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Sebrae Móvel estará
nesta semana no Distrito 

de Moreira Cesar
Unidade ficará instalada 
na quarta e quinta feira, 
oferecendo assistência 
gratuita para empresários 
do Distrito, das 9h às 17h 
O Sebrae Móvel estará no 
distrito de Moreira Ce-
sar, em Pindamonhanga-
ba, hoje quarta  e amanhã 
quinta feira, realizando 
atendimento gratuito para 
empresários e pessoas inte-
ressadas em abrirem o pró-
prio negócio. A ação é uma 
iniciativa do Sebrae-SP, 
com o apoio da prefeitura 
municipal e tem o obje-

tivo de estimular empre-
endedorismo nos municí-
pios do interior do Estado.
A unidade ficará instalada 
na praça do CISAS (Cen-
tro de Integração da Saúde 
e Assistência Social), das 
9h às 17h. No local os ana-
listas do Sebrae-SP farão 
atendimentos individuais 
gratuitos sobre temas rela-
cionados à gestão de negó-
cios, como administração, 
planejamento, controle 
financeiro e marketing.
No Sebrae Móvel, os in-
teressados também terão 

informações sobre os pro-
dutos e serviços ofereci-
dos pela entidade, além de 
ficar a par da programação 
de palestras, workshops e 
consultorias do Escritório 
Regional do Sebrae em 
Guaratinguetá. Somente 
neste ano o Sebrae Mó-
vel já atendeu empreen-
dedores de 22 cidades da 
região do Vale Paraíba.
Mais informações po-
dem ser obtidas no Es-
critório Regional do 
Sebrae-SP em Guaratin-
guetá. Tel. (12) 3132-6777

Prefitura de Ubatuba 
oferece cursos de

Auxiliar de Mecânica de 
Motores para barcos

A Secretaria Muni-
cipal de Educação, 
em pareceria com o  
SENAI e com a Secreta-
ria de Agricultura, Pesca 
e Abastecimento, inicia 
nesta segunda-feira mais 
dois cursos de formação, 
de Auxiliar de Mecâni-
ca de Motor de Popa 4 
Tempos e 2 Tempos, e de 
Auxiliar de Mecânica de 
Motor Diesel Marinizado.
Os cursos acontece-
rão entre o dia de hoje, 
09/12, e 20/12/2013, 
de segunda-feira à sexta-
feira, das 13 horas às 17 
horas, na Escola EE Dr. 
Esteves Da Silva, gentil-

mente  cedida pelo diretor 
Sidnei a fim de atender me-
lhor a população, visto que 
a unidade fica na região 
central de Ubatuba, facili-
tando o acesso a todos os 
participantes. Como a pro-
cura pelos cursos foi gran-
de e ultrapassou o número 
de vagas, foi solicitado 
ao SENAI mais um mó-
dulo de forma a contem-
plar todos os interessados.
Este módulo aconte-
cerá em janeiro em 
data a ser definida,  
na EM. Prefeito Silvino 
Teixeira Leite em dois pe-
ríodos, das 13h às 17h e das 
18h às 20h. Ainda há al-

gumas vagas disponíveis.
O primeiro curso de Au-
xiliar de Mecânica de 
Motor aconteceu no bair-
ro da Picinguaba, na EM 
Iberê Ananias Pimentel,  
no mês de novembro com 
apoio da Petrobrás e per-
tencente ao PAPP (Progra-
ma de Ação Participativa) 
para a Pesca com o apoio 
da Secretaria de Agricultu-
ra, Pesca e Abastecimento.
Maiores informações, bas-
ta entrar em contato com 
a equipe da Supervisão de  
Ensino da Secretaria 
Municipal de Educa-
ção, através do telefone  
(12) 3834-4450.

Laboratório de
Pindamonhangaba

participa de Programa de 
Qualidade do Ministério

O Laboratório Munici-
pal de Análises clínicas 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba aderiu ao 
Programa de Qualidade 
do Ministério da Saúde 
(MS), o “QualiCito”. A 
portaria número 1.504, de 
23 de julho de 2013, do 
MS, institui a qualifica-
ção nacional em citopa-
tologia na prevenção do 
câncer do colo do útero na 
Rede de Atenção à Saúde.
De acordo com o docu-
mento ministerial “Quali-
Cito” consiste na definição 
de padrões de qualidade 
e na avaliação da quali-
dade do exame citopato-
lógico do colo do útero 
por meio do acompanha-
mento do desempenho 
dos laboratórios públicos 

e privados prestadores 
de serviços para o SUS.
O objetivo é promover 
a melhoria contínua da 
qualidade dos exames 
ofertados à população, 
incentivar o aumento da 
cobertura de realização 
do exame citopatológico 
do colo do útero na popu-
lação feminina de 25 a 64 
anos; estabelecer critérios 
e parâmetros de qualidade 
para o contrato e o distrato 
de laboratórios prestado-
res de serviços para o SUS,  
entre outros.
O laboratório será creden-
ciado e ele vai ser avalia-
do durante doze meses 
com relação aos resul-
tados dos laudos libera-
dos e índices de coerên-
cia, entre outros fatores.

