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Jornal Regional

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.

Miscelânea
Curiosidades

Num bairro pobre de uma cidade distante, morava uma garotinha muito bonita, que freqüentava
a escola local. Sua mãe não era muito cuidadosa e a criança quase sempre se apresentava
mal vestida. O professor a observava, sentindo-se inconformado com o estado da bela
menina. Um dia ele resolveu separar algum dinheiro do pouco que ganhava, foi a uma loja e
comprou um vestido novo para ela. Ao ver o vestido, a mãe percebeu que seria lamentável
que sua filha, com aquele traje novo, andasse descuidada. Por isso, passou a lhe dar banho
todos os dias, pentear seus cabelos, cortar suas unhas. O pai, notando a transformação,
achou que seria uma vergonha sua filha, tão bonita e bem arrumada, morar em um lugar
como aquele, caindo aos pedaços. Combinou com a mulher que, além deles mesmos se
arrumarem melhor, também iriam ajeitar a casa. Logo a casa passou a se destacar pela
beleza das flores que enchiam o jardim e pelo cuidado em todos os detalhes. Os vizinhos, por
sua vez, ficaram envergonhados e resolveram também arrumar as suas casas. Depois de
um tempo, todas as casas estavam transformadas. O prefeito da cidade, entusiasmado,
resolvei enfim dar início às obras tão necessárias. As ruas foram limpas e asfaltadas, os
esgotos canalizados e, pouco a pouco, a cidade tornou-se um local digno de se viver. E
pensar que tudo começara apenas com um vestido novo. Ele apenas fez o primeiro movimento,
que acabou levando outras pessoas a se motivarem e lutarem por melhorias. E nós? Será
que cada um está fazendo a sua parte? Sabemos que é difícil mudar o estado total das
coisas. Que é difícil reconstruir o planeta ou até mesmo transformar um bairro, mas é
possível “dar um vestido novo”.

Humor

Uma loira entra numa loja e vê uma coisa brilhando e pergunta:
- O que é isso?
- É uma garrafa térmica. Responde o vendedor.
- E pra que serve? Pergunta ela.
- Ela mantém fria as coisas frias e quente as coisas quentes. Explica o vendedor.
E a loira compra a garrafa térmica. No dia seguinte ela a leva para o trabalho e seu chefe,
estranhando aquele objeto brilhante, pergunta:
- O que é isso?
- É uma garrafa térmica. Ela mantém quente as coisas quente e fria as coisas frias. Responde
a loira.
- E o que tem dentro? Pergunta o chefe.
E a loira toda satisfeita, diz:
- Duas xícaras de café e um copo de suco.

Uma loira estava preocupada, pois acha que seu marido está tendo um caso. Vai até uma
loja de armas e compra um revólver. No dia seguinte, ela chega em casa e encontra o
marido na cama com uma ruiva espetacular. Ela aponta a arma para a própria cabeça. O
marido, apavorado, pula da cama e implora, suplica para que ela não se mate e aos berros,
a loira responde:
- Cala a boca, cretino... Pois fique sabendo que você será o próximo...

O milionário foi até o gabinete do prefeito, mas foi logo barrado pelo segurança, que diz:
- Desculpe, mas o prefeito não vai poder atendê-lo, ele está com um pessoal de Brasília.
E o milionário, responde:
- Ora, deixa de bobagem! Vá lá e diga a ele que eu estou de Mercedes.

Mensagens

Segundo a lenda chinesa, uma jovem recém-casada, se dava muito mal com a sogra.
Desesperada, pediu a um sábio, que lhe deu algumas ervas para envenenar a mulher e
recomendou para que ela fizesse um chá e que a mãe de seu marido ingerisse um pouco do
chá por dia e que, para não levantar suspeita que mantivesse uma relação cordial com ela.
A jovem assim fez o que foi sugerido. Algumas semanas depois, sua delicadeza tinha
conquistado a mulher. As duas viviam como mãe e filha. A moça voltou ao sábio pedindo um
antídoto para recuperar sua sogra. Sorrindo, ele lhe disse que as ervas eram curativas.

