lisa 
Marie Presley, por sinal e ex-mulher de Michael Jacson, pode receber a par-
te que lhe cabia no espólio que somava a bagatela de 130 milhões de dólares.

Humor :
Uma loira estava muito preocupada, pois achava que seu marido esta-
va tendo um caso. Vai até uma loja de armas e compra um revólver. Chagan-
do em casa, encontra o marido, na cama, com uma morena espetacular. Ela 
aponta a arma para a sua própria cabeça. O marido apavorado, pula da cama 
e implora, suplica para que ela não se mate e aos berros a loira responde: 
- Cale a boca, seu cretino. Pois fique sabendo que você será o próximo.
***
Depois do bebê nascer, o pai aflito, foi falar com o obstetra:
- Doutor, estou muito preocupado porque a minha filha nasceu com cabelos ruivos. 
Não pode ser minha filha, doutor!
- Que paranóia! Disse o médico. Mesmo que você e sua mulher tenham cabelos pre-
tos, podem ter cabelos ruivos nos genes da família!
- Não é possível! Insiste o pai. As nossas famílias só têm cabelos pretos há muitas 
gerações!
- Bem! Disse o doutor. Tenho que perguntar: Com que freqüência o senhor e sua 
mulher praticaram sexo?
O homem envergonhado, respondeu:
- Bem, este ano tenho trabalhado muito. Só fizemos amor uma ou duas vezes nos 
últimos meses.
- Então ta aí! Concluiu o médico. É ferrugem!
***
O chefe do escritório de contabilidade vai falar com a nova contratada que tinha sido 
indicada por um dos diretores da empresa como sendo uma “prendada”. Ao encontrar 
a moça, ele até ficou assustado. Era uma loira estonteante, siliconada, corpo escultu-
ral, olhos verdes, bronzeada, ou seja, “toda prendada”. Refeito do susto e começando 
a dar as instruções, ele fala:
- Suponho que a senhorita saiba o que é fatura e o que é duplicata. Estou certo?
E ela, toda garbosa, responde:
- Mais claro que eu sei! Fatura é o que acontece quando a gente quebra uma perna e 
duplicata é quando a gente quebra as duas.

Mensagens:
Confie sempre, não perca a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés es-
tejam sangrando, siga em frente, erguendo-se por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê 
e trabalhe. Esforça-te no bom e espere com paciência. Tudo passa e tudo se renova na 
Terra, mas o que vem do Céu permanecerá. De todos os infelizes os mais desditosos 
são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio 
é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Erga teu olhar e caminhe. Lute e sirva. 
Aprenda e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempes-
tade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou 
ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
Ser chique mesmo é dar bom dia ao lixeiro, cumprimentar o porteiro e conver-
sar com o faxineiro. Porque ser chique é ser simples, ser chique é ser humilde, 
ser chique é uma questão de educação e não de dinheiro. Porque o jogo da vida 
é como jogar xadrez que no final do jogo o Rei e o Pião vão para a mesma caixa.
Sempre existe um pouco de verdade atrás de cada “eu estou brincando”, um 
pouco de conhecimento atrás de cada “eu não sei”, um pouco de sentimen-
to atrás de cada “eu não me importo” e um pouco de dor atrás de “está tudo bem”.
Você certamente já ouviu falar sobre a “lei da causa efeito” que rege os seus atos. 
Ela ensina que cada ação desencadeia uma reação, então, em vez de reclamar das 
relações, que tal controlar suas ações? Antes de agir ou falar sem pensar, tente pre-
ver as conseqüências desses atos. É certo que ninguém deseja o mal para si mes-
mo, deliberadamente, mas ao ignorar os efeitos de suas atitudes, está chamando 
para si as reações adversas e maus resultados. Portanto, esteja sempre preparado 
para as conseqüências de suas ações. É sempre bom pensar antes de agir ou de falar.

