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        24º Ano

São Bento do Sapucaí: 
1º Encontro de  

Empreendedores.
Confiram e participem!!!

São Bento do Sapucaí:
Secretaria de Promoção
Social realiza campanha 
para o Dia das Crianças. 

Participem!!!

Redenção da Serra convida a  
todos para o Dia das Crianças

As crianças poderão co-
memorar a data dedicada 
a elas antecipadamente. 
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba preparou várias 
atividades para este públi-
co a partir deste domingo 
(6). As festividades terão 
início na Praça do Vale 
das Acácias e serão de-
senvolvidas das 14 às 18 
horas. Ao todo, serão três 
dias de comemorações e 
em vários locais, dando 
oportunidade para todos 
poderem se divertir. No 
dia 12 acontecerá no Bos-
que da Princesa e no dia 
13 no Araretama, em fren-

te à escola Elias Bargis, o 
horário será o mesmo do 
primeiro dia. Quem for 
ao local poderá participar 
das atividades da Cidade 
Mirim, aprender e se di-
vertir com a brinquedote-
ca, Casa Verde e o Projeto 
Escola Integrada, conferir 
e fazer parte das brinca-
deiras cantadas, show de 
circo, se encantar com as 
estações recreativas, que 
irão oferecer jogos, brin-
cadeiras, oficina de pipa, 
jogos de mesa, dama gi-
gante e oficina de artes. 
Ainda poderão fazer pen-
teados, unhas decoradas 

e maquiagem artística.  
As crianças que ainda 
não conhecem a prática 
do skate poderão se di-
rigir ao espaço que será 
montado para vivencia-
rem esta modalidade.  
Também faz parte da 
programação as ativida-
des de palco, com ma-
croginástica e gincanas.  
A festa para as crianças 
envolve várias secretarias 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba e esta ação 
conjunta conta com a 
parceria da Sabesp; que 
irá fornecer água para hi-
dratar os participantes.

Comemoração do Dia 
da Criança começa 
neste domingo em  

Pinda
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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.

Curiosidades 
Antigamente, no Brasil, para se ter melado, os escravos colocavam o caldo de cana de açúcar em um tacho e o levavam ao fogo. 
Não podiam parar de mexer até que uma consistência cremosa surgisse. Porém, um dia, cansados de tanto mexer e com serviços 
ainda por terminar, os escravos simplesmente pararam e o melado desandou. O que fazer agora? A saída que encontraram foi 
guardar o melado longe das vistas do feitor. No dia seguinte, encontraram o melado azedo e fermentado. Não pensaram duas 
vezes e misturaram o tal melado azedo com o no e levaram os dois ao fogo. Resultado: o “azedo” do melado antigo era álcool, 
que aos poucos foi evaporando e formou no teto do engenho umas gotas que pingavam constantemente. Era a cachaça já formada, 
que pingava. Daí o nome “pinga”. Quando a pinga batia nas suas costas marcadas com as chibatadas ardia muito, por isso deram 
o nome de “água ardente”. Caindo em seus rostos escorrendo até a boca, os escravos perceberem que, com a tal goteira, ficavam 

alegres e com vontade de dançar. E sempre que queriam ficar alegres repetiam o processo.