Preventivo pode ser 
feito no laboratório
As mulheres que ainda 
não fizeram o exame pre-
ventivo podem procurar 
a unidade de saúde mais 
próxima de casa ou o La-
boratório de Análises,  
localizado na rua Fre-
derico Machado, pró-
ximo ao Centro de Es-
pecialidades Médicas.
Para fazer a coleta do 
preventivo no laborató-
rio não é preciso agendar, 
basta comparecer ao local 
de segunda a sexta-feira, 
das 12 às 16 horas, com 
o RG e cartão SUS. De 
acordo com os profissio-
nais da unidade, a reco-
mendação é não manter 
relações sexuais nos dois 
dias anteriores ao exame. 

Projeto Fazendo Arte 
realiza II Festival de 
Mangás e convida

população para
apresentação de balé

II Festival de Quadrinhos e 
Mangás do Projeto Fazen-
do Arte da Secretaria de 
Educação de Tremembé.
O Festival será realiza-
do no dia 14 de novem-
bro (sábado), das 9h às 
16h, na sede do Fazendo 
Arte  - Av. Monteiro Lo-
bato, 50 – Tremembé.
Além das exposições de 
quadrinhos, troca de re-
vistas, música ao vivo, 
exibição de vídeos, etc, 
o Fazendo Arte realizará 
um Concurso de Cosplay.
“Vista a fantasia de seu he-
rói ou personagem predile-
to dos animes, quadrinhos 
ou, até mesmo de ficção, 
e participe do concurso”.
O professor Douglas Hen-
rique Marques, um dos 
responsáveis pelo Festi-
val, alunos de quadrinhos 
do Projeto e convida-
dos farão, no decorrer do 
evento, um passeio pelo 
centro da cidade mos-
trando suas fantasias e 

máscaras confecciona-
das no curso de Mangá 
do Projeto Fazendo Arte.
Balé e Exposição de Ar-
tes no Natal de Tremembé
No dia 13 de dezembro 
às 19h na Praça da Es-
tação de Tremembé os 
alunos do Projeto Fazen-
do Arte da Secretaria de 
Educação de Tremembé 
estarão apresentando uma 
belíssima exposição de 
artes e um grandioso es-
petáculo de balé clássico.
O evento que faz parte da 
programação do “Natal 

Iluminado” apresentará, 
ao público, uma mostra 
do talento das crianças e 
jovens tremembeenses.
A exposição conta com 
várias obras em óleo so-
bre tela e o espetáculo 
de balé “O Circo” apre-
sentará coreografias ori-
ginais sobre o tema.
Além do rico repertório, 
o público irá se encan-
tar com o belíssimo figu-
rino das bailarinas (os).
Participe! Entrada Franca.
I n f o r m a ç õ e s : 
(12) 3672-1806
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Sebrae-SP lança
cartilha para lojista 

vender melhor no Natal
Conteúdo concen-
tra valiosas informa-
ções para auxiliar lojis-
tas a prosperar na data
O Sebrae-SP acaba de lan-
çar a cartilha “Venda Me-
lhor Natal” para auxiliar 
os lojistas a incrementar 
as vendas na data, con-
siderada pelo comércio 
varejista nacional como a 
mais importante do calen-
dário. Disponível na inter-
net o empreendedor pode 
obtê-la em http://sebr.ae/
sp/vm_natal, ou ir pesso-
almente até um escritório 
do Sebrae-SP e retirar.
“As datas comemorativas 
são fundamentais para que 
o comércio seja aquecido, 
ajudam a impulsionar os 
negócios e consequente-
mente a economia do País. 
Dependendo da atividade, 
o faturamento do empresá-
rio pode até mesmo dobrar 
na época de Natal.” afirma 
o superintendente do Se-
brae-SP, Bruno Caetano.
Seja loja de rua, em sho-
pping ou e-commerce, 
todas requerem cuidados 

com o visual. O material 
desenvolvido pelos es-
pecialistas do Sebrae-SP 
ensina o lojista a expor 
os produtos da melhor 
forma, como determinar 
o cronograma de recebi-
mentos de produtos, o que 
comprar para o período e 
como vender por faixa etá-
ria e sexo – além de mui-
tas outras dicas valiosas 
que podem refletir positi-
vamente no faturamento.
Para atingir esse objeti-
vo, o Sebrae-SP ensina o 
lojista como elaborar kits 
criativos para crianças, 
adolescentes, homens e 
mulheres, e a trabalhar as 
embalagens de acordo com 
o tipo de público que será 
presenteado. No quesito 
equipe, a cartilha ensina 
boas práticas para satisfa-
zer o cliente como aten-
dimento personalizado e 
nome identificando o ven-
dedor e conhecimento de 
produto ou serviço daquilo 
que se está oferecendo, en-
tre outras dicas. Dicas para 
vender mais no período