Pensamentos:
Saber o que é possível é o começo da felicidade.
A força da maternidade é maior que as leis da natureza.
Aquele que faz e promove o bem cultiva o seu próprio êxito.
Miramos acima do alvo para atingir o alvo.
Fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhuma delas.
Mire em nada e você acertará.
De todas as partes há a mesma distância para o inferno.
As lágrimas e a finura são armas da fraqueza.
Deplorar os males inevitáveis é tão insensato quanto rir-se deles.
As flores da primavera não brilham sempre.
O fracasso é uma excelente oportunidade para o sucesso.
As afeições verdadeiras são raras vezes eloqüentes.
O trabalho bem executado traz-nos a alegria do dever cumprido.
É necessário ser justo antes de ser generoso.
Alguns casamentos terminam bem outros duram a vida inteira.
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Objetivo é alfabetizar e 
escolarizar pessoas fora 
das instituições de ensi-
no há muito tempo, me-
lhorar sua condição no 
mercado de trabalho e 
sua qualidade de vida
Iniciativa da Secretaria de 
Educação da Prefeitura de 
Ubatuba, a ampliação dos 
cursos do EJA (Educação 
de Jovens e Adultos) des-
pertaram a atenção de mui-
tas pessoas em busca de 
melhor qualidade de vida. 
Na EM Maria Josefina Gi-
glio Silva, os cursos surgi-
ram neste ano com aprova-
ção do secretário Marcelo 
Ângelo da Silva e da super-
visora Luciene Lamberti. 
O objetivo é alfabetizar e 
escolarizar pessoas fora 
das instituições de en-
sino há muito tempo e 
melhorar sua condição 
no mercado de trabalho.  
Lamberti informa que 
aproximadamente 50 alu-
nos já participam das ati-
vidades. “Nossa expec-
tativa é que esse numero 
aumente com o inícios das 
aulas. Temos capacidade 
de atender 70 alunos e ain-
da há vagas disponíveis”, 

afirma a supervisora.
De  acordo com Fabia-
na Damásio, diretora da 
EM Maria Josefina, os 
alunos vêm à escola in-
centivados pelos próprios 
filhos. “São pais, mães 
e avós das nossas crian-
ças”, revela Fabiana.  
“Ao mesmo tempo, a es-
cola tem uma posição 
geográfica importante, 
pois recebe alunos de 
bairros muito populosos, 
como Estufa I, II e Ita-
guá”, completa Damásio.
Ex-lavrador, Anerino dos 
Santos Mascarenha nas-
ceu no município de Ipi-
rá (BA). “Vendi tudo e 
vim morar em Ubatuba. 
Queria oferecer estudo às 
minhas três filhas e em 
Ipirá não havia essa pos-
sibilidade”, conta Santos.
Anerino não esconde 
a emoção quando fala 
da profissão de uma 
de suas filhas e aos 60 
anos responde o porquê 
de estudar nessa idade.
“Uma de minhas filhas 
formou-se professora e 
tenho muito orgulho dela. 
Estudar para mim é uma 
grande satisfação. Melho-

ra minha letra, consigo ler 
e me informar melhor”, 
explica o ex-lavrador.
O pedreiro Anderson 
Santos, 25, disse que 
no próximo semestre 
vai atrás de uma vaga. 
“Trabalho numa firma em 
Caraguatatuba. Ela presta 
serviço para a Petrobras. 
Aqui todo mundo diz que 
as empresas do Pré-Sal 
só vão admitir técnicos e 
pessoas com ensino médio 
completo. Então, é mui-
to importante não perder 
tempo”, diz Santos.  Ma-
trículas: Maiores de 15 
anos que não concluíram 
o ensino fundamental po-
dem fazer suas matrículas 
nas escolas listadas abaixo 
e devem apresentarem-se 
com os seguintes docu-
mentos: duas cópias do 
RG, uma cópia do com-
provante de residência, 
uma foto ¾ e uma co-
pia do histórico escolar.
Caso algum aluno não 
tenha o histórico es-
colar, procure a esco-
la para ser orientado.
O horário para as matrí-
culas é das 8 às 14 horas, 
de segunda à  sexta-feira.

Prefeitura de Ubatuba
amplia cursos do
EJA e matrículas

encontram-se abertas

O Bloco do Barbosa, tra-
dicional no carnaval lui-
zense, fará sua estréia em 
Pindamonhangaba neste 
ano, abrindo o pré-carna-
val de Moreira César no 
sábado, dia 22. A concen-
tração será em frente à 
Caixa Econômica Federal 

do bairro Terra dos Ipês 2 
e a saída será às 15 horas, 
com destino à Praça Santa 
Rita, no Vale das Acácias.
Ali, a população será re-
cepcionada com o show 
da banda Nota Samba, 
que apresentará os maio-
res sucessos do carna-

val, agitando a galera.
A festa no distrito prepa-
rará o clima para o Car-
naval, que será aberto 
oficialmente no dia 28 
de fevereiro, na avenida 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, com a Estação 
Primeira de Mangueira.