Caniço suíço 

Sabendo que o exército do seu país importava canivetes alemães, Karl Elsener abriu uma fábrica em 1884. Os seus primeiros 
canivetes Victorinos foram entregues aos soldados suíços em outubro de 1891. Colocou o brasão do país para diferenciá-los dos 
alemães e os batizou homenageando seus pais. Victor e Victória. Para ampliar o negócio e atrair utilizadores mais refinados, El-
sener aperfeiçoou os canivetes e assim, surgiram os modelos com ferramentas abre latas, chave de fendas, punção e saca rolhas, 
serrote, alicate, abre garrafas, palito de dentes, pinça, gancho de pesca, lente de aumento e até uma pequena bússola. O primeiro 
popularizou-se depois da Segunda Grande Guerra Mundial, com as unidades militares americanas. Atualmente, a linha para 
oficiais tem 100 diferentes combinações. Diferente do que se imagina, o mau humor crônico não é um traço de personalidade e 
sim uma variação moderada de depressão, conhecida como distimia que poder ser desencadeada tanto na infância como na vida 
adulta por fatores genéticos ou adventos traumáticos. Apesar de não ter cura, o distúrbio pode ser controlado quando tratado 
com antidepressivos. Comemora-se a 23 de novembro o Dia do Livro. Durante muito tempo os tipos (letras) e as ilustrações dos 
livros eram talhadas em madeira. Esta era molhada em tinta e comprimida contra uma folha de papel. Um livro de 100 páginas 
necessitaria de 100 tábuas talhadas manualmente. Mas em 1454, o alemão Johannes Gutenberg revolucionou esse processo, 
criando os tipos móveis. Com eles era possível escrever uma página palavra após palavra, através de rodízio das letras. Com isso, 
foi possível popularizar o livro e difundir conhecimentos como nunca antes se havia feito. Em 1814, outro alemão, Frederich 
Koening inventou a imprensa movida a vapor que conseguia rodar mais de mil cópias por hora. Em 1846, o americano Richard 
Roe inventou a primeira máquina rotativa que aumentou a velocidade da imprensa para cinco mil cópias por hora porque permitia 
a reposição mecânica do papel. Em 1884, com a invenção do linotipo, que multiplicava por seis a velocidade da imprensa, por 
compor os caracteres mecanicamente, chegou ao fim a era dos tipos móveis alimentados manualmente. No século passado, foi 
inventado a fotocomposição, em que os textos e as fotos são produzidos na redação e montados manualmente em papel especial 
e depois fotografados para a reprodução do fotolito. Atualmente as redações da maioria dos jornais e revistas usam a editoração 
eletrônica em textos e fotos compostos em uma página do computador.

Humor 
O bêbado inveterado vai ai médico, acompanhado de sua esposa e o médico pergunta:
- Qual é o problema?
- É que eu sinto náuseas, dores no corpo, estou sempre cansado...
- O senhor fuma?
- Três maços por dia!
- Aí está o problema, meu amigo! Pare de fumar imediatamente e logo voltará a ter uma saúde de ferro.
Feliz com o diagnóstico despediu-se do medido e assim que saíram, a esposa perguntou-lhe:
- Que história é essa de fumar três maços por dia? Você nunca colocou um cigarro na boca!
- Eu sei, meu bem! Mas se eu dissesse que não fumava ele iria perguntar se eu bebia... aí me tocava parar de beber!

Três amigos estão no velório de um companheiro de trabalho e um deles, olhando para o defunto, diz:
- Eu queria que quando eu morresse, todos me olhassem e dissessem algo grande que fiz de bom na vida.
- É verdade, diz o outro. Eu também queria que olhassem e dissessem, foi um grande homem e o melhor amigo.
O terceiro escutava atentamente seus amigos , sem fazer comentários e os outros perguntaram:
- E você o que gostaria que dissessem?
- Eu gostaria que todos me olhassem e dissessem: Olha, olha? Parece que está se mexendo?

A tia vira-se para a sobrinha e pergunta:
- Mariazinha, o que você vai fazer quando for grandona assim como a titia?
A menina pensou um pouquinho e respondeu:
- Regime titia!

O policial faz sinal para a mulher parar, aproxima-se do carro e diz:
- A senhora estava a 130 quilômetros por hora. Vou ter que multá-la!
E a motorista, loiríssima, diz:
- Quebra o galho, Seo guarda... É a primeira vez que dirijo e eu ainda não tenho a carteira de habilitação!

Na escola Manuelzinho escuta esta piada:
- Quantos pastéis comes em jejum?
- Como dois.
- Burro! Só comes um. Quando comes o segundo já não é mais jejum.
- É verdade. Faz sentido.
Manuelzinho quando chega em casa conta a piada ao pai:
- Pai, quantos pastéis comes em jejum?
- Como três.
- Que pena! Se comesses dois eu teria uma piada ótima pra te contar.

Um amigo chega para o outro e diz:
- Acabou meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacional de memorização. Não esqueço mais nada.
- Ah é? E como é o nome do curso? Pergunta o amigo.
O outro colocou o dedo indicador dobrado sobre os lábios como quem está pensando e falou:
- Como é o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Respondeu o amigo.
Aí o cara virou para a esposa, que estava próxima, e falou:

- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou fazendo?

