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A GAZETA DE TREMEMBÉ
Escola do trabalho de 

Taubaté abre 1500
vagas para diversos 

cursos

ANA estuda captar 
água do Rio Paraíba 

do Sul para o Sistema 
Cantareira

Anvisa proíbe
comercialização de
quatro suplementos

alimentares para atletasPronatec oferece
duzentas vagas em
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Tauba-
té abriu 1500 vagas para 
diversos cursos profis-
sionalizantes gratuitos 
que acontecerão ainda 
no primeiro semestre de 
2014. Os cursos são rea-
lizados nas oito unidades 
da Escola do Trabalho, 
que estão localizadas em 
pontos estratégicos do 
município. A intenção é 
oferecer melhor acesso 
aos moradores de bairros 
periféricos, para que pos-
sam frequentar as aulas 
próximo de sua residência.
No total são 23 cursos que 
têm a carga horária entre 
40 e 160 horas. Os interes-
sados podem se capacitar 
nos seguintes cursos: Au-
xiliar de Padeiro, Manicu-
re e Pedicure, Maquiagem, 

A Agência Nacional de 
Águas (ANA) estuda a 
alternativa de captação de 
água do Rio Paraíba do 
Sul para o abastecimen-
to do Sistema Cantareira. 
O anúncio veio hoje (19) 
pela ministra do Meio 
Ambiente, Izabella Tei-
xeira, após encontro ocor-
rido ontem em Brasília, 
entre o governador de São 
Paulo Geraldo Alckmin 
e a presidente da Repú-
blica Dilma Roussef. Na 
oportunidade, Alckmin 
pediu à presidente auto-
rização para utilizar água 

Após mandar suspender 
em fevereiro distribuição 
e venda de quatro suple-
mentos alimentares para 
atletas, a Anvisa proi-
biu a venda de um lote 
de produto Suplemen-
to Proteico para Atletas.
O Diário Oficial da União 
publicou nesta quarta-
feira (19) a resolução da 
Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvi-
sa) publicada essa sema-
na no Diário Oficial da 
União proíbe em todo o 
território nacional a distri-

O mercado de trabalho exi-
ge a qualificação da mão de 
obra e em Pindamonhan-
gaba o Pronatec está ofe-
recendo duzentas vagas. 
As oportunidades são para 
cursos de análises clínicas, 
logística, meio ambiente e 
segurança do trabalho. As 

Excel Básico, Digitação, 
Informática Básica, Inicia-
ção à Informática (Melhor 
Idade), Word Avançado, 
Unhas Artísticas, Pedrei-
ro, Decoupagè e Pintura 
em Tela, Artesanato em 
Feltro e Crochê, Patchco-
lagem e Pintura em Teci-
dos, Costura Artesanal, 
Excel Básico, Automação 
Pneumática, Funilaria de 
Brilho, Manicure Artís-
tica, Tricologia Capilar 
com Aperfeiçoamento 
em Cortes, Designer de 
Sobrancelhas, Recursos 
Humanos, Logística e 
Auxiliar Administrativo.
Os cursos são ministrados 
nas Escolas do Trabalho 
do Areão, Jabuticabeiras, 
Santo Antônio, Gurilân-
dia, Estiva, Cecap e Alto 

do Paraíba do Sul com o 
propósito de minimizar 
a escassêz do sistema de 
abastecimento Cantareira. 
O rio Paraíba do 
Sul é interestadu-
al e banha três estados.
A ministra informou que a 
proposta faz parte de um 
plano do governo paulista 
para segurança de recursos 
hídricos para a macrome-
trópole de São Paulo. “Ele 
fez uma avaliação com 
a presidenta e mostrou a 
estratégia de trabalho. É 
uma obra que, no planeja-
mento deles, levaria de 12 

buição e comercialização 
do Lote 156/12 do produ-
to Suplemento Proteico 
para Atletas, marca 100% 
Whey Protein. Fabricado 
pela Vulgo Suplementos 
Indústria de Alimentos 
Ltda., o lote tem a data 
de fabricação 02/12/2012, 
e validade prevista até 
0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 .
A decisão da Anvisa foi 
tomada após considerar 
um laudo fornecido pela 
Fundação Ezequiel Dias, 
segundo informa o texto 
da resolução. O resultado 

inscrições terminam nesta 
sexta-feira e o interessado 
deve acessar o site www.
sisutecaluno.mec.gov.br.
Para se inscrever é neces-
sário que o candidato pos-
sua Ensino Médio comple-
to e tenha realizado o Enem 
em 2013. Candidatos que 