Bloco do Barbosa agita o
pré-carnaval em
Moreira César

Confira a relação de escolas:

EM. Sr. João Alexandre – Sesmaria - (1ª a 4ª série)
EM. Prof.ª Olga Ribas A. Gil- Centro - (1ª a 4ª série)
EM. Maria da Cruz Barreto – Perequê-Mirim - (1ª a 4ª série)
EM. Agostinho A. Silva – Lagoinha - (1ª a 4ª série)
EM. Silvino Teixeira Leite – Maria Alice - (1ª a 4ª série)
EM. Tancredo de Almeida Neves - (7ª série/8º ano)
EM Madre Maria da Glória – Ipiranguinha (1ª a 4ª série) e (5ª a 8ª série
EM. Prof. Maria Josefina Giglio da Silva – Estufa II (1ª a 4ª série) e (5º série)
EM. Prof. José de Souza Simeão – Taquaral – ( 1ª a 4ª série)
EM. Sebastiana Luiza de Oliveira Prado – Araribá – (1ª a 4ª série)
EM Monte Valério – Procurar a EMEI Prof. Joaquim Luis Barbosa – Bela Vista para concreti-
zar a matrícula.
EM. Gov. Mario Covas Junior – Ipiranguinha – (Projeto Travessia 
EM. Prof. Virgínia Melle da S. Lefévre – Maranduba – (Projeto Travessia)
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Meia maratona de São 
Paulo e Granfondo do 
Brasil de Ciclismo em 
Ubatuba serão as pró-
ximas competições
A equipe Esporte para 
Todos, de Taubaté, es-
treou a temporada de 
2014 com medalhas na 
1ª Etapa do Campeonato 
Valeparaibano de Ciclis-
mo. A prova foi realizada 
no domingo, dia 16, em 
São José dos Campos.
“O resultado foi bom, já 
que este ano participa-
ram mais atletas do que 
no ano passado, inclusive 
com esportistas da seleção 
brasileira. Sem dúvida, as 
conquistas deste torneio 

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

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

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

sando à Meia Maratona 
de São Paulo prevista para 
acontecer no próximo fim 
de semana e o Granfon-
do do Brasil de Ciclismo, 
que será realizado no mês 
que vem em Ubatuba.
O Projeto Esporte para 
Todos tem o apoio da Top 
10 Assessoria em Comu-
nicação Esportiva, Secre-
taria de Esportes e La-
zer de Taubaté, Via Vale 
Garden Shopping, Colé-
gio Jardim das Nações, 
New Kaw Biquinis, Poli 
Pet, Faculdade Dehonia-
na, ADV-Vale, Egplan, 
Marina Calçados, Big 
Gang Suplementos e Ins-
tituto Gotas de Cidadania.

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

Ciclismo: Taubateanos
conquistam medalhas no 

Campeonato Valeparaibano

Prefeitura de Jambeiro
abre inscrições para

concurso em
diversas áreas

O Sesc Taubaté promove, 
com o apoio das Prefei-
turas e Sindicatos do Co-
mércio Varejista das cida-
des, a Caravana esportiva 
de Tênis, com o tenista 
Fernando Meligeni, nos 
dias 19 e 20 de fevereiro, 
nas cidades de Cruzei-
ro, Lorena, Guaratingue-
tá e Pindamonhagaba.
Também conhecido como 
“Fininho”, Meligeni é 
campeão Panamericano 
em Santo Domingo na Re-
pública Dominicana em 
2003 e atual comentaris-
ta do canal ESPN Brasil. 
Durante a caravana, o ex
-atleta da seleção brasilei-
ra conversa sobre sua car-
reira e realiza uma clínica 
esportiva com o público 
presente.No dia 19, a ativi-
dade acontece às 9h30 em 
Cruzeiro, na ESC/ESEFIC 