O valioso tempo dos maduros

Contei meus anos e descobri que daqui pra frente tenho menos tempo para viver do que já
vivi até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que
ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras, ele chupou displicente, mas percebendo que
faltavam poucas, rói até o caroço. Já não tenho tempo de lidar com mediocridades. Inquieto-
me com invejosos tentando destruir quem eles fingem que admiram. Já não tenho tempo
para conversas intermináveis, para discutir assuntos inúteis sobre vidas alheias que nem
fazem parte da minha. Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas que
apesar da idade cronológica, são impuras. As pessoas não debatem conteúdos, apenas os
rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos, quero somente a essência,
minha alma tem pressa. Sem muitas jabuticabas na minha bacia, quero viver ao lado de
gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, não se encantam com triunfos,
não se consideram eleitas antes da hora, não fogem da sua mortalidade. Só há que caminhar
perto de coisas e pessoas de verdade. O essencial faz a vida valer à pena. Para mim, basta
o que é essencial.

Pensamentos

Para elevar-se as pessoas precisam ajoelhar-se.
Honestidade é o mesmo que fazer seguro para a paz de espírito.
Herege não é quem morre na fogueira, herege é quem a acende.
Lar doce lar, donde eu escondo todos os meus defeitos.
Os fazendeiros mais estúpidos só colhem as batatas maiores.
Um pequeno vazamento eventualmente afunda um grande navio.
Estou tão velho que nem tenho mais tipo sanguíneo.
O trabalho enobrece o homem, mas também o cansa.
Só uma grande alma pode sofrer sem se queixar.
Quem prejudica os outros, prejudica a si mesmo.
A única pessoa livre é aquela que não teme o ridículo.
Não cite o que ele diz, cite o que ele quis dizer.
Ninguém sabe o bastante para ser pessimista.
O Sol nasce para todos e a Lua para os enamorados.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
Para sua estrela brilhar não precisa apagar a minha.
Todas as flores do futuro estão nas sementes do presente.
Há três meios de se acreditar: a razão, o hábito e a inspiração.
Ninguém é bom por acaso, a virtude deve ser aprendida.
Adultério é o que une três pessoas sem uma saber.
Não acuse a natureza, ela faz a sua parte, agora faça a tua.
Quem é temido por muitos, deve temer a todos.
A perfeita razão foge de qualquer extremismo.
No idioma está a árvore genealógica de uma nação.
Jesus te ama, mas nós te achamos um cara muito chato.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Bondade em balde sempre será devolvido em barril.
Em economia a maioria está sempre enganada.

Ubatuba prossegue com a
campanha de realização
do teste rápido para HIV,
que é gratuito e o
resultado sigiloso. Os
exames são realizados
diariamente no
Ambulatório de
Infectologia e é tão
confiável quantos os
testes de laboratório. Sai
em, no máximo, 15

minutos.O teste rápido
para HIV já vem sendo
realizado no município
desde janeiro de 2011.
Até o mês de maio, foram
realizados 191 testes,
sendo 92 pessoas
do sexo feminino e 59 do
sexo masculino.
A faixa etária de maior
procura pelo teste está
entre 20 e 34 anos,

seguido pela faixa etária
de 35 a 49 anos. Destes,
96 pessoas realizaram o
teste de HIV pela
primeira vez.
Este exame é
realizado diariamente
no Ambulatório de
Infectologia que
fica na Rua Antonio
Silva Balio, 44, Silop.
Não precisa de jejum.

Ubatuba realiza teste
rápido e gratuito de HIV

Indústria, mineração,
construção civil,
prestação de serviços e
administração pública
puxam geração de
empregos.A última
publicação do Caged
(Cadastro Geral de
Empregados e
Desempregados) - órgão
da Secretaria Estadual de
Emprego e Relações do
Trabalho - mostrou que
P i n d a m o n h a n g a b a
continua na ponta na
geração de postos de
trabalho na região.Em
maio, a cidade apresentou
nova variação positiva e já
acumula 4,85% no ano.
Para ter uma base, é o
melhor índice da região,
que tem Caçapava com
2,41%; Guaratinguetá
(2,32); Jacareí (3,46);
São José dos Campos
(1,05); e Taubaté
(4,08).No acumulado dos
últimos 12 meses, a
diferença de
Pindamonhangaba para as
duas principais cidades da
região é ainda maior:
Pinda (6,40%); São José
dos Campos (- 0,67%); e
Taubaté (5,28%).A
Secretaria Municipal de
D e s e n v o l v i m e n t o

