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A GAZETA DE TREMEMBÉ

Em São Bento do Sapu-
caí, o prefeito Ildefon-
so Mendes, secretários 
e lideranças da Câmara 
Municipal recepciona-
ram na Prefeitura os re-
presentantes da Empresa 
Metropolitana de Trans-
portes Urbanos - EMTU. 
Na oportunidade, foi as-
sinado o convênio de co-
operação técnica para que 
o município seja atendido 
novamente por uma linha 
de ônibus intermunicipal.
 Uma das maiores reclama-
ções da população sãoben-
tista se refere à decisão 
tomada pela Agência Na-
cional de Transportes Ter-
restres (ANTT) há cerca de 
dois anos. O órgão federal  
proibiu que São Bento do 
Sapucaí recebesse ônibus 
de linha interestadual da 
única empresa que servia 
o município pela rodovia 
SP-050, com paradas no 

Na última sexta-feira  
aconteceu junto aos mora-
dores dos bairros Maracai-
bo, Alberto Ronconi, Poço 
Grande e Berizal a segun-
da reunião para tratar da 
implantação do sistema de 
esgoto na região. Estive-
ram presentes, o Prefeito 
Municipal Marcelo Va-
queli, o Deputado Federal 
e Presidente da Assem-
bléia Legislativa de São 
Paulo Samuel Moreira, o 
Deputado Estadual Padre 
Afonso, o Superintendente 
da Sabesp Oto Elias Pin-
to e o Superintendente da 
Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte, José Celso Bueno.
A reunião teve início com 
uma explicação técnica do 
Superintendente da Sabesp 
Oto Elias Pinto que escla-
receu aos presentes todo o 
processo de implantação 
do sistema de esgoto na re-
gião. Segundo Oto, o iní-
cio das obras está marcado 
para Janeiro de 2015 e tem 
prazo de 2 anos para ser 
concluída. Já foram gastos 
aproximadamente 1 mi-
lhão de reais somente com 
o projeto. A obra total tem 
uma estimativa de gasto 
de aproximadamente 26 
milhões. “É uma grande 
obra que eu abracei como 
prioridade, pois vi de perto 
a sua necessidade. Agora 
junto com o prefeito Va-
queli e os deputados Padre 
Afonso e Samuel Moreira 
vamos fazer de tudo para 
que o mais rápido possível 
essa benfeitoria seja con-

terminal de passageiros. 
 “Acho que a assinatura 
desse convênio não é uma 
solução imediata, mas fi-
nalmente vai dar aquilo 
que é de direito do cida-
dão, o direito de ir e vir, 
a dignidade de ter direito 
a um transporte públi-
co decente. Hoje, quan-
do está muito em moda 
a questão da mobilidade 
urbana, você ter uma ci-
dade que foi abandonada 
pela ANTT ... Deixar uma 
cidade sem transporte, 
proibir ônibus de entrar 
no município, foi uma 
atitude covarde e absur-
da.”, desabafou Mendes.
De acordo com Evandro 
Losacco, diretor de Gestão 
Operacional da EMTU, 
agora haverá estudo con-
junto para atender o muni-
cípio. “Estamos estudando 
uma solução alternativa 
que não passe pela ANTT, 

cluída” – comentou Oto.
Logo após a explicação 
do Superintendente da Sa-
besp, o Deputado Federal 
e Presidente da Assem-
bléia Legislativa de São 
Paulo Samuel Moreira 
deu mais uma bela notícia 
“Já temos os recursos li-
berados para atender as 
necessidades de 70% da 
demanda e poderemos 
adiantar essa obra de ja-
neiro de 2015 para um 
início imediato. Basta so-
mente a liberação de um 
termo de ajuste e conduta 
junto a Cetesb para que 
o mais rápido possível as 
máquinas já possam ini-
ciar os trabalhos. Estare-
mos eu, o prefeito Marcelo 
Vaqueli e o deputado Pa-
dre Afonso nos reunindo 
nos próximos dias com a 
superintendência do órgão 
para agilizarmos esse pro-
cesso”- o deputado expli-
cou também “O trabalho 
para implantação do es-
goto continua, o que que-
remos fazer é antecipar a 
obra, mas sem a parte do 
tratamento na central de 
tratamento e captação, va-
mos tirar o esgoto da rua 
e fazer o tratamento em 
uma estação compacta ou 
num ponto localizado”.
E por fim, o prefeito Mar-
celo Vaqueli assumiu o 
comprometimento com a 
causa “Muitos criticam, 
continuam criticando, mas 
nós estamos trabalhando. 
Foi um ano e dois meses de 
muita luta e trabalho, sem 
brincadeiras e honrando o 