- Escola Superior de Edu-
cação Física de Cruzeiro, 
localizada na Rua Dr José 
Rodrigues Alves Sobrinho, 
191 - Vila Celestina; e às 
15h30 em Lorena, no Clu-
be Comercial de Lorena, 
na Praça Geraldo Pruden-
te de Aquino, 01, Centro.
Em Guaratinguetá, a ca-
ravana será no dia 20, às 
9h30, no Itaguará Coun-
try Club, na Praça 13 de 
maio, 90 – Pedregulho. No 
mesmo dia, às 15h30, Pin-
damonhagaba recebe a ati-
vidade no Paineiras Coun-
try Club, localizado na Av. 
Nossa Sra. do Perpétuo 
Socorro, 2009 – Socorro.
A caravana é gratuita faz 
parte da programação do 
Sesc Verão 2014, que tem 
como tema “Toda hora é 
hora. Esporte é agora!” e 
integra a Campanha Move 

Brasil, reforçando a im-
portância da prática diária 
de esportes e atividades de 
lazer. Em sua 19ª edição, 
o projeto desenvolve uma 
programação temática 
especial colocando-a em 
prática simultaneamente 
nos meses de janeiro e fe-
vereiro, nas diversas uni-
dades do Sesc na capital, 
litoral e interior. Reúne 
mais de dois milhões de 
pessoas e vem se consoli-
dando como uma proposta 
cujo objetivo é conscien-
tizar as pessoas sobre os 
benefícios das práticas 
esportivas e corporais, uti-
lizando-se de estratégias 
que favoreçam a aquisição 
de conhecimentos, a fácil 
compreensão e assimila-
ção de conceitos relacio-
nados à cultura esporti-
va e corporal e ao lazer.

Sesc realiza caravana 
esportiva com Fernando 

Meligeni

Em reunião realiza-
da na tarde da última 
quinta-feira, na sede da 
Companhia de Sanea-
mento Básico do Estado 
de São Paulo (Sabesp), 
a presidente da empresa, 
Dilma Pena, autorizou o 
início das obras de cons-
trução da rede de esgotos 
dos bairros Berizal, Ma-
racaibo, Flor do Cam-
po e Alberto Ronconi.
Segundo o deputado Padre 
Afonso Lobato, que parti-
cipou da reunião, a obra, 
deve custar cerca de R$ 17 
milhões e vai atender cer-
ca de 8 mil pessoas, com 4 
mil ligações domiciliares.
O parlamentar também 
noticiou que a prefeitura 
vai receber do Estado uma 

verba de R$ 200 mil para 
a compra de um caminhão 
limpa-fossa, para atender à 
população, enquanto a rede 
de esgoto não fica pronta.
O anúncio oficial desses 
benefícios à população 
será no próximo dia 21, 
data que havia sido estabe-
lecida, em reunião realiza-
da em novembro passado, 
quando a Sabesp se com-
prometeu a dar satisfa-
ções à comunidade, sobre 
andamento do processo.
Além de Padre Afon-
so (PV) também es-
tavam no encontro de 
hoje, o deputado Sa-
muel Moreira (PSDB), 
presidente da Assem-
bleia Legislativa do 
Estado, o prefeito 

Márcelo Vaqueli e represen-
tantes da Sabesp regional.
Em novembro do ano 
passado, Padre Afonso 
promoveu uma reunião 
no Berizal, com a parti-
cipação de Vaqueli e do 
superintendente regio-
nal da Sabesp, Oto Elias 
Pinto para esclarecer a 
população sobre a verda-
deira situação do projeto.
Na ocasião, o prefeito 
disse que a falta de um 
projeto urbanístico vinha 
atrasando até então, a im-
plantação da rede de es-
goto nos bairros, mas que 
o problema já havia sido 
sanado. Em outubro, a Sa-
besp já havia contratado o 
projeto técnico das obras, 
que custou R$ 970 mil.

Sabesp vai iniciar obras 
de rede de esgoto em
bairros de Tremembé

VAGA 01: Instrutor de Inglês e Infor-
mática;
Curso de inglês (no mínimo 2 anos);
Salário inicial: R$ 806,00 + comissões 
internas;
Benefício: Vale Transporte;
Disponibilidade de Horário;
Residir em Taubaté. 
INTERESSADOS – Enviar currículo 
para rh2@grupova.com.br
Colocar nome da vaga + cidade no as-
sunto.

