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Pinda vai gerar mais 600 
empregos com 
Extra e Spani

Cunha ganha mais uma 
agência da Caixa

Metalúrgicos de Taubaté 
ampliam mobilizações na 

Campanha Salarial

Poupatempo Taubaté 
participa do 

1º Encontro da 
Semana do Trânsito

Unitau abre inscrições 
para programa de 

bolsas internacionais

Caravana da Saúde 
acontece neste sábado, 

dia 22, no bairro 
Ipiranguinha

A cidade de Pindamonhan-
gaba, que se destaca na 
geração de empregos, de 
acordo com o Caged (Ca-
dastro Geral de Empre-
gados e Desempregados), 
deve impulsionar ainda 
mais a criação de postos 
de trabalho nos próximos 
meses. Isto porque duas 
grandes redes de comércio 
estão chegando à cidade.O 
Atacadista Spani ficará na 
avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, próximo ao 
Distrito Empresarial Dutra, 
vai gerar 300 vagas dire-
tas de empregos e investir 
R$ 28 milhões na cidade. 

Os Metalúrgicos de Tauba-
té ampliaram nesta se-
mana as mobilizações da 
Campanha Salarial 2012 
com assembleias em di-
versas empresas da base 
como LG Electronics, 
Iramec, Autometal e Mu-
bea.No último domingo,  
dia 16, os trabalhadores 
reunidos em assembleia 
na sede do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Tauba-
té e Região aprovaram 
a luta pelo índice de 8% 

A Unitau está com inscri-
ções abertas, até o próxi-
mo dia 30, para o Progra-
ma Fórmula de Bolsas de 
Mobilidade Internacional 
Santander Universidades 
2012. O projeto contempla 
a concessão de duas bolsas 
de estudos para que alunos 
de Graduação estudem em 
países estrangeiros.Para 
participar, é necessário: 
residir no Brasil, estar re-
gularmente matriculado e 
adimplente, escolher cur-
sos na universidade hospe-
deira que sejam aproveita-
dos na formação brasileira, 
ter elevado nível do idioma 
utilizado no país estrangei-

O município de Cunha ga-
nha nesta sexta-feira (21) 
mais uma agência da Caixa 
O prédio, de dois pavimen-
tos terá uma área de 400 m² 
na Praça Cônego Siqueira 
e com horário de funciona-
mento das 10h00 às 15h00, 
onde a população será 
atendida por nove funcio-
nários. A inauguração está 
prevista para as 10h00. A 
nova unidade deverá abrir 
suas portas contando com 
a presença do superinten-
dente regional da Caixa, 

Funcionários do Posto vão 
dar orientações sobre ser-
viços no 5º Batalhão da 
PM No próximo domin-
go, 23 de setembro, uma 
equipe de funcionários do 
Poupatempo Taubaté vai 
participar do 1º Encontro 
da Semana do Trânsito 
do 5º Batalhão da Polí-
cia Militar do Interior. O 
evento é aberto à popu-
lação e, para participar, 

Moradores do Ipirangui-
nha poderão participar 
neste sábado, 22, na Escola 
Mário Covas, de mais uma 
edição do Programa Cara-
vana da Saúde, promovido 
pela Prefeitura de Ubatu-
ba, por meio da Secretaria 
de Saúde.A partir das 10h, 
o evento vai levar presta-
ção de serviços relaciona-
dos à saúde como orienta-
ção nutricional com oficina 
culinária, atendimento de 
saúde bucal e palestra so-
bre saúde bucal com vídeo 
e técnica de escovação, co-

Sua inauguração está pre-
vista para novembro deste 
ano. Atualmente, a rede 
já iniciou os trabalhos de 
adaptação e construção de 
uma nova área adquirida 
pela empresa.Outra grande 
rede chegando a Pindamo-
nhangaba é o Hipermer-
cado Extra, do Grupo Pão 
de Açúcar. O Extra será 
inaugurado em maio de 
2013 e também vai gerar 
300 empregos diretos. A 
mega-loja ficará na aveni-
da Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, nas proximidades 
da rotatória do João do Pu-
lo.O prefeito João Ribei-

ro valorizou a vinda das 
redes para a cidade. ?Isso 
vai aumentar nossa oferta 
de empregos e renda para 
a população, além de es-
timular outras empresas e 
ajudar no desenvolvimen-
to do comércio na cidade? 
O prefeito lembrou que 
as o Extra e Spani vieram 
para Pindamonhangaba 
devido a uma política séria 
de atração de investimen-
tos da Prefeitura. ?Apre-
sentamos um excelente 
quadro para novas empre-
sas, temos leis de incen-
tivo, economia forte e 
mão de obra qualificada?.

de reajuste na Campa-
nha Salarial 2012 das 
empresas de Autopeças,  
Grupo 2 (máquinas e 
equipamentos) e Grupo 
8 (laminação e trefilação 
entre outros).Até agora 
as negociações entre os 
Metalúrgicos da CUT e 
as bancadas patronais não 
chegaram a um índice que 
contemplasse os trabalha-
dores.Nesta quinta-feira,  
dia 20, 
às 10h, os Metalúrgicos de 