já que ela não tem boa 
vontade de resolver o 
problema da população 
de São Bento do Sapucaí. 
A solução técnica aponta-
da é usar toda a demanda 
de Campos, centralizar 
em Pinhal, e aí você tem 
escoamento pra todas as 
cidades da região... Pinda, 
Taubaté, São José dos Cam-
pos e até para São Paulo.” 
 A empresa - que é con-
trolada pelo governo do 
Estado - estuda a possibi-
lidade de integrar a frequ-
ência que existe em Cam-
pos do Jordão e a de Santo 
Antonio do Pinhal, com a 
criação de uma demanda 
centralizada em um termi-
nal a ser montado em Eu-
gênio Lefréve. O local já 
oferece relativa estrutura 
porque é um dos pon-
tos preferidos de tu-
ristas que visitam a 
Serra da Mantiqueira.

dinheiro público. Graças 
a Deus arrumei parceiros 
como os deputados Padre 
Afonso e Samuel Morei-
ra que estão nos ajudan-
do muito. Estamos tra-
balhando sério para que 
Tremembé cresça, para 
que vocês sejam vistos de 
outra forma. A região está 
sendo privilegiada com 
algumas indústrias que 
vão se estabelecer aqui. 
O esgoto é uma vitória 
do trabalho que está sen-
do feito, é uma vitória de 
vocês” – finalizou Vaqueli.
O prefeito anunciou tam-
bém que graças às emen-
das que ficaram perdidas 
no passado e que foram 
recuperadas nesta gestão, 
um caminhão Limpa-Fos-
sa será disponibilizado 
para a região a fim de ame-
nizar os problemas até que 
as obras do esgoto sejam 
concluídas. Outra novida-
de que o prefeito anunciou 
é o novo posto de saúde da 
região do Maracaibo, em 
que a prefeitura irá dispo-
nibilizar uma ambulância 
(horário comercial) exclu-
siva para atender a região.
Os moradores saíram do 
encontro felizes e ansiosos. 
“Estamos felizes com a 
iniciativa e com o tra-
balho do prefeito, nun-
ca estivemos tão perto 
de ter esgoto em nossas 
casas. Antes à região es-
tava esquecida pelos po-
líticos, hoje já notamos 
uma enorme diferença.” 
comentou Maria de Lou-
des Conceição – moradora

São Bento do Sapucaí
e EMTU assinam
convênio para a
volta dos ônibus
intermunicipais

Bairros de Tremembé 
Maracaibo, Alberto

Ronconi, Poço Grande, 
Berizal e Aterrado
receberão rede de

esgoto

O contribuinte de Tre-
membé terá mais uma 
oportunidade para 
realizar o pagamento da 
cota única ou da primei-
ra parcela do Imposto 

Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) – exercício 2014. 
É que a Prefeitura resolveu 
prorrogar o prazo, 
que se encerrou na úl-
tima quinta-feira 

(20/02) para o pró-
ximo dia 28 de 
fevereiro. Com isso, 
quem optar pelo agamen-
to único terá até 10% de 
desconto no valor total.

Prefeitura de Tremembé 
prorroga prazo

para desconto em
pagamento do IPTU
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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.

EXPEDIENTE

Jornal - A Gazeta de Tremembé
Jornal Diário - Regional

Editada por Editora Flor do Vale Jornalis-
mo Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale
Tremembé- SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831
CEP 12120-000
E-mail: editoraflordovale@terra.com.br.
Registro no INPI 81717790
Impresso em: 25/02/2014
Diretor responsável pela publicação:
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão:
Pré-Impressão Gráfica  - SP - Capital.
Representante em São Paulo: REVESP 
Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455 - Conj. 46
São Paulo - CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos Jornais 
do Interior.

Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas não repre-
sentam necessariamente a opinião deste 
jornal.

