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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Livraria J. B. Pires -
Rua Dr. Djalma Forjaz, 211 - Capivari.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do campo de
futebol)
JAMBEIRO: Praça Almeida Gil, 19 - Centro - Papelatia Bangalo
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca de Natividade e Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
Banca Nossa Senhora de Natividade
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - Banca canto das Letras
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev.
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de setembro, 258 - Claudia e Goreti
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Praça - Praça Oswaldo Cruz, 18
TAUBATÉ: Irmãos Pascheta Ltda. -
Rua XV de Novembro, 504.
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: D.D.P. Distribuidora de Publicidade Costa Verde - Praça Exaltação à Santa
Cruz, 75
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do Vale do
Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e
Municipais.
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No próximo dia 05 de
dezembro, o município de
Taubaté completa 365 anos de
Elevação à categoria de
cidade. A Prefeitura
Municipal preparou uma
grande programação
especialmente para
comemorar a data.Uma série
de eventos foram organizados
para acontecer no período que
antecede o aniversário, bem
como na data, que será
marcada pelo grande show do
cantor Daniel com uma super
programação durante todo o
dia na Avenida da Alegria do
Povo Taubateano e vários
eventos se prolongam até às
vésperas do Natal.O prefeito
Roberto Peixoto e a primeira
dama, profª. Lú Peixoto,
participaram de perto, junto a
todos os departamentos
envolvidos, para dar suas
sugestões, bem como ouvir as
dos mesmos, a fim de que
fosse montada uma
programação que contemple
todas as áreas,
proporcionando uma grande
festa para a população de
Taubaté.Incluída na
programação também
acontece à iluminação da
cidade para o Natal, com o
tema 365 dias de luz – Boas
Festas e um Feliz Ano
Novo.Confira abaixo a
programação completa em
comemoração aos 365 anos
de Taubaté:TAUBATÉ 365
ANOS DE ELEVAÇÃO A
CONDIÇÃO DE VILA
PROGRAMAÇÃO DIA 29
DE NOVEMBRO –
SEGUNDA 20:00h -
CATEDRAL SÃO
FRANCISCO DAS
C H A G A S ” N A T A L
ILUMINADO” - Orquestra
Sinfônica Heliópolis - Show
de Projeção DIA 01 DE
DEZEMBRO – QUARTA-
FEIRA 09:00h – ENTREGA
CASAS NO PARQUE
IPANEMA18:30h – PRAÇA
VILA RICA – ESTIVA –
CANTATA PEEJ 20:00h –
TEATRO METRÓPOLE -
Espetáculo: Tangará – O
pássaro dançador DIA 02 DE
DEZEMBRO – QUINTA-
FEIRA 09:00h - Entrega salas
de aulas – EMEF Ernani
Barros Morgado – V.São
José15:00h – MERCADO
MUNICIPAL – CANTATA
PEEJ (Programa Ensino
Esporte e Juventude)20:00h -
ILUMINAÇÃO DA
CIDADE - PRÉDIO DA CTI
-365 DIAS DE LUZ – BOAS
FESTAS E UM FELIZ ANO
NOVO – Apresentação da
Cantata do PEEJ (Programa
Ensino Esporte e Juventude)
20:00h – TEATRO
METRÓPOLE - Espetáculo:
Tangará – O pássaro
dançador DIA 03 DE
DEZEMBRO – QUINTA-
FEIRA 08:30h - PRESENTE
À CIDADE - ENTREGA de
29 MONUMENTOS
confeccionados e restaurados
pelos alunos do Programa
AMETRA 19:00h –
TAUBATÉ SHOPPING –
CANTATA PEEJ (Programa
Ensino Esporte e Juventude)
20:00h –TEATRO
METRÓPOLE - Orquestra