do Cristo. Ao final, os 
alunos que concluírem os 
cursos de Auxiliar de Pa-
deiro, Excel Básico, Word 
Avançado, Pedreiro e Fu-
nilaria de Brilho recebem 
certificação pelo SENAI. 
Os demais são certifica-
dos pela Escola do Traba-
lho. Todos os alunos saem 
preparados e qualifica-
dos para serem inseridos 
no mercado de trabalho.
Para se inscrever, o can-
didato deve procurar uma 
das unidades da Escola do 
Trabalho e apresentar a có-
pia da Carteira de Identi-
dade e comprovante de en-
dereço. É necessário ter 16 
anos completos e possuir 
o Ensino Fundamental.
Mais informações pelo 
telefone: 3622-1170.

a 14 meses para ser feita, 
então foi uma reunião de 
exposição sobre como São 
Paulo está olhando, estra-
tegicamente, pós-2014”, 
disse a ministra. Mesmo 
com as fortes chuvas que 
caíram na segunda-feira 
na Grande São Paulo São 
Paulo, o reservatório do 
Sistema Cantareira con-
tinuou baixando e atingiu 
nesta quarta-feira o seu 
menor volume: 14,7%. 
O sistema abastece cerca 
de 9 milhões de pessoas 
que moram na região me-
tropolitana de São Paulo. 

apresentado pelo laudo deu 
resultado insatisfatório ao 
avaliar os ensaios de car-
boidratos no processo de 
produção do suplemento, 
quando foi detectada quan-
tidade superior em mais 
de 20% ao valor declara-
do no rótulo do produto.
No mês passado, por de-
terminação da Anvisa, foi 
proibida a distribuição e 
venda de quatro suplemen-
tos alimentares para atletas: 
ISOFAST-MHP, ALERT 
8-HOUR-MHP, Carni-
vor e Probolic-SR-MHP.

não fizeram o Enem, mas 
tenham Ensino Médio 
completo, terão a oportu-
nidade de se inscrever no 
período de 7 a 13 de abril, 
nas vagas remanescentes.
A divulgação do resultado 
será dia 25 de março no site 
www.sisutec.mec.gov.br
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E outras cidades da região

Curiosidades

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

Humor

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

Mensagens

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

Pensamentos

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

Ingressos para show de 
Guilherme Arantes em 

Ilhabela serão
distribuídos na sexta

O música Guilherme 
Arantes apresenta no sá-
bado (22) um show em 
Ilhabela, às 21h, no Gal-
pão das Artes, na Cocaia. 
Os ingressos são gratuitos 
e limitados a 250 expec-
tadores. Os interessados 
poderão retirar os ingres-
sos na sexta-feira (21), 
das 9h às 18h, na sede 
da Secretaria da Cultu-
ra, localizada na Rua Dr. 
Carvalho, nº 80, na Vila. 
Suas harmonias, acordes 
menores e maiores con-
versam entre si como ve-
lhos amigos. São canções 
que se reconhece na hora, 
tanto pelo timbre incon-
fundível do seu piano 

Steinway como pela voz 
emocionada e emocionan-
te de quem está atrás dele.
Com 38 anos de carreira 
e o reconhecimento ime-
diato de pelo menos vinte 
canções que ele canta e 
toca na televisão ou nos 
cerca de 140 espetáculos 
ao ano que promove Bra-
sil afora. É comum ouvir o 
público cantando euforica-
mente seus 20 maiores su-
cessos com ele, em shows.
Foram também 34 coletâ-
neas e 25 discos, incluin-
do Clássicos (1994), em 
que propunha novas ver-
sões para os clássicos da 
música internacional do 
período 1968-1972, Aran-

tes possui ainda e para o 
orgulho do Brasil, já que 
ele é o único a obtê-lo 
até agora, o “certificado 
Steinway”, da famosa fá-
brica americana de pianos, 
uma espécie de ISO 9002 
dos pianistas mundiais.
O show vem para Ilhabe-
la pelo Circuito Cultural 
Paulista, um programa da 
Secretaria de Estado da 
Cultura, que leva atrações 
culturais gratuitas a diver-
sas cidades. Em Ilhabe-
la, o programa tem apoio 
da Prefeitura de Ilhabela, 
com a organização da Se-
cretaria da Cultura, e da 
Fundaci (Fundação Arte 
e Cultura de Ilhabela).