Aviso: Não existe falta de jornais para 
demanda diariamente. Edições atuais e 
de arquivos estão sempre a disposição no 
endereço: Rua dos Lírios n° 171 , Bairro: 
Flor do Vale,Tremembé-SP, onde poderão 
ser retiradas.

POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO

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

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

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

TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da 
cidade, casas de comercio e repartições 
públicas.

O governo da presidente 
Dilma Rousseff a (24) re-
servou  R$ 21 bilhões para 
o financiamento da safra 
de 2013/2014 da agricultu-
ra familiar. O anúncio fei-
to nesta segunda-feira (24) 
informa ainda que R$ 13,7 
bilhões desse montante 
já foram contratados pe-
los pequenos produtores.
 Dilma defende a im-
portância de investir nos 
pequenos produtores re-
presentam 33% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) 
agropecuário do Brasil, 
84% dos estabelecimen-

tos rurais e 74% da mão 
de obra no campo. “São 
mais tratores, mais ca-
minhões, equipamentos 
de irrigação e resfriado-
res de leite, aumentando 
a produtividade nas la-
vouras e nas criações da 
agricultura familiar”, disse.
O governo esclarece que 
o fortalecimento das pe-
quenas cooperativas
 pelo Programa de Aqui-
sição de Alimentos (PAA) 
e pelo Programa Nacio-
nal de Alimentação Es-
colar (Pnae) também in-
clui apoio para a saída 

dos produtos com a com-
pra de uma parte dos ali-
mentos produzidos nas 
pequenas propriedades.
“Esses programas, 
o PAA e o Pnae, são 
muito importantes, por-
que, primeiro, garantem 
renda certa aos produ-
tores; segundo, eles co-
locam produtos frescos 
e saudáveis na meren-
da escolar das crianças, 
nas creches e nos hospi-
tais. E, finalmente, eles 
movimentam a economia 
dos pequenos municípios”, 
ressaltou a presidenta

Dilma libera
R$ 21 bilhões para

financiar agricultura
familiar

Mostra é composta por 
obras de artistas que parti-
ciparam de curso sobre arte 
contemporânea promovi-
do pelas duas instituições.
O Instituto EDP, em parce-
ria com o Instituto Tomie 
Ohtake, realiza, a partir 
deste mês, a “Exposição 
Andante”, mostra com-
posta por trabalhos dos 20 
artistas que participaram 
do curso sobre arte con-
temporânea promovido, 
este mês, pelas duas ins-
tituições. As aulas faziam 
parte do Prêmio EDP nas 
Artes, iniciativa que tem 
como objetivo formar e 
orientar novos talentos 
artísticos em todo o País. 
As obras ficarão expos-
tas até 18 de abril no So-
lar da Viscondessa de 
Tremembé, em Taubaté.
Além de trazer reflexões 
sobre vários processos de 
criação, propostas de no-
vas práticas e conceitos 
contemporâneos, os parti-
cipantes do curso também 
foram orientados sobre a 

montagem de seus portfó-
lios. “Um dos principais 
objetivos dos encontros 
era aumentar a visibilida-
de dos artistas por meio 
da melhoria da apresen-
tação de seus trabalhos”, 
diz Pedro Sirgado, di-
retor do Instituto EDP.
Outro aspecto importante 
do curso foi promover a 
aproximação dos jovens 
talentos do Estado por 
meio de palestras promo-
vidas pelo Prêmio. “As 
aulas permitiram maior in-
terlocução entre os artistas 
e o aumento no interesse 
pela formação de um meio 
artístico mais estruturado 
e atento a questões da arte 
contemporânea e suas múl-
tiplas tendências”, diz o 
professor Carlos Barmak, 
responsável por minis-
trar as aulas em Taubaté.
O Prêmio EDP nas Ar-
testem como objetivo 
estimular e formar no-
vos talentos artísticos em 
todo o País, além de pro-
porcionar uma primeira 