Econômico atribui o
resultado a uma série de
fatores, dentre os quais se
destaca o aumento na
atividade industrial. “A
indústria de
transformação é o carro
chefe no indicador.
Trabalhamos fortemente
na captação de vagas junto
às empresas. É trabalho
diário e de muita
dedicação e nossa equipe
no PAT (Posto de
Atendimento ao
Trabalhador) tem uma
participação importante
neste sucesso”, disse o
secretário Álvaro Staut
Neto.O prefeito João
Ribeiro lembrou que nos
últimos anos a geração de
empregos sempre esteve
em alta na cidade. “O
número de empregos com
carteira assinada
a u m e n t o u
consideravelmente na
maioria dos segmentos
econômicos. As
indústrias e empresas de
uma maneira geral são as
grandes responsáveis por
isso, todavia, muitas delas
foram motivadas a se
expandir e a contratar,
devido ao planejamento
da cidade, plano diretor,

leis de incentivos fiscais
e mão-de-obra qualificada
e outras facilidades
encontradas em
Pindamonhangaba”.Além
do setor industrial, o
prefeito destacou outras
atividades. “Embora Pinda
seja uma cidade cujas
atividades sejam
p r e d o m i n a n t e m e n t e
industriais, temos dados
significativos em outros
setores – mostrando que
estamos atentos e
trabalhando também em
outras frentes
econômicas. Os setores
de serviços, construção
civil, extração e a
administração pública têm
uma parcela significativa
no índice”.João Ribeiro
ainda ressaltou que
Pindamonhangaba está
entre as 30
principais cidades do
Estado de São Paulo no
Índice de Participação
dos Municípios.
“Vivemos um
momento espetacular
neste quesito, que é
gerado, sobretudo, através
do sucesso no valor
adicionado - este que
cresceu 83% nos seis
últimos anos”,

Emprego: Pinda lidera
geração de postos de

trabalho na região
A Carreta da Saúde da
Mulher, implantada pela
administração do prefeito
Roberto Peixoto, atende a
população taubateana, de
27 de junho a 22 de julho,
no Parque Três Marias.
Com o objetivo de
prevenir o câncer
ginecológico e de mama,
os atendimentos
acontecem em frente ao
Posto de Atendimento
Médico e Odontológico
“PAMO I”, que fica na Rua
Armando de Moura,
número 290. Para ser
atendida, a munícipe deve

se dirigir à carreta e
apresentar seus cartões de
saúde “SIM” e “SUS”, RG
e CPF. Os horários são
das 7h30 às 11h30 e das
12h30 às 16h30, de
segunda a
sexta-feira.A Prefeitura
espera uma grande
procura pelos serviços,
pois o bairro é bastante
populoso e a localização
da carreta esta numa via
de grande movimento. E o
fato de se deslocar o
aparato médico até a
comunidade é mais um
incentivo para a procura

pelos exames. A Carreta
da Saúde está em
funcionamento desde
2006. Somente no último
período de atendimento,
mês de junho, no bairro
Gurilândia, foram
realizados 156 exames
preventivos e 189
mamografias. O total
geral de exames, desde a
implantação da carreta
chega a 29.460
proced imen tos .Ma i s
informações sobre
atendimentos e consultas
nos telefones: (12) 3625-
5113, 3621-6600.

Parque Três Marias
recebe a Carreta da

Saúde da Mulhe
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A Prefeitura de
P i n d a m o n h a n g a b a
informa que não haverá
expediente na
 Farmácia Popular dia 29
de junho, para
instalação de
um novo sistema de

distribuição de
medicamentos, conforme
determinação do Governo
Federal.Os serviços na
Farmácia Popular
voltam ao normal dia 30
de junho.Também
no dia 30 de junho, a

Prefeitura fará a
capacitação dos
funcionários para
trabalharem com o novo
sistema, no entanto, a
Farmácia funcionará
normalmente a partir das
10 horas.