Irmandade de Taubaté 
apresenta livro em

homenagem a Nossa
Senhora

A Irmandade de Miseri-
córdia de Taubaté, dando 
continuidade ao trabalho 
apresentado em 2013, 
adquiriu mais 500 exem-
plares do livro feito em 
homenagem a Nossa Se-
nhora, que foi lançado em 
outubro do último ano.
O sucesso do trabalho foi 
tanto que a entidade pro-
videnciou novas cópias 
para atender os diversos 
pedidos feitos por alunos 
e amigos que conheceram 
a obra. O livro fala sobre 
as mais variadas Nossas 

Senhoras que se tem co-
nhecimento, entre elas, 
Nossa Senhora de Fáti-
ma, Nossa Senhora Mila-
grosa, Nossa Senhora de 
Lourdes, Nossa Senhora 
do Bom Parto e a tão po-
pular Nossa Senhora Apa-
recida. São centenas de 
títulos usados para nomear 
Virgem Maria. Cada um 
deles se refere a lugares 
onde ela teria aparecido.
“É a santa que mais rece-
be nomes na Igreja Cató-
lica e daí veio a ideia de 
fazer essa homenagem. 

Aqui na entidade, nós te-
mos diversas imagens 
dela e resolvemos fazer 
um livro com informa-
ções sobre várias dessas 
nomenclaturas”, explicou 
o provedor da entidade, 
José Roberto dos Santos.
Os interessados em adqui-
rir a obra devem procurar 
a secretaria da entidade. 
A Irmandade de Tauba-
té está localizada à Rua 
Portugal, 169, Jardim 
das Nações. Mais in-
formações pelo tele-
fone (12) 3632 4423.
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Burocracia aumenta em 12%
preço de imóveis novos

O excesso de burocra-
cia aumenta em 12%,
 em média, o preço da 
casa própria. Além disso, 
eleva em 40% o tempo 
de construção do empre-
endimento, diz estudo di-
vulgado ontem, dia 19, 
pela Associação Brasi-
leira de Incorporadoras 

Imobiliárias (Abrainc), 
em parceria com a Câma-
ra Brasileira da Indústria 
da Construção (Cbic). 
Os principais problemas 
apontados pelo estudo O 
Custo da Burocracia no 
Imóvel são o atraso na 
aprovação dos projetos 
pelas prefeituras, a falta 

de padronização dos car-
tórios, as leis ambientais 
e as mudanças de normas 
legais enquanto as obras 
estão em andamento. 
“Em média, são três anos 
a mais para o empreen-
dimento ser entregue”, 
disse o presidente da 
Abrainc, Rubens Menin.

Taubaté Shopping promove
2º Encontro de Leitores do 

Vale do Paraíba
No dia 22 de março, 
fãs das sagas literárias 
se encontram no sho-
pping para debate cultu-
ral, a partir das 14h30.
O Taubaté Shopping re-
cebe no dia 22 de março 
o 2º Encontro de Leitores 
do Vale do Paraíba, orga-
nizado pelo Blog Livro 
Aberto, do estudante Thia-
go Galvão. O evento terá 
uma programação voltada 
aos fãs de literatura fan-
tástica e sagas literárias. 
Será uma tarde de debate 

cultural com mesas re-
dondas sobre Harry Pot-
ter, Percy Jackson, Doctor 
Who e Games of Thrones.
A programação segue com 
bate papo com as escri-
toras do Vale do Paraíba, 
Georgette Silen, autora da 
saga Lázarus e Panaceia, 
Fábulas ao Anoitecer e 
Crônicas de Kira, e Juliana 
Velonessi, autora da série 
Filhas de Dois Mundos. O 
encontro com as escritoras 
faz parte do evento para 
mostrar aos leitores que é 

possível encontrar os au-
tores favoritos bem de per-
tinho, além de aproximar 
o contato de autor e leitor 
e conferir grandes obras 
da literatura fantástica.
Para o organizador do 
evento, Thiago Galvão, o 
encontro tem como princi-
pal objetivo unir as sagas 
e os amantes delas. “Bater 
papo, conhecer mais a fun-
do outras literaturas fantás-
ticas e fazer amizade com 
novos leitores será o gran-
de motivo desse encontro”. 