Taubaté participam de um 
protesto na frente do prédio 
da Fiesp, na Avenida Pau-
lista, na Capital, para pres-
sionar os patrões a atender 
a pauta dos trabalhadores 
na Campanha Salarial.
O ato terá a participa-
ção dos Metalúrgicos da 
CUT e sindicatos filia-
dos à Federação Esta-
dual dos Metalúrgicos 
da CUT (FEM-CUT) e 
também metalúrgicos e 
bancários de São Paulo.

ro, não ter participado de 
nenhuma edição anterior 
do Programa e ter reali-
zado, ao menos, 40% do 
curso.Também é preciso 
elaborar um plano de traba-
lho, que deverá ser aprova-
do pelo Departamento no 
qual o aluno estuda e será 
acompanhado por um pro-
fessor tutor da Universida-
de.Os dois contemplados 
receberão do Santander 
uma bolsa auxílio no valor 
de cinco mil euros, equiva-
lentes a R$ 12.458,50 (co-
tação realizada em julho de 
2012). Os benefícios deve-
rão ser utilizados a partir 
de janeiro de 2013. Eles 

estudarão seis meses em 
uma instituição estrangeira 
conveniada.O critério para 
selecionar os dois estudan-
tes será a média aritmética 
das notas obtidas em 2011 
– serão contemplados os 
alunos com as melhores 
médias nos cursos. A di-
vulgação dos nomes dos 
escolhidos será realizada 
em 30 de outubro.A Pró
-reitora Estudantil, Prof.ª 
Dr.ª Nara Lúcia Perondi 
Fortes destaca a oportuni-
dade que o Programa repre-
senta para os alunos. “Ao 
fazer um intercâmbio em 
outra universidade, con-
viver com outra cultura.

Júlio Cesar Volpp Sierra, 
dos gerentes regionais, 
do gerente geral da nova 
unidade, Daniel Junqueira 
Braz, autoridades munici-
pais e clientes.Como parte 
de um plano de expansão 
da rede bancária, que tem 
por objetivo até 2022 estar 
entre os três maiores ban-
cos do país, a nova unida-
de contará com um modelo 
atual de ergonomia e mo-
dernidade, com visual mo-
derno que terá  sinalização 
interna adequada ao pa-

drão de atendimento priva-
tivo, nos guichês de caixa.
 Este será o 40º ponto de 
atendimento subordinado 
a Superintendência Re-
gional Vale do Paraíba. 
 A rede CAIXA é compos-
ta, hoje, por 3.094 agên-
cias (463 com Penhor),
 sendo 619 postos de aten-
dimento bancário; 11.694 
casas lotéricas, 16 uni-
dades móveis, 25.076 
correspondentes CAIXA 
Aqui e 23.782 equipamen-
tos de autoatendimento.

basta entregar um quilo 
de alimento não perecível 
no local./Das 8h às 13h, 
 os colaboradores do Pos-
to do Governo do Estado 
vão tirar dúvidas e dis-
tribuir material informa-
tivo sobre os serviços 
prestados pelo Detran na 
Unidade, como Carteira 
de Habilitação e Licen-
ciamento de Veículos.
O Encontro acontece no 5º 

Batalhão da Polícia Militar,  
que fica na Aveni-
da Independência, 247,  
na Vila  
J a b o t i c a b e i r a
, e além das orientações 
do Poupatempo vai con-
tar também com outros 
esclarecimentos e formas 
de conscientização so-
bre educação no trânsito 
promovidos pelos demais 
parceiros envolvidos. 

leta de glicemia, aferição 
de pressão, cadastro para 
castração de cães e gatos, 
orientações sobre combate 
à dengue, coleta de exame 
preventivo, exposição de 
hortas suspensas, avaliação 
de fonoaudiólogo e tera-
peuta ocupacional (pré-a-
gendadas), Cidade Mirim 
com orientação de educa-
ção no trânsito, distribui-
ção de material educativo 
e informações variadas. 
No mesmo dia também 
serão realizados atendi-
mentos pré-agendados 

com clínico geral, gineco-
logista e pediatra na Uni-
dade de Saúde do bairro. 
Na parte da tarde, a partir 
das 13h, além dos servi-
ços de saúde, haverá ain-
da apresentação de teatro,  
Circo Aries Marioto, 
participação do Proje-
to Blablablá Posithivo, 
teste rápido de HIV e 
hepatites e apresenta-
ção do Sexteto Caiçara.  
O próximo bairro a re-
ceber a Caravana da 
Saúde será a Estufa II, 
no dia 29 de setembro.