 
Mensagens

Vigiar não é desconfiar. É acender a própria luz, ajudando os que se encontram nas sombras. Defender não é gritar. É prestar 
mais intenso serviço às causas e às pessoas. Ajudar não é impor. É amparar, substancialmente, sem pruridos de personalismo, 
para que o beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar não é ferir. É orientar o próximo, amorosamente, 
para o reino da compreensão e da paz. Renovar não é destruir. É respeitar os fundamentos, restaurando as obras para o bem geral. 
Esclarecer não é discutir. É auxiliar, através do espírito de serviço e da boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Atuar 
não é desejar. É compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do 
verdadeiro amor resplandeça. Não converta seus ouvidos num paiol de boatos. A intriga é uma víbora que se aninhará em sua 
alma. Não transforme seus olhos em óculos da maledicência. As imagens que você corromper viverão corruptas na tela de sua 
mente. Não faça de suas mãos lanças para lutar sem proveito. Use-as na semeadura do bem. Não menospreze suas faculdades 
criadoras, centralizando-as nos prazeres fáceis. Você responderá pelo que fizer delas. Não condene sua imaginação às excitações 
permanentes. Suas criações inferiores atormentarão seu mundo íntimo. Não conduza seus sentimentos à volúpia do sofrer. Ensi-
ne-os a gozar o prazer de servir. Não procure o caminho do paraíso, indicando aos outros a estrada para o inferno. A senda para 
o Céu será construída dentro de você mesmo. Falará você na bondade a todo instante, mas, se não for bom, isso será inútil para 
a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas, atendendo a inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza 
delas em seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não 
aplicar o que você leu, será tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras, em matéria de fé, entretanto, se 
essas convicções não servirem à sua renovação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas religiosas. Sua 
capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidade, contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará 
com o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. Você conhecerá perfeitamente as lições para o cami-
nho e passará, entre os olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, mas, se não praticar os bons ensinamentos que 
conhece, perante as Leis Divinas recomeçará sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus, Mestre e 
Senhor, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras soarão sem qualquer sentido. A paciência não é um vitral 
gracioso para as suas horas de lazer. É amparo destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias dourados. É 
suprimento de paz para as decepções do seu caminho. A calma não é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis. É 
valor substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem. 
É porta valiosa para que você demonstre boa vontade, ante os companheiros menos envolvidos. A boa cooperação não é processo 
fácil de receber concurso alheio. É o meio de você ajudar ao companheiro que necessita. A confiança não é um néctar para as 
suas noites de prata. É refúgio certo para as ocasiões de tormenta. O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus 
crepúsculos de anil. É manancial de forças para os seus dias de luta. A resistência não é adorno verbalista. É sustento de sua fé. 
A esperança não é genuflexório de simples contemplação. É energia para as realizações elevadas que competem ao seu espírito. 
Virtude não é flor ornamental. É fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno.

Pensamentos

Todo progresso da ciência é resultado de audácia  
e imaginação.

Não rezo pelos políticos, apenas observo-os e rezo pelo meu 
país.

Briga o mar com a praia e quem sofre é o caramujo.
Quem tem telhado de vidro não atira pedra no vizinho.

Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.
Chicote se não for usado vira pedaço de couro.

O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem 
verter.

A amizade é um amor que nunca morre.
O caminho do progresso não é rápido e nem fácil.

Queres que falem bem de ti? Então morra.
A recompensa de uma coisa bem feita é tela feito.

Todos os amores são eternos, o que muda são as pessoas.
O curso do verdadeiro amor jamais flui suavemente.

É chato ser bonito, mas o mais chato é ser feio.
Nasci pelado, careca e sem dentes, por isso o que vier é lucro.

A natureza não criou a indecência, o homem é quem a 
inventou.

Criatividade é tornar simples o que é complicado.
As reuniões são indispensáveis quando não se quer decidir 

nada.

A decisão é freqüentemente a arte de ser cruel a tempo.
Se não fosse pelo último minuto, muita coisa ficaria  

sem fazer-se.
A decisão é uma forma de reagir.