inserção profissional por 
meio da exposição dos 
trabalhos selecionados 
na sede do Instituto To-
mie Ohtake, em São Pau-
lo. Podem concorrer ao 
prêmio artistas de todo o 
Brasil com idade entre 18 
e 27 anos. As inscrições 
para a premiação já estão 
abertas e podem ser feitas 
até 4 de abril. Mais infor-
mações sobre como par-
ticipar estão disponíveis 
no site do Instituto EDP 
(www.institutoedp.org.
br) e no site do Instituto 
Tomie Ohtake (www.ins-
titutotomieohtake.org.br).
Serviço: Exposição An-
dante Solar da Viscondessa 
de Tremembé - Rua 15 de 
novembro, 996 - Taubaté
Abertura: sábado às 9h
9h00: projeção dos 
trabalhos no So-
lar da Viscondessa
(encontro para alunos e fa-
mílias) 11h00: saída com 
os alunos para “Exposi-
ção Andante” Duração: de 
fevereiro até 18 de abril.

Instituto EDP e Instituto
Tomie Ohtake realizam

exposição de arte
em Taubaté
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Em todo Estado, são 400 
vagas e cadastro pode ser 
feito até dia 10 de mar-
ço. Salário por 40 horas 
semanais é de R$ 2.169
A Secretaria de Estado da 
Educação está com ins-
crições abertas para pro-
fissionais interessados em 
atuar como analista de 
tecnologia nas 91 direto-
rias regionais, incluindo 
as seis da região do Vale 
do Paraíba, além dos ór-
gãos centrais da Pasta. 
No Estado todo são 400 
postos, sendo 200 para a 
área de obras e 200 para 
a área de tecnologia de 
informação. As inscrições 
vão até o dia 10 de março 
e mais informações estão 
no Portal da Educação. 
(www.educaco.sp.gov.br)
São funções dos analis-
tas de tecnologia o de-

Durante a semana de Car-
naval, todos os postos do 
Poupatempo não funcio-
nam na segunda e terça-
feira, dias 3 e 4 de março, 
por conta do feriado. As 
unidades voltam a atender 
na Quarta-Feira de Cin-
zas, dia 5, após as 12h.

senvolvimento de ativi-
dades especializadas em 
informatização dos pro-
cessos administrativos e 
em infraestrutura. A atu-
ação deles é focada nos 
núcleos de informática 
e de edificação, departa-
mento de extrema impor-
tância para a execução 
das obras, por exemplo.
 O salário inicial é de R$ 
2.169 por 40 horas sema-
nais e o profissional pre-
cisa ter diploma de gra-
duação de nível superior 
na área de Informática, 
Tecnologia da Informa-
ção ou nas áreas de Edifi-
cação e Construção Civil.
“Esses profissionais es-
tão capacitados para uma 
atuação mais específica 
em assuntos relaciona-
dos à informática ou na 
execução de obras. São 

O Disque Poupatem-
po também não funcio-
na na segunda e terça-
feira, e volta a atender 
normalmente na quar-
ta-feira, a partir das 7h.
No sábado, dia 1º, as 
unidades abrem em 
seus horários habituais.

de extrema importância, 
pois, além de darem todo 
suporte necessário, permi-
tem que os profissionais 
pedagógicos estejam ainda 
mais focados nas questões 
referentes ao aprendiza-
do dos alunos”, afirma o 
secretário da Educação, 
Professor Herman Voo-
rwald. A prova acontece 
no dia 13 de abril e será 
composta por 80 questões 
de múltipla escolha, 40 
de conhecimentos gerais 
e 40 de conhecimentos 
específicos, além de uma 
questão dissertativa. DI-
RETORIAS DE ENSINO
Vale do Paraíba
C a r a g u a t a t u b a
G u a r a t i n g u e t á
J a c a r e í
P i n d a m o n h a n g a b a
São José dos Campos
T a u b a t é

A partir de quinta-feira, 6 
de março, os postos Pou-
patempo voltam a atender 
em seus horários habituais, 
que podem ser consultados 
no site www.poupatempo.
sp.gov.br ou pelo Disque 
Poupatempo – 0800 772 
36 33 – ligação gratuita.