Sinfônica Jovem de Taubaté
– OSITA 20:00h – PRAÇA
DOM EPAMINONDAS -
Folias de Natal com Cia
Tempo de Brincar -
Realização: SESC / PM
TaubatéDIA 04 DE
DEZEMBRO – SÁBADO
09:30 h - PRAÇA DOM
EPAMINONDAS Renata e
Gustavo, Escultura em Balão
com Cia do Sol, Maquiagem
Artística com Cia Balakko
Bacco, Escultura em Balão
com Cia do Psiu , Maquiagem
Artística com Cia do
Philaderpho e Mágico Henry
14:00 - SÍTIO DO PICA PAU
AMARELO – Programação
especial com Oficinas
Culturais etc. DJ Jota B,
Maracatu Baque do Vale,
Oficina Cultural com o Tema
“Aniversário da Cidade” com
Tia Pri, Oficina Cultural com
o Tema “Aniversário da
Cidade” com Cia Truões e
Apresentação do Teatro
Infantil com a Turma do
Sítio14:00 - PARQUE DO
VALE DO ITAIM DJ
Ângelo, Capoeira N Golo,
Oficina Cultural com o Tema
“Aniversário da Cidade” com
Molinha, Oficina Cultural com
o Tema “Aniversário da
Cidade” com Cia Evolução e
Apresentação do Teatro
Infantil com a Turma do
Parque 19:00 - PRAÇA
MONSENHOR SILVA
BARROS – ELETRO Show
de Pirofagia com Fokinha,
Show de Malabares com
Fokinha, Escultura em Balão
com Tia Pri e Escultura em
Balão com Cia Truões 20:00 -
Show com a Banda Forró
Maré 20:00h - TEATRO
METRÓPOLE - Ballet da
Cidade - Espetáculo Corpo e
Alma DIA 05 DE
DEZEMBRO – DOMINGO
10:30 - IGREJA CATEDRAL
DE SÃO FRANCISCO DAS
CHAGAS – SANTA MISSA
DE ANIVERSÁRIO
Celebração: Monsenhor
Marco Eduardo Jacob Silva
Apresentação do Coral Fêgo
Camargo – Regente: Valeria
Feres 14:00 - SÍTIO DO
PICA PAU AMARELO –
Programação especial com
Oficinas Culturais etc. DJ Jota
B, Moçambique do Parque
São Cristóvão, Oficina
Cultural com o Tema
“Aniversário da Cidade” com
Cia Xuxu, Oficina Cultural
com o Tema “Aniversário da
Cidade” com Cia Bola de
Meia, Palhaço Cascão e
Apresentação do Teatro
Infantil com a Turma do
Sítio14:00 - PARQUE DO
VALE DO ITAIM DJ
Ângelo, Maracatu Baque do
Vale, Oficina Cultural com o
Tema “Aniversário da
Cidade” com Cia do Sol,
Oficina Cultural com o Tema
“Aniversário da Cidade” com
Cia Balakko Bacco Palhaço
Tico Tico e Apresentação do
Teatro Infantil com a Turma
do Parque 14:00 às 16:30 -
Avenida da Alegria do Povo
Taubateano Avenida Animada
de Aniversário da Cidade –
ANIMADOR Ale Villa
Escultura em Balão com
Molinha, Maquiagem Artística