Se não houvesse esperança, não estaríamos lutando.
Quando Deus fecha uma porta, Ele pode estar abrindo uma 

janela.
Sou uma das poucas pessoas honestas que encontrei pela vida.

O casamento começa no motel e termina na pensão.
Se não pode ser o que és, seja com sinceridade o que podes ser.

A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento.
Quando o ar te faltar, respire mais devagar.

Um bom começo já é a metade.
Não se nasce mulher, torna-se mulher.

Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável.
Querer a verdade é confessar-se incapaz de criá-la.

Aquele que sabe mandar sempre encontra quem deve obedecer.
Diga a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la.

Humor não é um estado de espírito, mas é uma visão do 
mundo.

Se não sabes escutar, não deves falar.

Pindamonhangaba  
recebe Sebrae Móvel

Empresários de Pindamo-
nhangaba recebem visita 
do Sebrae Móvel a partir 
desta terça feira. Unidade 
ficará instalada a partir de 
terça-feira, na Praça Mon-
senhor Marcondes, no 
centro da cidade, das 9h às 
17h O Sebrae Móvel esta-
rá em Pindamonhangaba 
a partir da próxima terça-
feira (8/10), realizando 
atendimento gratuito para 
empresários e pessoas in-
teressadas em se tornarem 

empreendedoras. A ação é 
uma iniciativa do Sebrae
-SP com o objetivo de esti-
mular empreendedorismo 
nos municípios do inte-
rior do Estado. O veículo 
ficará instalado na Praça 
Monsenhor Marcondes, 
no centro, das 9h às 17h, 
até o dia 10. No local ana-
listas do Sebrae-SP farão 
atendimentos individuais 
gratuitos sobre temas rela-
cionados à gestão de negó-
cios, como administração, 

planejamento, controle fi-
nanceiro e marketing. No 
Sebrae Móvel, os interes-
sados também terão deta-
lhes sobre os produtos e 
serviços e a programação 
de palestras, workshops e 
consultorias do Escritório 
Regional de Guaratingue-
tá. Somente neste ano o 
Sebrae Móvel já atendeu 
empreendedores de onze 
cidades da região de Gua-
ratinguetá, Serra da Man-
tiqueira e Vale Histórico

O Sesc Taubaté participa 
do Ligação – Festa Literá-
ria de Taubaté, que aconte-
ce de 8 a 13 de outubro no 
Sítio do Pica Pau Amarelo,  
com a exibição na Mos-
tra Itinerante do Festival 
Internacional de Cine-
ma “Nueva Mirada” para 
Infância e Juventude,  
dos dias 10 a 13, 

às 10h e às 14h.   
A Mostra Itineran-
te do Festival Inter-
nacional de Cinema  
“Nueva Mirada” para In-
fância e Juventude ofere-
ce a crianças e jovens a 
oportunidade de assistir a 
longas e curtas-metragens 
que estão fora dos circui-
tos comerciais da TV e 

do cinema. Temas como 
companheirismo, solida-
riedade e responsabilida-
de permeiam histórias de 
personagens de hábitos 
e culturas diversas, da 
América à Europa. O Sí-
tio do Pica Pau Amarelo 
fica na Avenida Montei-
ro Lobato, s/n, Chácara 
do Visconde, em Taubaté

Sesc Taubaté  
participa da Festa  

Literária de Taubaté
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A Secretaria de Promo-
ção Social convida você 
para: PALESTRA DE 
SENSIBILIZAÇÃO DE 
PREVENÇÃO AO USO 
DE DROGAS – COA-

LIZÃO, ministrada pela 
Presidente do Progra-
ma COALIZÃO de Pin-
damonhangaba – Sra.  
Eliane Prado Marcon-
des. Dia: 09 de ou-

tubro (quarta-feira)
Horário: 09h30
Local: Auditório do Paço 
Municipal Todos estão 
convidados a participar. 
Venha e faça a diferença!!!