Farmácia Popular reabre

dia 30 de junho

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio da Secretária de
Saúde e Assistência
Social, e o Conselho
Municipal de
 Saúde realizam no dia 2
de julho, das 8 às
13 horas, no Instituto
Salesianos, a 5ª
Conferência Municipal de
Saúde.As inscrições para

a 5ª Conferência
Municipal de Saúde serão
abertas na sala do
Conselho Municipal de
Saúde da Secretaria
de Saúde e Assistência
Social.O Instituto
Salesianos fica
à avenida São João Bosco,
727, Santana
A comissão organizadora
é formada pelos

 seguintes membros:
Antonio Leandro dos
Santos, Rogéria de
Fátima do N.B. Santos,
José Donizeti Azevedo,
Fábio Lemes, Irene
Ribeiro de Morais,
José Fernandes Ribeiro,
Sandra Lujan
 Lopez Rezende, Vitor
Coque e Willian Paulo da
Silva.

Pinda promove 5ª conferência da

saúde dia 2

De 03 de julho a 02 de
outubro, no Palácio Boa
Vista, em Campos do
Jordão, acontece a mostra
Rosa dos Ventos – Arte
Colonial no Acervo dos
Palácios do Governo,
promovida pela Curadoria
do Acervo dos Palácios,
órgão vinculado à Casa
Civil. Com curadoria de
Maria Alice Milliet e
Dalton Sala, a exposição
exibe obras do período
colonial (séculos 16 ao
18), como mobiliário,
talha, pintura, imaginária,
objetos de porcelana,
tanto sacros quanto
profanos, provenientes
dos Palácios dos
Bandeirantes, Boa Vista,
do Horto e dos Campos
Elíseos. A exposição está
dividida em quatro
núcleos: no primeiro, na
sala de entrada, o visitante
vai conhecer um conjunto
eclético que ilustra a
abertura do império
português para o mundo e
o comércio com o

Oriente: mobiliário indo-
português, porcelanas
chinesas, cassone ou
arcaz italiano, as duas
talhas portuguesas que
trazem em relevo os
apóstolos Pedro e Paulo,
entre outras peças. A tela
do holandês Gillis
Peeters, de 1637,
imagem-síntese desta
época de navegações e
conquistas, é o destaque
do núcleo. No segundo
núcleo, estão expostos
dois oratórios
policromados, três
imagens religiosas em
barro cozido, um pequeno
arcaz de sacristia, um
fragmento de talha
dourada do século XVII
que pertenceu à Igreja do
Colégio dos Jesuítas da
Bahia e gravuras de
Johann Moritz Rugendas.
O terceiro ambiente
busca recriar um ambiente
conventual, para recordar
a presença das ordens
religiosas no mundo
colonial. De um lado,

alinha-se um cadeiral
usado por monges ou
frades encimado por
quadros cusquenhos
provenientes das oficinas
andinas. O último núcleo,
no pavimento superior do
Palácio, apresenta obras
que caracterizam o
barroco luso-brasileiro,
que se desenvolveu no
século XVIII, como, por
exemplo, pintura do
pintor mineiro Manuel da
Costa Ataíde. Nesse
espaço, estão expostas
também duas credências,
um banco de sacristia e
anjos tocheiros. A
Curadora do Acervo, Ana
Cristina Carvalho, explica
que a coleção de arte
colonial dos Palácios do
Governo, composta de
mais de mil peças de
mobiliário religioso e
civil, imagens sacras,
pinturas e objetos
artísticos, foi formada a
partir das aquisições na
primeira metade do
século XX.

Arte Colonial no Acervo
dos Palácios

O vereador Luizinho da
Farmácia (PR) sugeriu à
Prefeitura de Taubaté a
criação de um programa
específico de
atendimento de saúde aos
homens, a exemplo da
Carreta da Saúde da
Mulher, que poderia ser
chamada de Carreta do
Homem, como

sugestionou.Munícipes
que procuraram o
vereador citaram o
sucesso dos exames
executados pela Carreta
da Mulher. No caso dos
homens, a sugestão seria
disponibilizar um serviço
para efetuar exames
preliminares, como de
próstata, controle do

diabetes e pressão
arterial.”Em diversas
o p o r t u n i d a d e s ,
o prefeito já se
posicionou favorável à
criação da carreta
masculina, e os
munícipes que seriam
favorecidos apoiam a
criação desse benefício”,
afirmou Luizinho.