Arte&Vida aborda Monteiro 
Lobato e cultura regional

Projeto do IOV (Insti-
tuto de Oncologia do 
Vale) reúne artes plás-
ticas e literatura com a 
participação de artistas 
e historiadores da região
Abrir as portas para a des-
coberta do mundo da arte 
é o mote do Arte&Vida 
2014, realizado pelo IOV 
(Instituto de Oncologia do 
Vale) de Taubaté. Neste 
ano, o projeto estreia hoje, 
dia 20, com obras do ar-
tista Ricardo Montenegro, 
aborda a cultura regional 
e uma discussão parale-
la com o Prof. Benedito 
Assagra Ribas de Mello 
sobre Monteiro Lobato.
Considerando as várias fa-
cetas do escritor taubatea-
no, o Arte&Vida dividirá 
as discussões em quatro 
ciclos: memorialista, pro-
gressista, modernista e 
ilustração. Em cada um de-
les, haverá a exposição de 
obras de um artista da re-
gião sobre diversos temas 
e a participação de espe-
cialistas que farão o para-
lelo com a fase de Mon-
teiro Lobato. “O Monteiro 
Lobato é tido quase que 
como uma figura mítica, 
pintada muitas vezes de 

forma equivocada. Quere-
mos estimular a interação 
entre as artes e criar uma 
atmosfera de discussão”, 
comenta o curador do Ar-
te&Vida, George Glutich.
Para o coordenador de co-
municação e marketing do 
IOV, Fabiano Gaspar, o 
projeto 2014 do Arte&Vi-
da trará ainda mais visitan-
tes à exposição. “Este ano 
as pessoas terão a oportu-
nidade de conhecer Mon-
teiro Lobato em pontos de 
vistas diferentes, como o 
revolucionário, o político, 
o polêmico. O IOV abre 
as portas para que todos 
tenham acesso ao mundo 
da arte e da cultura”, des-
taca. Ciclo 1 - A primeira 
exposição do Arte&Vida 
2014 contará com obras 
do desenhista e ilustrador 
Ricardo Montenegro, que 
utiliza a técnica do dese-
nho a pena e da aquarela. 
Comanda ainda o evento, 
o professor Benedito As-
sagra Ribas de Mello, res-
ponsável por retratar Mon-
teiro Lobato memorialista.
A abertura acontece no dia 
20 de março às 19h, no 
IOV de Taubaté, localiza-
do na Avenida John Fitz-

gerald Kennedy, nº. 856, 
no Jardim das Nações. 
As obras de Montenegro 
permanecerão em exposi-
ção até o dia 30 de maio 
e as visitações podem ser 
feitas às quartas e sextas-
feiras, das 15h às 17h. 
Mais informações pelo 
telefone (12) 3426-9055.
P r o g r a m a ç ã o
20/03/14 à 30/05/14
“Monteiro Lobato – Me-
morialista” com o Profes-
sor Benedito Assagra Ribas 
de Mello e artista convida-
do – Ricardo Montenegro
05/06/14 à 22/08/14
“Monteiro Lobato – Mo-
dernista?” com o Pro-
fessor Ademir Pereira e 
artista convidada – Lu-
ciana Marioto Angarano
28/08/14 à 14/11/14
“Monteiro Lobato e as Ar-
tes Visuais” com o profes-
sor Doutor Luzimar Bar-
bosa e exposição das obras 
do artista Décio Tavares
20/11/14 à 30/01/15
“Monteiro Lobato – Pro-
gressista” com o Pro-
fessor Doutor Edson 
Trajano e artistas con-
vidados para exposição 
– Professores da Escola 
de Artes Fêgo Camargo

As aventuras de um palhaço 
poeta no Sesc de Taubaté

O Sesc Taubaté apresen-
ta no domingo, dia 23, 
às 11h, o espetáculo tea-
tral Circo Poemas, com 
o grupo Circo de Trapo.
A peça fala de uma pa-
lhaço-poeta, Marcolino 

Antonico, que com a aju-
da de sua assistente Pia-
çava, vê se concretizar a 
tão esperada oportunidade 
de apresentar o seu espe-
táculo de poemas, can-
ções e números circenses.

A atividade faz parte do 
projeto “A Imaginação 
Começa às 11h”, que nes-
te mês terá como tema 
o palhaço, em persona-
gens cômicos, poéticos e 
em teatro de animação.

Paraciclismo de
Taubaté conquista o ouro no 

Campeonato Paulista
Os paratletas da equipe Es-
porte Para Todos de Tauba-
té se destacaram no último 
fim de semana durante a 1ª 
etapa do Campeonato Pau-
lista de Paraciclismo, que 
aconteceu em São José dos 
Campos. A equipe con-
quistou o primeiro lugar.
Tiago Santos levou o ouro 
pela categoria C5 e na ca-
tegoria C2, Maurício Melo 
ficou com o terceiro lugar. 