Profissionais do Vale do
Paraíba podem fazer

inscrição em concurso de 
analista de tecnologia

da Educação

Poupatempo divulga
horário de funcionamento 

na semana do carnaval

A Agência Nacional de Te-
lecomunicações (Anatel) 
determinou que os crédi-
tos de celulares pré-pagos 
tenham validade mínima 
de 30 dias. A obrigação 
está em um regulamento 
aprovado ontem, dia 20, 
pela agência reguladora. 
De acordo com o relator 
da matéria, conselheiro 

Rodrigo Zerbone, a faci-
lidade de compra de cré-
ditos de pré-pago faz com 
que, muitas vezes, o con-
sumidor não seja infor-
mado sobre a validade do 
serviço, que, em alguns 
casos, expira em sete 
ou dez dias. “É difícil 
exigir que o atenden-
te da padaria, da banca 

de jornal ou da farmá-
cia saiba qual a validade
 desse crédito”, disse Zer-
bone. A empresa também 
terá que comunicar ao 
consumidor quando os 
créditos estiverem na 
iminência de expi-
rar ou acabar e comer-
cializar créditos com
 validade de 90 e de 180 dias. 

Créditos de celulares
terão validade mínima

de 30 dias 

O início do ano pede mu-
danças, e por isso mui-
tas pessoas buscam no-
vas possibilidades no 
segmento profissional. 
De acordo com a docen-
te Maria Beatriz Franze, 
responsável pelo curso 
Técnico em Recursos Hu-
manos do Senac Tauba-
té, esse comportamento é 
muito comum na época.
Porém, é importante que 
os profissionais tenham 
claro que as empresas 
contratam ao longo dos 
12 meses, ou seja, quem 
almeja novas oportuni-
dades pode partir para 
essa mudança a qualquer 
momento do ano. “An-
tes de abandonar o atual 
cargo é preciso pesquisar 
o mercado. Ler notícias 
a respeito das empresas, 
visitar o site das organi-
zações que interessam, 

tentar reconhecer quais 
são suas políticas de RH 
e também sua atuação no 
mercado”, conta Beatriz.
Em uma entrevista, nor-
malmente o entrevistado é 
questionado quanto à sua 
pretensão salarial, então 
para que esteja devida-
mente preparado deve rea-
lizar antes uma pesquisa a 
respeito dos salários pagos 
no momento para sua área. 
“É bom frisar que antes de 
qualquer ação é primordial 
adequar o currículo às atu-
ais necessidades do mer-
cado”, informa a docente.
Para Maria Beatriz, o can-
didato deve ser sincero ao 
longo de todo o processo 
seletivo. “Aquele que fin-
ge, caso aprovado vai pre-
cisar permanecer fingindo 
após a contratação”, des-
taca, contando que um dos 
principais erros cometidos 

em entrevistas é a escolha 
da roupa – esta deve ser for-
mal (calça e blusa sociais).
Atualmente, grande parte 
das empresas têm sentido 
dificuldade em encontrar 
profissionais capacitados, 
portanto, o currículo pre-
cisa conter todas as infor-
mações relevantes para 
o cargo. “Inserir tudo em 
no máximo duas folhas 
é a dica. Nada de papel,
 letras coloridas, de-
senhos ou ima-
gens”, afirma Beatriz.
Interessados em 
obter mais informa-
ções sobre os cur-
sos do Senac Tauba-
té e efetuar a inscrição 
podem acessar o site 
www.sp.senac.br/taubate 
ou se dirigir ao balcão de 
atendimento da unidade, 
localizada na Rua Nelson 
Freire Campello, nº 202.

Senac Taubaté oferece dicas 
para quem deseja mudar

de emprego

Os carnês de IPTU (Im-
posto Predial e Territorial 
Urbano), de Pindamo-
nhangaba já começaram 
a ser enviados por meio 
dos Correios. Neste ano 
de 2014, mais de 56 mil 
carnês foram postados.
O vencimento será 
dia 15 de março e o De-
partamento de Arrecada-
ção informa aos muníci-
pes que não receberem os 
carnês em tempo hábil 
para pagamento, poderão

 emitir a 2ª via dos 
boletos, através do 
site da prefeitura.
Acessando o endereço: 
www.pindamonhanga-
ba.sp.gov.br, o contri-
buinte poderá emitir a 
segunda via, clicando 
no link: IPTU – 2014.
Os contribuintes 
poderão optar pelas seguin-
tes formas de pagamento:
Cota única (já com 
desconto de 10%);
Cota dupla (já com des-

conto de 5% cada);
Pagamento em até 10 par-
celas, com desconto de 2% 
até a data do vencimento.
O vencimento de 15 
de março valerá para a 
cota única, a primeira par-
cela da cota dupla, e tam-
bém a primeira parcela para 
aqueles que optarem pelo
 pagamento em até 10 vezes.
Os demais vencimentos 
serão em todos os dias 15 
dos meses subsequentes, 
até dezembro de 2014.