com Cia Evolução, Oficina
Cultural com o Tema
“Aniversário de Taubaté”
com Cia Xuxu, Oficina
Cultural com o Tema
“Aniversário de Taubaté”
com Cia Bola de Meia,
Contação de Histórias com o
tema “Aniversário de
Taubaté” com Tiago Giles,
Cantor Guilherme Prado,
Mágico Charles Robert,
Palhaço Molinha e
Personagens de Monteiro
Lobato16:30 às 19:00-
Avenida da Alegria do Povo
Taubateano Escultura em
Balão com Cia Psiu,
Maquiagem Artística com Cia
Philaderpho, Oficina Cultural
com o Tema “Aniversário de
Taubaté” com Cia do Sol,
Oficina Cultural com o Tema
“Aniversário de Taubaté”
com Cia Balakko Bacco,
Contação de Histórias com o
tema “Aniversário de
Taubaté” com Eduardo
Lourenço, Mágico Henry,
Palhaça Luz, Personagens de
Monteiro Lobato e Show
Infantil com Rose Star 20:00
– GRANDE SHOW COM O
CANTOR DANIEL –
LOCAL: AVENIDA DA
ALEGRIA DO POVO
TAUBATEANO DIA 06 DE
DEZEMBRO 18:00 - Centro
Cultural Municipal – Projeto
Guri – Encerramento de
Semestre DIA 07 DE
DEZEMBRO 11:00h –
Restaurante “Bom Prato” -
Festa do 4º Aniversário 18:30h
– PRAÇA DOM
EPAMINONDAS –
CANTATA PEEJ(Programa
Ensino Esporte e Juventude)
DIA 17 DE DEZEMBRO
20:00 – Cantata de Natal no
5º B P M I DIA 18 DE
DEZEMBRO – SÁBADO
10:30 – PRAÇA DOM
E P A M I N O N D A S -
Apresentação Fêgo
Camargo. Coralito Fêgo
Camargo – Regente Lilian
Guimarães - Coral Fêgo
Camargo – Regente Sheila
Previato 19:00 – PRAÇA
DOM EPAMINONDAS
Apresentação Natalina do
Projeto CONVIVER –
D.A.S. DIA 19 DE
DEZEMBRO – DOMINGO
PRAÇA DOM
EPAMINONDAS 10:30 –
Apresentação Fêgo Camargo
- Grupo Metais Fêgo
Camargo –
R e g e n t e : A g u i n a l d o
Salinas19:00 – Apresentação
da Orquestra Jovem de
Taubaté DIA 20 DE
DEZEMBRO PRAÇA DOM
EPAMINONDAS 19:00 –
Apresentação da FAMUTA
DIA 21 DE DEZEMBRO
PRAÇA DOM
EPAMINONDAS 19:00 –
Apresentação da BAMUQ
DIA 22 DE DEZEMBRO
PRAÇA DOM
EPAMINONDAS 19:00 –
Apresentação Fêgo
Camargo- Grupo de Choro
Subaco de Cobra – Regente :
Marcelo Kupper DIA 23 DE
DEZEMBRO PRAÇA DOM
EPAMINONDAS 9:00 –
Apresentação Natalina do
Projeto CONVIVER –
D.A.S.

Prefeitura anuncia
grande programação
para comemoração

especial dos 365 anos de
Taubaté

Frases e pensamentos
Se a vida fosse fácil, bebê não chorava pra nascer.

Beijo é igual a cigarro, não sustenta mas vicia.

Não se ama duas vezes a mesma pessoa.

Nada na vida é completamente errado, até um relógio quebrado,

duas vezes por dia está marcando a hora certa.

O esforço é saudável e indispensável, mas sem os resultados não
significa nada.

Tudo que o mundo precisa são de exemplos e não de opiniões.

Se caminhar fosse bom, os carteiros e os garis seriam imortais.

Convencido? Eu? Antes eu era convencido. Hoje eu sou perfeito.

O mundo precisa de gênios humildes. Hoje em dia somos poucos.

Pra que serve espingarda de dois canos? É pra matar duplas
sertanejas?

Quem cedo madruga passa o dia com mais sono.

Tempo é dinheiro e tenho tempo de sobra, então sou milionário.

Quem ri por último é quem tem o raciocínio atrasado.

A fé move montanhas, mas eu prefiro dinamite.

Cachaça faz mal, mas quando está faltando.

Cultura enriquece, senão: pergunte aos donos de escolas particulares.

Deus criou o homem antes da mulher para não ouvir palpites.

Droga faz a gente perder a memória e outra coisa que não me
lembro.

Eu indeciso? Pois eu não tenho muita certeza disso.

Evite a ressaca, mantendo-se sempre bêbado.

Extra! Extra! Gêmeo tenta se suicidar e mata o irmão por engano.

Homossexualismo não é doença, porque doença tem cura.

Mulher grávida vive reclamando de barriga cheia.