“Carreta do homem” é
sugestão do vereador
Luizinho da Farmácia

Bruno Motta é a terceira
atração do 2º Festival do
Humor, que acontece no
Teatro Grande Hotel,
neste sábado (02/07), a
partir das 22h O
humorista traz para o seu
espetáculo de stand-up
comedy uma compilação
de seus melhores textos
além de novos temas
como a televisão, que é
um de seus assuntos
prediletos. Motta ainda
conta com um
companheiro de palco, o
pedestal, que se torna
diversos objetos de cena;
além de uma interação
com a plateia que com
certeza irá aos risos com
seus esquetes.O
espetáculo conta ainda
com a narração do
humorista e apresentação
Marcelo Adnet.Bruno
Motta, que atualmente,
comenta com muito bom
humor as notícias do dia
no novo jornal da Record
News apresentado por
Heródoto Barbieiro,
começou a sua carreira de
humorista em 1998,
entrou para o universo dos

stand-up em 1998,
participando do Prêmio
Multishow do Bom
Humor, ficando em 6º
lugar. Já em 2001, foi o
vencedor do Festival
Nacional de Novos
Humoristas e em 2006,
levou a melhor no Prêmio
Melhor Humorista Stand-
Up do Brasil. Além de
humorista, Bruno é ator e
publicitário e esteve na
função de redator dos
programas 15 Minutos
(Marcelo Adnet) e Furo
MTV, onde também atuou
como colunista. Com
apresentações de seus
espetáculos além de
percorrer o Brasil,
marcou presença em
programas como
Fantástico, Programa do
Jô e Altas Horas, além de
ser fundador dos grupos
ImproRisos e Seleção de
Humor; e ser o
apresentador de
Improvável, consagrado
pelos Barbixas, visto na
internet por mais de 150
milhões de pessoas.O
stand-up com Bruno
Motta tem duração de 60

minutos e classificação
etária 14 anos. Os
ingressos estão à venda
desde o dia 13 de junho
(segunda-feira) pelo e-
m a i l
ingressos@atproducoes.com
e em Campos do Jordão
nas lojas Brazolin Sports
(Shopping Center Suíço e
Shopping Capivari) a R$
80,00 (inteira) e R$
40,00 (meia) para
estudantes, professores, 
pessoas acima de 60 anos,
associados e funcionários
das empresas cadastradas
na Rede Cultural2º
Festival de Humor é uma
realização da AT
Produções, que receberá
ainda nessa edição
Dezimprovisa (Paulinho
Serra, Talita Werneck,
Rodrigo Capela,
 Felipe Ruggeri), Fábio
Rabin, Guilherme Uzeda,
Felipe Andreoli e Fábio
Ponchat. Mais
informações pelo
telefone (12) 9142-
6253.Teatro Grande
Hotel fica na Av. Frei
Orestes Girardi, 3549 –
Vila Capivari

Festival do Humor
recebe Bruno Motta

Atração traz muita risada
neste sábado ao Teatro

do Grande Hotel

A USE Intermunicipal realiza
no período de 2 a 9 de julho
de 2011 a 58ª Semana
Espírita de Taubaté. O tema
central deste ano é
Espiritismo e o Despertar do
Homem no Século XXI - “E
conhecereis a verdade e a
verdade vos libertará” - Jo:
8:32.Durante todo o período
estão programadas palestras,
momentos de arte e
seminários. Para os
seminários, será cobrada uma
taxa de colaboração no valor
de R$ 10,00.  A
programação da 58ª Semana
Espírita será realizada na sede

do Centro Espírita União e
Caridade, Rua Souza Alves,
142, centro, Taubaté-SP.
Programação:Palestras:02/
07/11 – Sábado - 19:30
horas – Vansan,  de Mogi das
Cruzes - SP03/07/11 –
Domingo - 19:30 horas –
Ismael Batista,  de Guaxupé-
MG04/07/11 - 2ª-feira  -
19:30 horas - João Luiz N.
Ramos, de Cachoeira
Paulista - SP05/07/11 - 3-
feira - 19:30 horas - Manolo
Quesada, de São Paulo -
SP06/07/11 - 4ª-Feira  -
19:30 horas  - Rosângela
Pires, de  São Paulo - SP07/