2ª via do IPTU poderá ser 
emitida por meio do site
da prefeitura de Pinda

Caçapava teve saldo po-
sitivo de 51 empregos 
formais em janeiro e se 
destaca entre as princi-
pais cidades da RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) na geração de va-
gas com carteiras assina-
das. São José dos Campos 
teve saldo negativo de 
185. Taubaté fechou 214 
postos de trabalho, en-
quanto Jacareí perdeu 274 
vagas no primeiro mês 

deste ano. Os dados são do 
Caged (Cadastro Geral de 
Empregos e Desem-
pregos), divulgados na 
quinta-feira, 20, pelo 
MTE (Ministério do 
Trabalho e Emprego).
A indústria de trans-
formação foi líder na 
abertura de postos 
de trabalho em Caçapava, 
com saldo positivo de 82
 vagas, seguida pelos 
serviços, que teve saldo
 positivo de 38 empre-

gos formais.  No total 
foram admitidas 759 pes-
soas e demitidas 708, 
o que representa varia-
ção positiva de 0,23%.
2013 - Caçapa-
va ficou em segundo 
lugar na criação de empre-
gos com carteiras assinadas 
no ano passado na RMVa-
le, quando foi registrado 
saldo positivo de 1.139 
vagas. O primeiro lugar, 
Pindamonhangaba, teve 
saldo positivo de 1.235.

Caçapava lidera criação 
de empregos formais

entre as principais
cidades da Região do 

Vale do Paraíba

Pindamonhangaba vai ser 
sede do Grito Rock nos 
dias 26, 27 e 28 de feverei-
ro. O evento será realiza-
do na Estação Arteduvale, 
localizada na Rua Martins 
Cabral, na região central. 
No primeiro dia haverá 
o lançamento do even-
to. No dia 27 o bloco do 
“Grito Rock” vai percor-
rer as ruas do centro e no 

dia 28 haverá show com 
bandas. Os horários das 
atividades serão definidos 
e divulgados em breve.
De acordo com Andréa 
Batista, uma das responsá-
veis pelo evento na cidade, 
a organização está fina-
lizando a programação e 
estão afinando alguns pon-
tos para a realização do 
“Grito Rock”, que conecta 

400 cidades de 40 países.
“Grito Rock” Pindamo-
nhangaba tem o apoio do 
Fora do Eixo Card, TNB, 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, entre outros. É 
realizado pela Arteduvale 
e Mixgenação. O público 
poderá apreciar apresenta-
ções musicais, artísticas, li-
terárias, fotográficas e tam-
bém participar de debates.

Pinda sedia “Grito Rock”
no Vale do Paraíba
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Nesta segunda-feira, dia 
17 de Fevereiro, iniciamos 
o Programa Mais Educa-
ção de 2014 em todas as 
escolas de Ensino Funda-
mental da Rede de Tre-
membé. A implantação do-
Programa uma iniciativa 
da secretaria de Educação 
da Prefeitura e teve sua 
implantação em 04 de Ou-
tubro de 2013 e em apenas 
dois meses de atividade já 
foi um sucesso e ganhou 
o respeito da população.
O Programa Mais Edu-
cação é uma estratégia 
do Governo Federal para 
ampliação da jornada es-
colar com qualidade e a 
organização curricular na 
perspectiva da Educação 
Integral. Além de ampliar 
o conceito de espaço edu-
cativo, e fortalecer a rela-
ção escola – comunidade.
No ano de 2013 a manei-
ra eficaz que o Programa 
foi desenvolvido nases-
colas foi destaque emEn-
contros e Seminários de 
Educação Integral no País.
“Em debates sobre o Mais 
Educação e Educação In-
tegral fomos muito elo-
giados, principalmente, 
pela qualidade na orga-
nização, parcerias com a 