VAGA 02: Multinacional de autopeças 
em Taubaté:
Vaga TEMPORÁRIA
Cargo: Auxiliar de Produção / Monta-
dor
Salário: R$ 5,70 p/h (R$ 1.197,00 por 
mês)
Benefícios: Onibus Fretado*, Alimenta-
ção na Empresa (Almoço e Desjejum), 
Seguro de Vida e PLR.
*Transporte atende: Caçapava, Taubaté, 
Tremembé e Pindamonhangaba.
Interessados enviar currículo para karo-
line@solisrh.com.br e/ou camila@solis-
rh.com.br

VAGAS - RH DO LAR TREMEMBÉ

Vaga - doméstica
Local - campos do conde ii - tremembé
Lavar, passar e arrumar
Segunda a sexta
Não tem animais
Tem 01 crianças
Requisitos - não fumante, idade 30 a 50 
anos
R$ 650 + alimentação + registro
Obs: 08:00 as 14:00 ( 6 horas por dia)

VAGAS DE EMPREGO
TREMEMBÉ E REGIÃO

Vaga - doméstica
Local - gurilandia - taubaté
Lavar, passar, cozinhar e arrumar
Não tem animais
Não tem crianças
Requisitos - não fumante (cliente alérgi-
ca), idade 30 pra cima
R$ 810,00 + vt + alimentação + registro

Vaga - doméstica
Local - tremembé
Para morar no emprego
Lavar, passar, cozinhar e arrumar
Não pode ter animais
Não pode ter crianças
Requisitos - não fumante, idade maiores 
de 30 anos
R$ 900,00 + alimentação + registro + 
moradia
Segunda a sábado (44 hrs semanais)

Vaga -doméstica
Cataguá - taubaté
Segunda a sexta
7:30 As 16:30
Lavar, passar, cozinhar e arrumar
R$ 810,00 + registro + fgts + vale trans-
porte
Gostar de crianças
Gostar de animais
Não fumante
Idade 25 a 50 anos
Obs: tem jardineiro e tem faxineira
O RH do lar fica na rua Bom Jess, 235, 
Centro - Tremembé

Interessados comparecer na agência das 
9:00 as 16:00, munidos de rg, cpf, cartei-
ra de trabalho e telefone dos empregos 
anteriores (pelo menos um)

Com inauguração previs-
ta para abril deste ano, as 
lojas C&A, Riachuelo e 
Oscar Calçados estão com 
processo seletivo para a 
contratação de cerca de 
100 profissionais para 
trabalhar nas unidades 
do Shopping Pátio Pinda.
A C&A procura 30 pro-
fissionais e para concor-
rer é preciso ter ensino 
médio completo, com ou 
sem experiência e dis-
ponibilidade de horário. 
Os benefícios oferecidos 
são assistência médica e 
odontológica, vale trans-
porte, refeição, participa-
ção nos resultados, des-
conto de 20% nas lojas 
C&A e plano de carreira.
A Riachuelo abriu 58 va-
gas para os cargos de che-

fia, liderança e base opera-
cional. Podem participar 
do processo seletivo, ho-
mens e mulheres, maiores 
de 18 anos, com Ensino 
Médio completo, dispo-
nibilidade de trabalho aos 
finais de semana e feria-
dos e bom relacionamento 
interpessoal. Para os car-
gos de chefia e liderança 
é desejável curso superior 
completo ou em andamen-
to. A empresa oferece pla-
no de carreira e benefícios 
como vale-refeição, vale-
transporte, plano de saúde, 
participação nos lucros, 
entre outros. A rede tam-
bém proporciona oportu-
nidades para o ingresso de 
pessoas com deficiência 
no mercado de trabalho.
A loja Oscar Calçados 

abriu 20 vagas nas áre-
as de vendas, crediário, 
estoque e limpeza. Para 
participar do processo 
seletivo, os interessados 
devem encaminhar os 
currículos até o dia 28 de 
fevereiro, ter Ensino Mé-
dio completo, experiência 
anterior na função deseja-
da, ser maior de 18 anos e 
residir em Pindamonhan-
gaba. Quem fizer parte 
da equipe terá benefícios 
como convênio médico e 
odontológico, vale-trans-
porte e prêmios internos.
Veja os emails para envio 
de currículos: C&A - rh.re-
crutamento@cea.com.br
Riachuelo - pinda@
r i a c h u e l o . c o m . b r
Oscar Calçados - rh@
oscarca lcados .com.br