Secretaria de  
Promoção Social  

realiza palestra de  
prevenção ao uso  

de drogas

Evento na EEPG Amália 
Patto-Tremembé SP

Queridos amigos
Saudações acadêmicas

Estou lhes adiantando um convite de participação num evento que minha irmã 
Josiane Simões, diretora da Escola Amália Patto, enviar-lhes- á em caráter oficial no 
princípio da semana que vem. Nossas Academias terão, à sua disposição, um local 
de exposição e venda de seus livros, apresentações etc. Poderemos levar cartazes, 
anúncios, o espaço será nosso. A escola estará cumprindo um projeto de Comemo-
ração ao Dia do livro. Outras atividades estarão sendo realizadas no mesmo local, 

dentro do tema, e a direção se lembrou e faz questão da presença das nossas acade-
mias de letras e artes. Autoridades deverão se fazer presentes.

Dia: 29
Hora: das 9:h às 17:h

Na escola acima referida.

Próximo à inauguração, 
shopping traz otimismo à 
economia local. A Região 
Metropolitana do Vale 
do Paraíba vai abrigar 
um novo centro de com-
pras, administrado pelo 
AD Shopping, principal 
administradora de sho-
pping centers no país. A 
inauguração do primeiro e 
único polo de compras de 
Pindamonhangaba, o Sho-
pping Pátio Pinda, deve 
acontecer em novembro 
deste ano. No entanto, an-
tes mesmo de sua abertura 
ao público, o complexo já 
desponta como um forte 
agente de crescimento do 
município.   Com obras 
iniciadas em 2012, o pro-
jeto ocupa um terreno de 
120 mil m2, com 34 mil 
m2 de construção e rece-
beu R$ 150 milhões em 
investimentos. O Pátio 
Pinda prevê a instalação 
de mais de 132 lojas e as 
redes C&A, Marisa, Ria-
chuelo, Renner, Lojas 
Americanas, Ri Happy 
e Di Gaspi compõem o 
grupo de lojas âncoras do 
empreendimento. No sho-
pping haverá também uma 
unidade do Supermercado 
Maktub, 11 operações de 
fast food, dois restaurantes 
e um parque de diversões. 

Para oferecer entreteni-
mento, serão instaladas 
quatro salas de cinema 
Cineflix, sendo duas de-
las 3D. Pensando na co-
modidade dos clientes, o 
shopping terá um estacio-
namento com 1.500 vagas, 
além de, futuramente, um 
complexo multiuso com 
torres comerciais e ho-
tel. Entre as lojas e o se-
tor administrativo, o novo 
shopping vai gerar cerca 
de 4 mil novos postos de 
trabalho. Vagas em aberto
Atualmente, a administra-
dora do empreendimento 
realiza processo de sele-
ção para as vagas internas.  
Neste momento, a em-
presa procura candidatos 
para assumir os cargos de 
jovem aprendiz analista de 
marketing, assistente de 
marketing líder de manu-
tenção, bombeiro, super-
visor de segurança ope-
rador de CFTV,  inspetor 
de segurança, eletricista, 
auxiliar de manutenção, 
Os interessados nas vagas 
devem enviar os currícu-
los para o e-mail vagas-
patiopinda@adshopping.
com.br, indicando no as-
sunto a vaga pretendida. 
Atualmente, a administra-
dora do empreendimento 
realiza processo de sele-

ção para as vagas internas.  
Neste momento, a em-
presa procura candidatos 
para assumir os cargos de 
coordenador administra-
tivo financeiro, analista 
administrativo financeiro, 
assistente administrativo 
financeiro, jovem apren-
diz, analista de RH, as-
sistente administrativo, 
assistente de marketing, 
atendente de fraldário, 
auxiliar de manutenção, 
bombeiro, coordenador de 
marketing, coordenador 
de segurança, supervisor 
de segurança, eletricis-
ta, encanador, jardineiro, 
líder de limpeza, mecâ-
nico de ar condicionado,  
operador de monitora-
mento, pedreiro e pintor. 
Os interessados nas vagas 
devem enviar os currícu-
los para o e-mail vagas-
patiopinda@adshopping.
com.br, indicando no as-
sunto a vaga pretendida. 
Já as contratações para as 
lojas acontecem por meio 
de seleção realizada pela 
própria unidade e muitas 
delas são divulgadas no 
PAT - Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador de 
Pinda e podem ser con-
sultadas via site www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br/vagasdeempregos.asp