Não tem porque ser pessimista, não vai funcionar mesmo.

Para japonês, qualquer febre é amarela.

Se barba fosse respeito, bode não teria chifres.

Se ferradura desse sorte, burro não puxava carroça.

O estudo é a luz da vida... economize luz, não estude.

Homem é igual a pão de forma: quadrado, casaca dura e miolo mole.

A Universidade de
Taubaté (Unitau) está com
inscrições abertas para o
Vestibular 2011, que traz
algumas novidades, como
o novo curso Superior de
Tecnologia em Turismo e
Hospitalidade e novas
opções de horários para
os cursos de Agronomia e
de Nutrição. Criado para
acompanhar a tendência
do mercado de trabalho,
que aponta para o
crescimento das
empresas e da oferta de
serviços da área de
Turismo, com destaque
para o Vale do Paraíba, o
curso de Turismo e
Hospitalidade visa formar
profissionais aptos a
desenvolver projetos,
administrar empresas de
agência de viagens e de
eventos e promover e
vender produtos e
serviços turísticos e de
hospitalidade nas
diferentes segmentações
do Turismo. O curso tem

enfoque nas áreas de
administração e de
empreendedorismo, além
de forte embasamento
teórico e prático.
“Estamos em um local
rico em turismo. Há
oportunidades na área de
negócios, devido ao
grande número de
empresas, e no turismo
religioso, uma vez que a
cidade de Aparecida foi
inserida no roteiro
turístico do Vaticano”,
afirma a Profa. Ms.
Marlene Ferreira
Santiago, organizadora do
c u r s o . H O R Á R I O S
DIFERENCIADOS Para
ampliar as oportunidades
de inserção no mercado
de trabalho ainda durante
a graduação, o Vestibular
Unitau também oferece
novas opções de horários
para os cursos de
Agronomia e de Nutrição,
que terão turmas também
no período noturno – para
o curso de Agronomia,

também há a opção do
horário matutino, e para o
de Nutrição, há a opção
do período integral. Todas
as informações sobre os
42 cursos oferecidos no
Vestibular Unitau podem
ser conferidas no site
www.Unitauvest.com.br.INSCRIÇÕES
As inscrições para o
Vestibular Unitau 2011
vão até o dia 6 de
dezembro e podem ser
feitas pelo site
www.Unitauvest.com.br
ou no posto de
atendimento, localizado
na rua Barão da Pedra
Negra, 162, Centro,
Taubaté. O horário de
atendimento é de
 segunda a sexta-feira, das
8h às 21h, e, aos
 sábados, das 9h às 13h. A
taxa de inscrição é de R$
70. A prova será realizada
no dia 12 de
dezembro, das
9h às 14h. Mais
informações pelo
telefone: 0800 55 72 55.

Curso de Turismo é
novidade no Vestibular

Unitau 2011

A Prefeitura da Estância
Turística de Tremembé,
em parceria com o Solar
das Artes, promove a
Exposição de Artes de
Tremembé.Cerca de
quinze artistas do
município apresentarão
suas telas de pintura a óleo

durante dez dias de
exposição.As obras
expostas são trabalhos
d e s e n v o l v i d o s
durante as oficinas
gratuitas de pintura em
tela realizadas no Horto
Municipal pelo Professor
Kleber Marcelino em

parceria com a Secretaria
de Turismo, Cultura e
Esportes.A exposição vai
até o dia 5 de
 Dezembro, das 14 às
22h, no Solar das Artes de
Tremembé, situado à
Praça Geraldo Costa nº
58b – Centro.