Shopping Pátio Pinda abrem
100 vagas de empregos
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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba assinou um con-
vênio com a Polícia Militar 
para efetivação da Ativi-
dade Delegada na cidade. 
Nesta terça-feira (18), às 
10 horas, em uma cerimô-
nia na Praça Monsenhor 
Marcondes, serão apresen-
tados os policiais que vão 
desenvolver esse trabalho.
Com a assinatura do con-
vênio, os policiais em 
horário de descanso po-
derão atuar e auxiliar na 
segurança do município.
A cidade contará com dez 
policiais a mais por dia, o 
que trará um reforço, re-
sultando na inibição da 
atuação de criminosos.
Para o prefeito, a efetiva-
ção da Atividade Delegada 
em Pindamonhangaba vai 
intensificar ainda mais a se-
gurança, colaborando para 
a diminuição da violência.
De acordo com informa-
ções do Comandante da 

Policia Militar de Pin-
damonhangaba, Paulo 
Henrique Lourusso Ca-
valheiro, o convênio é de 
extrema importância e a 
população só tem a ga-
nhar com o acordo. “Com 
a atividade delegada, es-
peramos uma redução do 
índice de criminalidade”.
Trânsito mais seguro
Um outro convênio assi-
nado com a Policia Mi-
litar tem como objetivo 
disciplinar as atividades 
previstas no Código de 
Trânsito Brasileiro, por 
meio da Secretaria da Se-
gurança Pública do Es-
tado de São Paulo e do 
Departamento Estadu-
al de Trânsito – Detran.
O convênio consiste em 
permitir que a Polícia Mi-
litar intervenha e possa 
atuar nas infrações de solo 
e uso de via em apoio e 
complemento ao serviço já 
desenvolvido pelo Deptran 

– Departamento de Trânsi-
to de Pindamonhangaba.
A partir de agora, a Polí-
cia Militar poderá autuar, 
por exemplo, motoris-
tas que estacionem em 
locais proibidos, dentre 
outras ações de trânsito.
Este convênio foi assina-
do no final do ano passa-
do pelo prefeito e está na 
Secretaria da Segurança 
Pública do Estado de São 
Paulo para análise. Com a 
aprovação, será realizado 
um treinamento da Policia 
Militar e do Deptran para 
afinar como será desen-
volvido o auto de infração.
O comandante Cavalheiro 
avaliou que esse convê-
nio trará solução para ca-
sos pendentes de trânsito, 
principalmente em horá-
rios avançados, quando 
os agentes não estão mais 
em atuação, acarretando 
em mais benefí-
cio ao cidadão.

Prefeitura de Pinda e 
Polícia Militar iniciam 
Atividade Delegada

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

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

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

PAT  Taubaté procura
profissionais na área

da saúde

Com a expectativa de 
atrair um público de apro-
ximadamente 120 mil 
pessoas devido ao suces-
so  ocorrido em 2013, a 
Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé através da Secre-
taria de Cultura, Turismo 
e Esportes divulga a pro-

gramação oficial do Novo 
Carnaval de Tremembé 
2014. Várias são as novi-
dades para este ano, entre 
elas estão; carnaval co-
meçando na quinta-feira , 
concurso rei e rainha, au-
mento da praça de alimen-
tação, espaço destinado 
as crianças, quatro blocos 

e uma banda vindos de 
São Luiz do Paraitinga.
NOVIDADE –  Em 2014, 
a prefeitura vai desti-
nar um espaço somen-
te para as crianças, com 
pintura facial, oficinas 
e muitas brincadeiras.
# V e m p r a T r e m e m -
bé. Traga sua Família!

Programação Oficial do 
Novo Carnaval de
Tremembé 2014

O Melhor da Região!

Prefeitura Municipal de
Tremembé convida

população para audiência
pública

Temos a honra de convi-
dar Vossa Senhoria para 
participar da audiência 
pública, no próximo dia 
28 de fevereiro de 2014, 
às 9:00 horas, no Sa-
lão Nobre da Câmara 

Municipal, onde será de-
monstrado e avaliado o 
cumprimento das metas 
fiscais do 3º Quadrimes-
tre de 2013, conforme 
disposto no artigo 9º, § 4º 
da Lei Complementar nº 

101/2000 (Lei de Respon-
sabilidade Fiscal). Con-
tamos com sua presença.
Tremembé, 10 de fe-
vereiro de 2014.
MARCELO VAQUELI
Prefeito Municipal