Shopping injeta  
investimentos de R$150  

milhões e deve gerar 4 mil 
empregos em Pinda

Também em Ilhabela, o 
vendaval que assolou o Li-
toral Norte fez estragos em 
vários bairros, a exemplo 
de São Sebastião. As regi-
ões mais afetadas foram os 
bairros São Pedro, Itapece-
rica e também na comuni-
dade tradicional caiçara da 
Praia do Bonete, extremo 
sul do arquipélago. Segun-
do o chefe da Defesa Civil, 

Walter Faustino, o vento 
ultrapassou os 40km/h e 
também atingiu a Cos-
ta Sul de São Sebastião.  
Houve quedas de árvores 
no bairro, e no bairro Ita-
pecerica, onde uma creche 
foi atingida pela queda de 
uma árvore que causou 
danos na caixa d’água. Já 
no Bonete, algumas casas 
foram destelhadas pelo 

forte vento da madruga-
da e também houve queda 
de árvores. “Estes ventos 
de nordeste atingem prin-
cipalmente a região sul 
da ilha, felizmente todas 
ocorrências foram sem 
vítimas”, disse o chefe da 
Defesa Civil. A Prefeitura 
se comprometeu em ajudar 
na recuperação dos estra-
gos ocasionados pelo vent

Em Ilhabela,  
vendaval causa  

estragos nos bairros 
Veloso, Itapecerica e 

Praia do Bonete
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Greve mobiliza mais
de 1400 bancários na região

Nesta quarta-feira, a gre-
ve dos bancários em todo 
o país completou 14 dias. 
De acordo com o SEEB 
(Sindicato dos Bancários 
de SJCampos e Região), 
mais de 1400 bancários 
estão mobilizados na re-
gião e não tem prazo para 
o fim do movimento.
Mais de 13 mil agências 
estão de portas fechadas 
em todo o país, nas prin-
cipais capitais a adesão 
é praticamente 100%. 
Os bancários não aceita-
ram o que foi oferecido 
pela FENABAN e uma 
nova rodada de negocia-
ção deve ser agendado.
Os bancários reivindicam 
valorização do piso, rea-
juste de 11,93% (5% de 
aumento real), melhoria 
na participação nos lu-
cros e resultados (PLR), 
mais contratações, fim da 
rotatividade e das tercei-
rizações, melhores con-
dições de trabalho com 

fim das metas abusivas, 
mais segurança e igual-
dade de oportunidades.
A Comissão Executiva 
Bancária Nacional de Ne-
gociação (CEBNN/CON-
TEC) orienta os funcioná-
rios a intensificar a greve. 
Em nota, a comissão diz 
que "só com uma mobi-
lização forte por parte da 
categoria é possível ar-
rancar a retomada das ne-
gociações, com melhorias 
para a categoria bancária".
Veja as reinvindica-
ções dos bancários:- 
Reajuste salarial de 
11,93% (5% de aumen-
to real além da inflação)
- PLR: três salários 
mais R$ 5.553,15.
- Piso: R$ 2.860,21 (sa-
lário mínimo do Dieese).
- Auxílios alimentação, 
refeição, 13ª cesta e auxí-
lio-creche/babá: R$ 678 
ao mês para cada (salá-
rio mínimo nacional).
- Melhores condições 

de trabalho, com o fim 
das metas abusivas e 
do assédio moral que 
adoece os bancários.
- Emprego: fim das de-
missões, mais contrata-
ções, aumento da inclu-
são bancária, combate 
às terceirizações, espe-
cialmente ao PL 4330 
que precariza as condi-
ções de trabalho, além da 
aplicação da Convenção 
158 da OIT, que proíbe 
as dispensas imotivadas.
- Plano de Cargos, Car-
reiras e Salários (PCCS) 
para todos os bancários.
- Auxílio-educação: pa-
gamento para gradua-
ção e pós-graduação.
- Prevenção contra assaltos 
e sequestros, com o fim da 
guarda das chaves de cofres 
e agências por bancários.
- Igualdade de oportu-
nidades para bancários 
e bancárias, com a con-
tratação de pelo menos 
20% de negros e negras.