Já na disputa feminina, 
Andrea Santos garantiu 
o primeiro lugar. A equi-
pe volta às pistas no dia 
3 de abril para a 1ª Etapa 
da Copa Brasil de Paraci-
clismo, que será realizada 
em Peruíbe, litoral sul de 
São Paulo. Essa prova é 
considerada a mais impor-
tante do ano para os tauba-
teanos. O projeto Esporte 
para Todos tem o apoio da 

Secretaria de Esportes e 
Lazer de Taubaté, Top 10 
Assessoria em Comuni-
cação Esportiva, Via Vale 
Garden Shopping, Colé-
gio Jardim das Nações, 
New Kaw Biquinis, Poli 
Pet, Faculdade Dehonia-
na, ADV-Vale, Egplan, 
Big Gang Suplementos, 
Boroto’s Restaurante, Es-
paço do Músico e Insti-
tuto Gotas de Cidadania.

Evento comemora Dia da
Síndrome de Down e Dia da 
Água com alunos do CEMTE 

de Taubaté
Alunos do Centro Edu-
cacional Municipal Te-
rapêutico Especializado 
(CEMTE) - Madre Ce-
cília vão realizar uma 
apresentação no Taubaté 
Shopping em comemora-
ção ao Dia Internacional 
da Síndrome de Down 
e Dia Mundial da Água.
As apresentações acon-
tecerão das 18h às 20h, e 
reunirão 25 alunos com 
necessidades educacio-
nais especiais que fazem 
parte do projeto Madre 
Ecologia, que já foi visto 

por mais de 30 mil pesso-
as desde sua criação, em 
2005, tem como proposta 
levar às escolas, praças pú-
blicas, empresas, seminá-
rios, eventos instituições 
educacionais ou filantró-
picas, arte, educação am-
biental e inclusão social.
Dentro de uma proposta 
pedagógica diferenciada, 
utilizando recursos lúdi-
cos e interativos através de 
músicas com os temas ca-
pitais da ecologia, como: 
aquecimento global, uso 
responsável da água, coleta 

seletiva e a reciclagem do 
lixo, o rio Paraíba do Sul,
 importância do plantio de 
árvores, o tráfico de ani-
mais silvestres e ameaça-
dos de extinção, Amazônia 
e a Mata Atlântica entre ou-
tros, músicas estas acom-
panhadas de coreografia, 
maculelê e muita capoeira.
O projeto conta com um 
CD de 20 faixas e três 
vídeos que já foram exi-
bido até no cinema, ob-
jetivando sempre a cons-
ciência para atitudes 
ambientalmente responsáveis.

58º Congresso Estadual 
de Municípios reúne

prefeitos, vereadores e 
agentes públicos em

Campos do Jordão (SP) 
Evento começou no dia 18 
e segue até o dia 22 de mar-
ço no Campos de Jordão 
Convention Center para 
promover a discussão so-
bre as principais questões 
que afetam o dia-a-dia das 
cidades. Mais de 4 mil con-
gressistas são esperados 
Já começou em Campos 
do Jordão (SP) a 58ª edi-
ção do Congresso Estadual 
de Municípios, promovido 
pela Associação Paulista 
de Municípios. O evento, 
que conta com a parceira 
da UVESP – União dos 
Vereadores de São Paulo, 
tem como tema “Munici-
palismo: os novos horizon-
tes da gestão política e ad-
ministrativa”. O objetivo é 
promover a discussão so-
bre as principais questões 
que afetam diretamente o 
dia a dia dos municípios.
Direcionado para Prefei-
tos, Vereadores e Agentes 
Públicos, o Congresso vai 
propor alternativas que 
atualizam e modernizam 
as administrações públicas 
na já tradicional exposi-
ção de produtos, serviços 
e tecnologias, destacando 
também a programação 
exclusiva voltada para os 