comunidade, voluntários 
e pela conquista de es-
paços alternativos”,Re-
lata Gabriela Gonçalves 
uma das coordenadoras 
municipais do Programa.
Agora em 2014 o 
Programa iniciou suas 
atividades com quase to-
das as vagas preenchi-
das, com o quadro de 
monitores completo e com 
todas as parcerias firmadas.
“O diferencial do Mais 
Educação em Tremembé 
é que foi implantado em 
todas as escolas da Rede 
ao mesmo tempo e por 
ser parte do ideal da atual 
gestão pública, isso é mui-
to importante para desen-
volvimento do Progra-
ma. O fato das atividades 
acontecerem em espaços 
cedidos pela comunida-
des tem sido uma gran-
de conquista para nós. O 
que para muitas outras 
cidades é um grande pro-
blema para nós é um des-
taque que tem chamado 
a atenção dos gestores, 
alunos e pais.” Diz Vic-
tor Narezi coordenador 
Municipal do Programa.
Cerca de 1300 alunos 
são matriculados atu-
almente no Mais 

Educação com a expectati-
va de chegar a 1450 no pró-
ximo mês. O aluno passa 
agora mais tempo dentro 
da escola com qualidade 
diferente: mínimo de 7 ho-
ras diárias, 5 dias por se-
mana com 3 refeições por 
dia. Nesse período estendi-
do são oferecidas algumas 
atividades como ginástica 
rítmica, atletismo, cineclu-
be, yoga, robótica, artesa-
nato, rádio escolar, teatro, 
xadrez, banda, capoeira, 
história em quadrinhos, 
vídeo, produção de texto, 
contação de histórias, hor-
ta, jardinagem, hip hop, 
informática e muito mais.
Muitas das atividades 
acontecem também fora 
dos muros da escola, 
sempre com monitores 
e coordenadores acom-
panhando os alunos. Pá-
tios de Igrejas, praças, 
quadras, campos, par-
ques, jardins e salões,-
são alguns dos espaços
 cedidos pela comunidades.
Agora, o aluno tem mais 
prazer em estudar nas 
escolas em Tremembé. 
O Programa Mais Edu-
cação está transformando 
o olhar sobre a Educa-
ção no nosso Município.

Recomeça com
sucesso o Programa 
Mais Educação nas

escolas de Tremembé

Caio Wesley Marcondes, 
18 anos, vai atuar nas ca-
tegorias de base do União 
de Leiria, de Portugal; ele 
atuou por seis anos na base 
do Burro da Central Nasci-
do e criado na periferia de 
Taubaté, no bairro Água 
Quente, o goleiro viajou 
em busca do “sonho de 
criança” nesta quinta-fei-
ra, 20, quando embarcou 
em viagem para Portugal. 
Aos 18 anos de idade, ele 
acertou um contrato com o 
União de Leiria, time que 
disputa a Taça de Portu-
gal e por onde já passaram 
nomes como Fernando 
Prass (hoje no Palmeiras) 
e o técnico do Chelsea, 
José Mourinho. Com 1,85 
m de altura, Marcondes 
atuou por seis anos nas 
categorias de base do 

Burro da Central antes de 
realizar o sonho de defen-
der um time na Europa.
Caio Wesley Marcondes 
(Foto: Rauston Naves)Caio 
Wesley Marcondes exibe 
contrato assinado com as 
categorias de base do Lei-
ria (Foto: Rauston Naves)
– Foi Deus na minha vida, 
caso contrário esta oportu-
nidade não tinha apareci-
do - comemorou o tauba-
teano, que por pouco não 
desistiu de jogar futebol 
após sofrer uma lesão sé-
ria aos 17 anos de idade. 
Desanimado, ele deixou 
o futebol e passou a tra-
balhar em uma fábrica 
de motores automotivos.
No último mês, Caio rea-
lizou uma peneira na cida-
de de Pindamonhangaba, 
também no Vale do Para-

íba, interior de São Paulo. 
Passou na primeira etapa 
e viajou para Porto Ale-
gre, no Rio Grande do Sul, 
para mais uma maratona 
de testes. Até que recebeu 
a confirmação do União 
Leiria de Portugal. Aí teve 
que pedir demissão da fá-
brica para seguir em bus-
ca do sonho de criança.
– Eu me apavorei muito 
no começo pela distância, 
mas não posso impedir o 
sonho do meu filho, e ele 
tem meu total apoio - con-
ta a mãe Silvia Marcondes.
– A vida toda correndo 
atrás, posso dizer que foi 
a realização de um sonho 
de criança - comemora 
Caio Marcondes, que es-
pera conseguir ajudar no 
sustento da família com 
o trabalho no futebol.