Prefeitura e Centro 
Paula Souza oferecem 
Curso Técnico Gratuito 

de Administração

Uma parceria firmada en-
tre a Prefeitura Munici-
pal da Estância Turística 
de Tremembé e o Centro 
Paula Souza oferecem 
gratuitamente a população 
tremembeense o curso téc-
nico de Administração. As 
incrições do vestibulinho 
1º semestre / 2014 serão 
realizadas pelo site: www.
vestibulinhoetec.com.br
Período: de 01/10 até as 
15h00 do dia 24/10/2013 

Valor da taxa de inscri-
ção: R$ 25,00 Exame dia 
01/12/2013 (Domingo). 
Mais informações pelos 
telefones: 0800-772-2829 
ou (12) 3608-4632 (ETEC 
Taubaté), (12) 3674-3660 
(Secretaria de Ação So-
cial). Site oficial: www.
vestibulinhoetec.com.br
As aulas acontecerão na 
EMEF Maria Dulce David 
de Paiva, na rua Iraí nº100, 
Parque das Fontes "Essa 

é uma iniciativa que vai 
qualificar mão de obra na 
cidade e fomentar a cida-
dania. A intenção é expan-
dir esse projeto, na medida 
em que formos estruturan-
do as salas para o Centro 
Paula Souza entrar defini-
tivamente em Tremembé. 
Levar curso profissiona-
lizante para quem precisa 
é um sonho que está se 
tornando realidade" - co-
mentou o prefeito Vaqueli

São Luiz do Paraitinga
Parceria da Diretoria de Cultura 

com o SESC Taubaté para
exibição de filmes na cidade

Todas as quintas, às 19h, no Centro Turístico e Cultural Nelson José Oliveira 
Coelho (antigo prédio da Telefônica)
CINEMA – OUTUBRO 2013
O Ano em que meus pais saíram de férias
São Paulo, 2006, fic, cor, 103 min.
Dia 3
Os matadores
Mato Grosso /São Paulo, 1997, fic, cor, 93 min, dir: Beto Brant
Dia 10
Terra Estrangeira
Brasil / Portugal, 1995, fic, pb, 100 min, dir: Walter Salles e Daniela Thomas
Dia 17
Amarelo Manga

Confiram a agenda  
cultural de outubro em 
São Bento do Sapucaí

Senac Taubaté promove 
evento Multimídia
sem Limites 2013

O Senac Taubaté reali-
za entre os dias 14 e 16 
de outubro a 5ª edição do 
evento Multimídia Sem 
Limites. O circuito de 
palestras abordará temas 
como novas tecnologias 
como aplicações mobi-
le, padrões e ferramentas 
web, publicações para ta-
blets e vídeo digital. As 
atividades são gratuitas.
O evento é voltado para 
alunos e profissionais 
da área e tem como ob-
jetivo proporcionar aos 
participantes uma am-
pla visão sobre o merca-
do multimídia incluin-

do as últimas novidades.  
"Sempre sintonizada com 
as necessidades do mer-
cado, que precisa cada 
vez mais de profissio-
nais capacitados para 
atender às demandas,  
o Senac tem um amplo 
portfólio atualizado, em 
consonância com os mais 
recentes projetos desen-
volvidos pelas grandes 
empresas do segmento, e 
o visitante do evento terá 
acesso a essa realidade", 
explica Richard Martelli, 
coordenador da área de 
tecnologia da informa-
ção do Senac São Paulo. 

Durante as palestras tam-
bém serão abordados te-
mas como novos softwa-
res para criação de sites, 
criação de publicações 
próprias para, o mercado 
de tecnologia e o partici-
pante poderá conhecer o 
cursos do Senac São Pau-
lo nas áreas de computa-
ção gráfica e internet. Para 
obter mais informações e 
se inscrever, basta aces-
sar o portal da instituição 
(www.sp.senac.br) ou pelo 
telefone (12) 2125-6099. 
O Senac Taubaté fica na Rua 
Nelson Freire Campello, 
nº 202 – Jardim Eulália.

Programação:
Palestra: Publicações Interativas com DPS
Palestrante: Ana Laura Gomes
Data: 14 de outubro
Horário: das 19h30 às 21 horas
 
Palestra: Web Design Responsivo
Palestrante: Ana Laura Gomes
Data: 15 de outubro
Horário: das 19h30 às 21 horas
 
Palestra: Adobe Muse
Palestrante: Leon Kulikowsky
Data: 16 de outubro
Horário: das 19h30 às 21 horas