Alunos do EJA 
conhecem teatro do 

Centro do Professorado 
de Ubatuba

Cerca de 350 alunos das 
salas de Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA) do 
município estiveram, na 
noite da última segunda-
feira, 17, no Centro de Pro-
fessorado de Ubatuba para 
conhecer o teatro, estimu-
lados pelos educadores, 
que acreditam na impor-
tância dos alunos vivencia-

rem as mais diversas lin-
guagens. Eles assistiram à 
peça “O que é Vida”, com 
texto de Daniel Forjaz.” 
O teatro proporciona ao 
educando refletir sobre 
o papel que desempenha 
na sociedade. A cultura 
de cada um deve ser pre-
servada, bem como a de 
um povo de ser conhecida 

valorizada e admirada”, 
disse a coordenadora do 
EJA, Luciene Lamberti.As 
escolas que participaram 
são: Madre Maria da Glo-
ria, Maria da Cruz Barreto,  
Olga Gil, Agostinho Al-
ves da Silva, Prefeito 
Silvino e duas escolas 
estaduais: Esteve da Sil-
va e Maria Alice Leite.
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da 
Av. Abernessia
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - 
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Gal-
vao de França ( Ao lado do campo de futebol)
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida 
Gil, 19 - Centro 
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro 
Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - 
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Se-
nhora de Natividade e Panificadora Pão Zico - 
Rua Lírio da Serra. 
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
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08TRE-
MEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá
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Taubaté recebe 
mostra de fotos 
sobre o Egito

Será aberta no próximo dia 
27, quinta-feira, a exposição  
“O Egito ao longo do Nilo”,  
com cerca de 150 fotos 
produzidas pela holande-
sa Marianne Lemmen em 
duas viagens que realizou 
àquele país. Além de de-
talhes dos conhecidos mo-
numentos da Antiguidade 
egípcia, como as pirâmides 
de Gizé e de Sakara, o tem-
plo de Luxor e as tumbas 
do Vale dos Reis, Marianne 
focaliza a vida cotidiana do 
povo egípcio, que depende 
quase totalmente do rio.  
A fotógrafa percorreu o 

Nilo desde Assuã, qua-
se na fronteira com o Su-
dão, onde o rio penetra 
em território egípcio, até 
o porto de Alexandria,  
no delta onde o rio de-
sagua no Mar Mediter-
râneo.Esta é a terceira 
exposição que Marianne 
Lemmen traz a Taubaté. 
Ela já mostrou no mes-
mo Centro Cultural suas 
visões de Cuba e da Ho-
landa, quando suas fotos 
foram vistas por cerca de 
mil visitantes em cada 
evento. Desta vez a ex-
pectativa de público é 

ainda maior, já que a ex-
posição estará aberta até o  
final de outubro, 
 e o Egito desperta grande 
fascínio nos brasileiros, 
seja os que gostam de His-
tória, como os interessados 
em Religião e nas Artes em 
geral.A mostra será aber-
ta no dia 27 às 19:30 ho-
ras, e terá entrada franca. 
Pela primeira vez,  
as fotos poderão ser ad-
quiridas a preço sim-
bólico, e toda a renda 
será doada ao Lar de 
Idosos São Francisco, 
 de Taubaté.

A Secretaria de Meio 
Ambiente (SEMA), da 
Prefeitura de Taubaté, 
abre hoje quinta-feira,  
20 de setembro, a 8ª edi-
ção do Dias Verdes. O 
evento se estenderá até 
domingo, 23 de setembro, 
com diversas atividades 
no Parque Municipal do 
Vale do Itaim.Realizado 
em parceria com a iniciati-
va privada, o Dias Verdes 
contará com a participação 
de alunos das redes muni-
cipal, estadual e particular 
de ensino, da Universida-
de de Taubaté e de grupos 

da terceria idade, também 
sendo aberto ao público 
em geral.Além de pales-
tras sobre meio ambiente, 
o Dias Verdes ainda pro-
moverá trilhas ecológicas, 
aulas de campo e plan-
tios de árvores.Confi-
ra a programação:20 
de setembro (5ª feira) –  
Início da PrimaveraDas 9h 
às 11h e das 14h às 16h,
 palestra do Mestre em Ci-
ências Ambientais e Biólo-
go Ronaldo Rodrigues dos 
Santos, da ETEC Tauba-
té21/09 (6ª feira) – Dia 
da ÁrvoreDas 9h às 11 h, 

palestra com a Professora 
Cláudia Regina da Silva 
Leite da Escola Estadual 
Dr. Antônio de Moura Abu-
dDas 14h às 16h da tarde, 
palestra com o enge-
nheiro agrônomo Jú-
lio César Ribeiro, da 
AMETRA ASTE22/09  
(sábado) – Dia do Rio Pa-
raíba do Sul e Dia Mundial 
Sem CarroDas 9h às 11h, 
palestra do engenheiroº 
Luiz Roberto Barretti – 
presidente do Comitê de 
Bacias Hidrográficas do 
Rio Paraíba do Sul23/09 
(domingo) Park Trail Run

Prefeitura de Taubaté 
abre hoje dia 20 de se-
tembro a 8ª Edição do 

Dias Verdes