Tremembé terá
exposição de arte

O Secretário de Cultura e
Turismo de Monteiro
Lobato, Eduardo Rocha
Dellú, é o novo vice-
presidente do CODIVAP
TURISMO (Consórcio de
D e s e n v o l v i m e n t o
Integrado do Vale do
Paraíba, Litoral Norte e
Mantiqueira). A escolha da
nova diretoria aconteceu
em agosto. A chapa
escolhida tem como
presidente o Secretário
de Turismo de Jambeiro
Stanislau Guisard e o 2º
vice-presidente, Luiz
Felipe Azedo de Ubatuba.
A definição do grupo foi

feita através de uma
eleição. O Codivap
Turismo visa fomentar
ações e projetos que
possibilitem o
desenvolvimento do
turismo sustentável e
como gerador de
negócios na região. De
acordo com Eduardo
Dellú, a participação de
Monteiro Lobato na
diretoria do CODIVAP
possibilita maior adesão
às atividades do projeto:
“A intenção de
reativarmos o Codivap
Turismo é para que nos
tornemos mais fortes

politicamente na busca de
projetos para nossa
cidade, para os circuitos
turísticos e para todas os
municípios que formam
este consórcio”,  disse o
secretário. Entre os
temas debatidos pelo
Codivap em 2010 estão a
Regionalização do
Turismo, a criação de um
roteiro integrado entre as
cidades, formatação de
eventos e ações de
d e s e n v o l v i m e n t o
baseados nos reflexos na
região durante a Copa de
2014 e Olimpíadas de
2016.

Secretário de Monteiro
Lobato é vice-Presidente

do codivap turismo

Meta de redução de
gordura trans nos
alimentos já foi
alcançada por 94,6%
das empresas. Esforço
agora é reduzir sódio/
sal, açúcar e gordura
saturada O ministro da
Saúde, José Gomes
Temporão, assinou nesta
quinta-feira (25), em
Brasília, acordo de
cooperação com a
Associação Brasileira das
Indústrias da Alimentação
(Abia) que prorroga por
mais três anos o Fórum da
Alimentação Saudável.
Estudo feito pela Abia,
em parceria com o
governo federal, revela
que 94,6% das empresas
associadas à entidade, em
média, alcançaram a meta
estabelecida em 2007,
quando o Fórum foi
criado: cerca de 230 mil
toneladas de gordura trans
deixaram de ir para as
prateleiras em 2009, na
comparação com 2008.
“Esse resultado
demonstra o acerto da
estratégia do governo e da
indústria sentarem e
estabelecerem uma
agenda, uma pauta, onde a
questão da saúde pública
foi colocada na mesa,
com resultados
importantes”, disse o
ministro da Saúde, José
Gomes Temporão. As
metas de redução desse
tipo de gordura foram
definidas a partir de
recomendações da
Organização Pan-
Americana de Saúde
(Opas), que estabelece o
limite de 5% de presença
de gordura trans do total
de gorduras em alimentos
processados e 2% do total
de gorduras em óleos e
margarinas. Ao todo,
foram avaliadas doze
categorias de alimentos,
incluindo snacks, massas
i n s t a n t â n e a s ,
sorvetes, caldos,
chocolates, sopas,
panetones, óleos, pratos
prontos, biscoitos e
bolos, além de margarinas
e cremes vegetais. Para a
escolha dessas

categorias, a Abia – que
representa cerca de 70%
do setor produtivo
nacional – fez um
levantamento e
selecionou os grupos de
alimentos que
apresentavam teores mais
elevados de gorduras
trans.Desde a criação do
Fórum da Alimentação
Saudável – estabelecido
com o objetivo principal
de encontrar alternativas
viáveis para a substituição
e a conseqüente redução
de alimentos prejudiciais
à saúde dos brasileiros –
foram desenvolvidas
importantes ações
conjuntas entre os órgãos
parceiros: Ministério da
Saúde, Abia e Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa).
PRORROGAÇÃO – O
acordo foi prorrogado
para dar continuidade aos
esforços em se atingir
100% das metas de
redução de gorduras trans
em todos os produtos
i n d u s t r i a l i z a d o s .
Principalmente, em
categorias de alimentos
que obtiveram resultados
menos expressivos
quanto à redução de
gorduras trans, como
margarinas e cremes
vegetais, bolos e
biscoitos. De acordo com
a Pesquisa de Orçamentos
Familiares (POF 2002-
2003/IBGE), o consumo
domiciliar per capita
anual de margarina foi de
1,62kg e, o de biscoitos,
4,81kg. O esforço de
aperfeiçoar a qualidade
dos produtos que chegam
às prateleiras demonstra
o empenho e a articulação
entre governo e indústria.
Por isso, as medidas
previstas no Fórum da
Alimentação Saudável
também são
e x t r e m a m e n t e
importantes para a gradual
redução do teor de sódio/
sal e açúcar nos alimentos
processados. A
expectativa é que, até
2020, o consumo de sal
pela população brasileira
seja reduzido em 50%. “