Goleiro de Taubaté
realiza ‘sonho’ e vai

jogar futebol europeu

Os servidores municipais 
de Taubaté deverão rece-
ber o salário de fevereiro 
reajustado em 10%, com 
a aprovação pela Câma-
ra Municipal de projeto 
do Executivo, em ses-
são extraordinária dia 
21, presidida por Carlos 
Peixoto (PMDB). A pro-
posta foi apreciada em 
duas votações e depen-
derá da sanção do prefei-
to para entrar em vigor.
Servidores ativos, inati-
vos e pensionistas serão 
contemplados com revi-
são de 5,58% e reajuste de 
4,42%. Ao prefeito, vice e 
secretários será concedida 
a revisão, sem o reajuste.
Conforme a mensagem 
enviada pelo prefeito à Câ-
mara, a revisão considera 
o índice inflacionário e foi 
concedida de acordo com 
a Constituição Federal. O 
reajuste é baseado nas per-
das salariais acumuladas 

nos exercícios anteriores 
a 2014. Agentes políticos 
não fazem jus ao reajuste 
conforme entendimento 
da Secretaria de Negócios 
Jurídicos da Prefeitura.
O vereador Salvador 
Soares (PT) apresentou 
emenda suprimindo pre-
feito, vice e secretários 
do recebimento da revi-
são. “A questão de mere-
cimento está à frente de 
qualquer outro requisito. 
Não podemos afirmar que 
eles realmente trabalhem 
de forma a atender todas 
as necessidades dos mu-
nícipes. Temos que fa-
zer reestudo do subsídio 
deles, mas o momento 
apropriado não é este.”
“Esse governo é um engo-
do, que a população está 
descobrindo depois de 
um ano e dois meses. O 
prefeito está cassado, não 
tem projeto de governo. 
Dentro desta perspectiva, 

estaremos aprovando gra-
tificação ao prefeito. Al-
guém me diga um motivo 
pelo qual o prefeito merece 
esse aumento”, continuou.
Pollyana Gama (PPS) 
chamou atenção para a 
data base dos servidores, 
que é em maio, e lem-
brou que não ocorreu re-
posição salarial no ano 
passado. Adiantou índi-
ce de cerca de 4% espe-
rado para a revisão deste 
ano e disse que o pro-
jeto deve ser encami-
nhado pelo Executi-
vo à Câmara em abril.
Ela apresentou uma pla-
nilha com a revisão ge-
ral concedida aos servi-
dores: em 2001, 10%; 
no ano de 2002, 9,55%; 
em 2003, 10%; 
em 2004, 7%; 
em 2005, 11,1%; em 2006, 
2009, 2010 e 2011 o índi-
ce foi zero; em 2007, 4%, 
e em 2008 foi de 4,29%.

Reajuste salarial para 
servidores é aprovado 

pela Câmara de Taubaté

A doação de sangue é um 
ato de amor e solidarie-
dade, e ainda salva vidas. 
A cada doação é possível 
contribuir com pelo menos 

três pessoas que necessi-
tem de sangue. O hemonú-
cleo de Taubaté estará em 
Pindamonhangaba nesta 
terça-feira (25) fazendo a 

coleta. Para contribuir com 
o banco de sangue basta 
ir ao Cisas, em Moreira 
César, das 8 às 12 horas.
A médica Maria Cristina 
Campmany salienta que 
não há nenhum efeito co-
lateral ao doar sangue. To-
dos os adultos, maiores de 
18 anos, com mais de 50 
quilos e que não estejam 
fazendo uso de nenhuma 
medicação de uso contí-
nuo podem ser doadores. 
As restrições são para hi-
pertensos, diabéticos e 
para quem já teve hepatite.

Pindenses podem doar 
sangue