07/11 - 5ª-Feira - 19:30
horas – Pedro Camilo, de
Salvador -BA08/07/11 - 6ª-
Feira - 19:30 horas – Avildo
Fioravanti, de  Águas da
Prata -SP09/07/11 –
Sábado  - 19:30 horas –
Agnaldo Paviani, de
Votuporanga –
SPSeminários:03/07 –
domingo - 09:00h às 12:00h
-  ‘Desmistificando as
InfluênciasEspirituais’,
Coordenador Ismael Batista.
10/07 – domingo - 09:00h
às 12:00h - Encontro com
C r i s t o C o o r d e n a d o r :
Aganaldo Paviani

Coluna Espírita: Taubaté realiza 58ª
Semana Espírita

Na segunda-feira (27), o
prefeito de Taubaté, engº
Roberto Peixoto retomou
sua rotina de trabalhos e
pela manhã esteve
visitando algumas obras
em andamento na cidade
e em seguida o prefeito
cumpriu agenda interna
de despachos.De acordo
com o prefeito, a cidade

de Taubaté não pode parar
e por isso ele optou por
realizar uma agenda mais
técnica até colocar em
dia sua rotina de trabalho.
“Estou ainda mais
disposto e com mais
determinação para
concretizar as muitas
ações que planejamos
para este um ano e meio

restante de mandato.
Acreditamos que Taubaté
vive um momento
favorável, a exemplo dos
dados oficiais divulgados
na última semana pelo
Caged, que aponta Taubaté
como a cidade do Vale que
teve o maior crescimento
em vagas de empregos.”
Declarou Peixoto.

Prefeito Roberto Peixoto
retoma rotina de

trabalhos

O Ciesp de Taubaté
promoveu na manhã de
segunda-feira, 27, o
lançamento de dois
eventos que serão
realizados no mês de
julho: o Atendimento à
Indústria e a Rodada de
Negócios. A apresentação
foi feita exclusivamente
para os veículos de
comunicação e contou
com a presença de
jornalistas de rádio, sites
e jornais impressos.Na
ocasião estiveram
presentes o diretor do
Ciesp Taubaté, Albertino
de Abreu, e dois diretores

da Fiesp, Flávio Vital e
Augusto Doccia, que
falaram sobre o
Atendimento à Indústria e
a Rodada de Negócios.
Vital enfatizou a parceria
com grandes instituições
financeiras como o
BNDES, Banco do Brasil,
Bradesco, Caixa
Econômica Federal, Itaú,
Santander e Nossa Caixa
Desenvolvimento, que
estarão presentes no
Atendimento à Indústria,
que acontece no dia 8 de
julho, na Escola Senai
Felix Guisard. O gerente
do Ciesp Taubaté, José de

Arimathéa, conversou
com os jornalistas sobre
a Rodada de Negócios que
será realizada no dia 14 de
julho. Arimathéa destacou
que na edição do ano
passado foram realizadas
aproximadamente 2.200
reuniões durante o
evento.O Atendimento à
indústria e a Rodada de
Negócios marcam o
calendário de eventos do
Ciesp Taubaté do mês de
julho. Ambos serão
realizados na Escola Senai
Felix Guisard, que fica na
Avenida Independência,
846, Independência.

Ciesp Taubaté recebe
diretores da Fiesp para

lançamento de dois
eventos

A ACE Caçapava firmou
contrato de parceria com
o SENAC e vai oferecer
serviços especiais aos
seus associados.No dia
05/07 (terça-feira) às
9h00 no auditório da

ACE, a equipe do Senac
realizará uma palestra
para explicar essas

vantagens e também para
apresentar o
curso ”Atendimento ao

Cliente”, que será
oferecido em julho,
conforme convite
abaixo. Para a palestra
inaugural a inscrição vai
até o dia 04/07 pelo
telefone 3654-2705.

ACE Caçapava oferece curso em
parceria com o Senac