A redução do teor de sal é
um novo desafio. O
consumo excessivo pode
causar, a longo prazo,
problemas de saúde
pública como hipertensão
arterial, entre outros.
Entregamos à Abia um
documento técnico com
prioridades para a
redução. Haverá agora o
desenvolvimento de um
trabalho técnico, com
estabelecimento de
metas, para que esse
trabalho continue
avançando”, afirmou o
ministro Temporão.
Estudos apontam que a
redução de 3 gramas no
consumo diário de sal
levaria a uma redução de
13% nos casos de
Acidente Vascular
Cerebral (AVC) e 10% nas
doenças isquêmicas do
coração. RISCOS À
SAÚDE – O consumo de
altas taxas de gorduras
trans e sal aumentam os
riscos de obesidade,
d o e n ç a s
c a r d i o v a s c u l a r e s ,
diabetes, hipertensão e
AVC. No Brasil, segundo
dados da POF (2008-
2009/IBGE), cerca de um
terço das crianças com
idade entre 5 e 9 anos
apresentam excesso de
peso. Entre os adultos,
esse percentual chega a
50%. Além disso, a
pesquisa Vigitel
(Vigilância de Fatores de
Risco e Proteção para
Doenças Crônicas por
Inquérito Telefônico)
apontou que, em 2009,
24,4% da população
adulta das capitais
brasileiras foi
diagnosticada como
hipertensa e 5,8% como
diabética. Nesta
população, as doenças
cardíacas são mais graves,
de difícil tratamento e de
alto custo para o sistema
de saúde. Por isso, o
esforço de
aprimorar os alimentos
para a melhoria da saúde
e da qualidade de vida dos
brasileiros é preocupação
permanente do Ministério
da Saúde.

Ministério da Saúde renova acordo
com indústria para melhorar
alimentação dos brasileiros
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Exploração na camada do
pré-sal desenvolverá cerca
de 500mil empregos até
2020, além de gerar
crescimento no mercado de
Equipamentos de Proteção
Individual.A descoberta da
camada de pré-sal em uma
área que vai do litoral de São
Paulo até o Rio Grande do
Sul impulsiona a roda da
fortuna brasileira a girar. Isso
porque o óleo encontrado é
tão precioso que pode
transformar de forma brutal
o rumo da economia do país.
Localizado a seis mil metros
de profundidade, a
exploração do material
encontrado implicará alguns
investimentos consideráveis
que traduzidos em números
representam mais de 210
bilhões de dólares, referentes
apenas na Petrobras e nas
indústrias de máquinas e
equipamentos. Mas esses
não serão os únicos setores
a ganharem generosas
vantagens. O mercado de
trabalho também vai respirar
as mudanças, pois serão
gerados 500 mil novos
postos de trabalho até2020
que vão passar pelas
refinarias, indústrias navais,
construção de plataformas,
malhas de gasoduto,

indústrias petroquímicas,
entre outras.Diante deste
cenário, a indústria brasileira
se prepara para viver o
desafio de se tornar a
principal fornecedora do pré-
sal mundial. Isso faz com que
as empresas já comecem a
se mexer buscando novas
parcerias e encomendando
seus novos equipamentos.
Mas com tantas
oportunidades trabalhistas a
se abrirem e com o
considerável risco que
algumas dessas novas
funções implicam, o
investimento deverá
obrigatoriamente passar
também pelo campo da
segurança e saúde no
trabalho. Para isso deverão
ser adquiridas centenas de
milhares de EPI’s-
Equipamentos de Segurança
Individual - que atenda as
necessidades e
especificidades das funções
realizadas no contexto de
cada setor atendido. Dando
subsídio, então, a essas
empresas, está o Guia do
EPI, primeiro e único anuário
brasileiro especializado em
onde encontrar os produtos
e serviços de segurança e
saúde no trabalho, além de
oferecer dicas de como se

