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Atendendo solicitação
dos moradores do bairro
do Cecap, o prefeito de
Taubaté, Roberto Peixoto,
através da Secretaria de
Obras, Trânsito e
Transportes, finalizou
nesta semana os
serviços de recapeamento
e sinalização de
 solo da rua Stebam Soldi
em toda sua extensão.De
acordo ainda com
planejamento da
Secretaria de Obras, já
estão recebendo
recapeamento às vias
públicas Miguel Pistili e
Waldemar Bonelli, entre
outras, que fazem parte do
pacote de serviços
determinados pelo
prefeito Roberto
Peixoto.Essa ação de
campo e de resultados
 da secretaria municipal

de Obras, vem
contando com o apoio do
gabinete do
prefeito Peixoto
através da professora
Sonia Ragazzini
e dos assessores
Luciano Filho e
Robertinho de
Paula, que diariamente
percorrem diversos
bairros e comunidades,
apresentando relatórios
destacando a necessidade
de cada localidade
visitada.”Em nossa
administração a
população participa
ativamente apresentando
suas reivindicações e
como Chefe do Executivo
estamos buscando
atender as necessidades e
prioridades de cada região
de Taubaté”, esclarece
ainda, o prefeito Peixoto.

Taubaté mais
bonita: Peixoto

atende
reivindicação da
comunidade do

Cecap

A Prefeitura de Taubaté
deu início, na última
quarta-feira, 20 de julho,
à segunda etapa de
implantação da primeira
Floresta Urbana do
município, localizada na
Avenida Benedito Elias
de Souza, às margens do
córrego do Convento
Velho, nas imediações do
Sedes – Sistema
Educacional de
D e s e n v o l v i m e n t o
Social.Segundo a
Secretaria Municipal de
Meio Ambiente,
começaram a ser
plantadas no local cerca
de 600 mudas de árvores
nativas, inclusive
frutíferas, como aroeira-
pimenteira e nêspera.O
projeto tem como base a
revitalização da Área de
Preservação Permanente
(APP) do córrego do
Convento Velho e conta
com apoio da iniciativa
privada, com custo zero
para a administração
municipal.Duas empresas
são parceiras do projeto –
as mineradoras de areia
Paraíba do Sul e Tubarão.
Segundo o secretário
municipal de Meio
Ambiente, Renato
Felgueiras, o projeto
conta com Plano de
Recuperação de Área
Degradada (PRAD)

aprovado pela Cetesb.O
prefeito Roberto Peixoto
destacou a importância do
projeto para a melhoria
do meio ambiente em
Taubaté. “Estamos
d e s e n v o l v e n d o
importantes projetos para
recuperar e preservar as
margens dos córregos de
T a u b a t é ” ,
afirmou.Peixoto lembrou
que, além da Floresta
Urbana, a administração
municipal está
desenvolvendo outro
importante projeto, que é
o da implantação de
Parques Lineares. O
primeiro parque linear
está sendo implantado no
bairro Campos Elíseos,
também cortado pelo
córrego do Convento
Velho.O projeto do
parque linear inclui a
recuperação da vegetação
da área às margens do
córrego e da mata ciliar,
além de, futuramente,
prever a instalação de
equipamentos para lazer.
Isso tudo com o mínimo
de impermeabilização do
solo, para garantir que o
córrego não sofra
interferências negativas.
A Prefeitura também já
iniciou a implantação do
segundo parque linear no
bairro Esplanada Santa
Terezinha.

Prefeitura de
Taubaté inicia
nova etapa da

implantação da
primeira

Floresta Urbana
do município

A Atento, empresa de Contact
Center, terceirização de
processos de negócios (BPO)
e CRM, abre 151 vagas no
interior do Estado de São
Paulo, todas na área
operacional (teleoperador).As
vagas estão divididas da
seguinte forma: 101 em São
José dos Campos (SP), 34 em
Campinas (SP) e 16 em
Ribeirão Preto (SP).Por ser
uma das maiores
empregadoras do País, a
companhia não exige
experiência para o cargo de
teleoperador, além de oferecer
treinamentos específicos para
atuação na empresa de
acordo com as necessidades
de cada um de seus
clientes.Para os interessados
em desenvolver carreira na
Atento, vale ressaltar que a
empresa possui projetos que
estimulam continuamente o
desenvolvimento de seus
funcionários, oportunidades de

ascensão, além de políticas
como a de Remuneração
Variável - destinada aos 80 mil
funcionários da companhia -
que valorizam, reconhecem e
recompensam esforços
concentrados na busca pela
superação das metas
corporativas. Entre os
programas destacam-se a
Academia Atento
(criada em 2007, aprimora a
formação e o
desenvolvimento das equipes
que atuam nas diversas áreas
da empresa); o E-Learning
(projeto que contempla mais
de 50 cursos on-line, de temas
diversos, todos gratuitos e
com duração média de 15
horas); Banco de Potenciais
(desenvolvimento de
funcionários para cargos de
gestão) e o Escalada
(Programa de recrutamento
interno que possibilita
desenvolvimento de carreira
na empresa).

Atento oferece 151
oportunidades de

trabalho no interior de
São Paulo
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