interesses das primeiras-
damas e presidentes dos 
fundos sociais de solida-
riedade. Uma das novida-
des que será apresentada 
como solução aos entes 
públicos é o Gestão Brasil, 
um programa de gestão 
pública 100% online para 
servidores públicos com 
o objetivo de melhorar os 
serviços oferecidos aos 
cidadãos, principalmente 
à população mais carente. 
A iniciativa é resultado 
de uma parceria entre a 
Escola de Negócios pa-
ranaense EBS - Estação 
Business School e da Fun-
dação Instituo Fernando 
Henrique Cardoso (iFHC).
O programa alia conheci-
mento e experiência em 
Gestão Pública com com-
petência e excelência em 
gestão empresarial. Os 
cursos atendem às exi-
gências surgidas nas duas 
últimas décadas, quando o 
ambiente socioeconômico 
brasileiro mudou signifi-
cativamente, exercendo 
crescente pressão sobre a 
Administração Pública.
Os governos, centrali-
zados e locais, precisam 
crescentemente aperfeiço-

ar sua capacidade geren-
cial, tornando-se capazes 
de elevar a qualidade dos 
serviços que oferecem à 
população, em especial 
aquela mais carente. Cada 
curso - Administração 
Estratégica e Administra-
ção Operacional - é com-
posto por 22 módulos, 
sendo 16 módulos de 
formação e seis módulos 
complementares. Os alu-
nos têm até 8 meses para 
completar as atividades.
Segundo Domingos Guer-
ra, vice presidente da 
EBS e coordenador do 
Gestão Brasil, os órgãos 
públicos que participa-
rem do congresso e con-
tratarem o programa de 
gestão pública online até 
dia 05 de abril, ganha-
rão um desconto adicio-
nal de 15% no valor total.
Vale lembrar que o Con-
gresso Estadual de Mu-
nicípios é a mais impor-
tante oportunidade para 
a classe política paulista 
trocar ideias, experiências 
e informações, além de 
buscar soluções, propos-
tas e iniciativas que con-
tribuam com a excelên-
cia da gestão municipal.

Vereador de Tremembé ajuda a 
solucionar o problema de
transporte público para

moradores do bairro Maracaibo
Eu Zélia agradeço ao vere-
ador Carlinho de Lima por 
ter solucionado o proble-
ma de horário de ônibus e 
de superlotação que liga o 
bairro Maracaíbo ao cen-

tro da cidade de Tremem-
bé, agora nós moradores 
e alunos podemos respi-
rar e agradeço a Aline da 
ABC por ser tão atencio-
sa e rápida, mas nós mo-

radores estamos atentos.
Unidos moradores, 
prefeito e vereado-
res a vida fica melhor. 
Zélia Cirila de Al-
meida santos.
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Secretaria de Saúde de 
Tremembé realiza
campanha contra

Tuberculose

Seletiva Municipal do 
“Projeto Tabuada
Vanguarda” reúne

alunos na Secretaria de
Educação de Tremembé

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

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

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

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

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

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

Anatel impedirá operação de 
celulares piratas

CIPA promove palestra
sobre Endometriose para 

servidoras municipais

A Agência Nacional de 
Telecomunicações (Ana-
tel) começou essa semana, 
a fazer um diagnóstico dos 
celulares piratas sem ho-
mologação que operam no 
país. A ideia é que, após a 
análise, sejam anunciadas 
medidas para que só per-
maneçam os celulares re-
gulamentados, bem como 
o cronograma para retira-
da dos aparelhos irregula-
res. Não há prazo definido 

Em comemoração ao mês 
da mulher, a CIPA convi-
da todas as mulheres ser-
vidoras municipais desta 
Prefeitura, à participarem 
de uma Palestra sobre 
Endometriose  com  a 
médica Drª. Vanessa Pu-
ppio, a ser realizada no 
próximo dia 28/03/2014 
no refeitório da garagem 
municipal (Avenida Au-
drá, Centro) às 16h00.
Contamos com a pre-
sença de todas!

para que a Anatel conclua 
o levantamento dos apare-
lhos piratas. Futuramente, 
os aparelhos sem a certifi-
cação do órgão regulador 
deixarão de ser habilita-
dos pelas operadores do 
serviço. Em um primeiro 
momento, a medida valerá 
para novas habilitações e 
a expectativa é que os ce-
lulares em funcionamento, 
mas sem homologação, 
passem por um processo 

natural de substituição. A 
identificação do aparelho 
será feita pelas operadoras 
de telefonia no ato de ati-
vação do acesso do usuá-
rio, quando é inserido um 
chip de celular para a uti-
lização do telefone. Nesse 
momento, a prestadora faz 
a leitura de um número 
de série do terminal, co-
nhecido como Imei. Se o 
aparelho não é homolo-
gado, não será habilitado.