utilizar os EPI’s e ajudar a
diminuir os índices de
acidentes. De acordo com
Poliana Tupinambá, diretora
do Guia do EPI, há tres anos
no mercado ele foi criado
para beneficiar empregados
e empregadores, cujo
objetivo é a prevenção no
mercado e incorporação de
boas práticas da gestão de
saúde e segurança no
trabalho, contribuindo para a
proteção e redução de
acidentes ou doenças
resultando em uma maior
qualidade de vida dos
trabalhadores e diminuindo os
custos da empresa com os
acidentes. As primeiras
explorações de fato do pré-
sal estão previstas para o fim
de 2010, gerando alguns
novos empregos neste fim de
ano. Sendo assim, o Guia
pretende estabelecer junto as
empresas uma união
corporativa, pois quando
patrões e empregados se
unem a fim de fortalecerem
essa cultura de prevenção,
acredita-se que o resultado
seja uma súbita melhoria da
qualidade devida dos
trabalhadores e dos
segurados em geral.
Informações no
www.guiadoepi.com.br

Pré-sal estimula o mercado dos
EPI’s

Em alusão ao Dia
Internacional das Pessoas
com Deficiência, o Teatro
Mario Covas recebe, nos
dias 03 e 04/12/2010
(sexta e sábado), uma
série de palestras,
apresentações e
discussões sobre o tema.
Além da eleição do novo
conselho para o ano de
2011, o evento contará
com peças teatrais e
apresentações culturais,
com destaque para
Noturno, da companhia
paulistana, Oficina dos
Menestréis; e palestras
sobre acessibilidade,
tecnologia assistiva,
c l a s s i f i c a ç ã o
internacional de
funcionalidade e
direitos constitucionais. 
O fórum é organizado
pelo Conselho Municipal
da Pessoa com
Deficiência (Comdefi),
que reúne membros
sociedade civil, por meio

da Associação de
Portadores de
Necessidades Especiais
de Caraguatatuba, da
Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais
(Apae), Acalento e
Associação dos Surdos da
cidade; e do poder
público, por meio do
Governo Municipal.Os
interessados em
participar podem fazer a
inscrição até o dia 2, das
8h às 17h, pelo telefone
(12) 3997-7000 ou
pessoalmente, na
secretaria de
Educação.Cronograma 3
de Dezembro 18h30 –
Cadastramento 19h –
Abertura solene 20h –
Peça: Noturno -
Companhia Oficina dos
Menestréis 21h –
Coquetel 4 de Dezembro
8h – Abertura 8h15 –
Apresentação cultural
8h30 – Palestra:
Empregabilidade da

pessoa com deficiência,
com Marcelo Scabelli
Psicólogo da Avape/São
Paulo 10h30 – Palestra:
F u n c i o n a l i d a d e ,
acessibilidade e
tecnologia assistiva, com
Maria Aparecida Zulian –
Terapeuta ocupacional,
mestre em educação,
doutoranda em engenharia
elétrica, coordenadora da
pós-graduação da
Unicastelo e delegada da
Crefito/São Paulo 14h –
Palestra: Direitos
Constitucionais da Pessoa
com Deficiência, com a
Doutora Margarida
Araújo Seabra de Moura –
A d v o g a d a ,
Natal/Rio Grande do
Norte 16h30 – Peça: O
zum zum zum da inclusão
- Teatro Apae de
Caraguatatuba 17h30 –
Divulgação do resultado
da eleição para a
composição do Comdefi
18h – Encerramento

Caraguá promove o 1º
Fórum Inclusivo da

Pessoa com Deficiência
Física

Em comemoração ao
Natal, no próximo
domingo (05/12/2010),
será realizado no Centro
Esportivo Ubaldo
Gonçalves (Cemug), o
Festival Papai Noel de
Natação. O evento tem
início às 8h27 e terá a
participação de atletas de

escolinhas e academias
de Caraguá. No festival
serão realizadas provas de
25 metros livre, nas
categorias de A à L,
 em dois níveis, com e
sem flutuador. As
idades variam de 4 à 80
anos, feminino e
masculino e, no final da

competição, todos os
atletas receberão
medalhas de participação.
Os interessados podem se
inscrever até o dia 01 de
dezembro (quarta-feira),
pela internet no email
natacaocaragua2010@bol.com.br
ou na secretaria de
Esportes, das 8h às 17h.

Festival leva nadadores
de todas as idades à
piscina do Cemug

O Poupatempo
Caraguatatuba, 18º Posto
inaugurado pelo Governo
de São Paulo, completou
um mês de
f u n c i o n a m e n t o
contabilizando mais de 11
mil atendimentos aos
cidadãos. A emissão de
RG e o acesso aos
serviços públicos
e l e t r ô n i c o s ,
representando juntos 40%
de toda a demanda, são os
serviços de maior
destaque na Unidade do
Litoral Norte.De todos
os serviços prestados
pela Unidade, quase
metade da demanda da
população no período foi
para os serviços do

Instituto de Identificação,
com mais de 2,6 mil
emissões de RG, e do
Detran, que contabiliza
828 licenciamentos de
veículos e 536 emissões
de Carteira Nacional de
Habilitação. No e-
poupatempo, outro órgão
de grande destaque que
disponibiliza mais de 2
mil serviços públicos via
Internet, quase 1,8 mil
acessos já foram
registrados.Em sua área
de 1.800 m2, o
P o u p a t e m p o
Caraguatatuba oferece
mais de 50 serviços
públicos presenciais e
dois mil eletrônicos,
prestados pelos seguintes

órgãos: Acessa SP
(acesso gratuito à
Internet), Detran
(Departamento Estadual
de Trânsito), e-
poupatempo (serviços
públicos eletrônicos),
Instituto de Identificação
(IIRGD), Secretaria de
Estado do Emprego e
Relações do Trabalho
(Sert) e Banco do
Brasil.Serviço:Poupatempo
Caraguatatuba Endereço:
Av. Rio Branco, 955 –
Bairro IndaiáHorário de
funcionamento: de
segunda a sexta-feira, das
9 às 18h, e aos sábados,
das 9 às 13h.Disque
Poupatempo: 0800 772
36 33 (ligação gratuita)

Poupatempo faz mais de
11 mil atendimentos em

um mês de operação

Os trabalhadores na Daido
aprovaram o estado de greve
na empresa contra o impasse
nas negociações da 2ª parcela
da PLR (Paticipação nos
Lucros e Resultados)
 de 2010. A decisão
dos trabalhadores
aconteceu em assembléia
realizada na portaria da
empresa na tarde desta
segunda-feira, dia 29.Com a
aprovação do estado de
greve a empresa tem um

prazo de 48 horas para
apresentação de uma
proposta que contemple a
categoria.A partir de quarta-
feira, dia 1º, os trabalhadores
poderão dar inicio às
mobilizações na empresa pela
proposta de PLR.Para o
presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté e
Região, Isaac do Carmo, os
trabalhadores estão
mobilizados pela PLR e com
disposição de

luta.”Esperamos que seja
apresentada uma proposta
de PLR que contemple os
trabalhadores, mas
 enquanto isso não acontece,
o momento é de unidade e
mobilização da
categoria”, afirma o
presidente Isaac.
A Daido tem cerca de 200
trabalhadores e fabrica
correntes para motos,
correntes industriais,
agrícolas e transportadoras.

Trabalhadores na Daido aprovam
estado de greve por proposta de PLR