1 – Clareza: não escon-
da nem manipule o preço 
do produto e do frete para 
iludir os consumidores. 
Destaque todos os valores 
que fazem parte da compra
2 – Acessibilidade: Dei-
xe o produto com fácil 
acesso, principalmente 
em lojas de autosserviço
3 – Dê atenção: seja ex-
clusivo ao seu cliente; ou-
ça-o com cuidado e iden-
tifique suas necessidades
4 – Sinalização: mer-
cadorias bem sinaliza-
das vendem mais rápido
5 – Soluções: para o 
cliente não existe uma 
só saída; procure dar 
o máximo de opções 
6 – Criatividade: Mon-
te kits por faixa etá-
ria e sexo, combinan-
do vários produtos
7 – Acompanhe seu es-
toque: isso permite ajus-
tes de curto prazo para 
aumentar as vendas
8 – Recebimento de pro-
dutos: faça um crono-
grama para não rece-
ber tudo em um só lote

Câmara de Taubaté
cria Comissão de

Defesa Animal
Os vereadores de Taubaté 
aprovaram em primeira vo-
tação, no dia 4, a proposta 
do vereador Douglas Car-
bonne (PCdoB) que cria 
a Comissão Permanente 
de Defesa dos Animais. 
O objetivo é promover 

estudos, pesquisas e a dis-
cussão das leis protetivas 
com o apoio dos grupos 
e organizações voltadas 
ao bem-estar dos animais.
Será responsável por re-
ceber representações que 
contenham denúncias de 

violação contra animais, 
apurar sua procedência 
e encaminhá-las às au-
toridades para providên-
cias. A Comissão deverá 
emitir parecer em proje-
tos atinentes às questões 
relativas aos animais.

Professor da Anhanguera de 
Taubaté tem artigo publicado 
em revista internacional na 

área da Engenharia
Revista científica france-
sa reúne artigos que tra-
zem inovações nas áreas 
de ciência e tecnologia e 
é uma das mais antigas e 
conceituadas do mundo
O professor Everaldo 
Barros, dos cursos de 
Engenharias e Admi-
nistração da Faculdade 
Anhanguera de Taubaté 
(unidades 1 e 2), teve seu 
artigo publicado na revis-
ta científica da Academia 
Francesa de Ciências, 
publicada desde 1666.  
A pesquisa, intitulada 
‘Uma ferramenta compu-
tacional para o controle 
de calibração de acelerô-
metros’, teve o objetivo de 
apresentar um instrumento 
computacional desenvol-

vido para o controle das 
informações fornecidas 
em um processo de cali-
bração de acelerômetros, 
que são os transduto-
res mais utilizados para 
medição de vibrações 
em materiais diversos.
“O estudo experimental de 
vibrações representa um 
tópico decisivo em um pro-
jeto, no desenvolvimento 
e na vida útil de estrutu-
ras”, explica o professor.  
“É gratificante para um 
pesquisador ter os resul-
tados de suas pesquisas 
publicados em um pe-
riódico tão renomado e 
de alto impacto, cujos 
critérios de aprovação 
incluem rigor científi-
co e temas de interesse 

internacional”, finaliza.
“A publicação de uma 
pesquisa em uma revis-
ta internacional deste ní-
vel mostra a qualidade 
dos nossos professores 
e isso reflete diretamen-
te nos profissionais que 
formamos em nossos 
cursos”, avalia a profes-
sora Fernanda Jardim, 
diretora da Anhanguera 
de Taubaté (unidade 1).
O professor Everaldo Bar-
ros ministra as disciplinas 
de Pesquisa Operacional, 
no curso de Administra-
ção, Estática das Estrutu-
ras, no curso de Engenha-
ria Civil, e Modelagem, 
Análise e Simulação de 
Sistemas, no curso de En-
genharia Mecatrônica.



11 de Dezembro de 2013 página 4A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Ubatuba 
garante R$ 6 milhões 

em emendas para 2014 
e ainda recuperará ruas 

do Centro

Saúde, pavimentação e re-
capeamento de vias serão 
prioridades, mas repasses 
de emendas vão contem-
plar também outros setores
Somadas as emendas 
parlamentares federais 
e estaduais, a Prefeitura 
de Ubatuba garantiu his-
tóricos R$ 6,5 milhões 
em repasses para 2014.
A maior parte da ver-
ba (R$ 3,1 milhões) será 
destinada para solucio-
nar as más condições das 
ruas da cidade, problema 
que incomoda há mui-
tos anos os ubatubenses.
Serão recapeadas e pa-
vimentadas vias nos se-
guintes bairros: Rio Es-
curo, Bela Vista, Pq dos 
Ministérios, Ipirangui-
nha, Pereque-Açu, Barra 
Seca, Estufa 1 e Estufa 2.
Aproximadamente R$ 1,3 
milhão serão investidos na 
saúde, outro problema sé-
rio, que foi prioridade nes-
te primeiro ano de gestão 
do prefeito Mauricio (PT).

O restante do repasse será 
utilizado no restauro do 
prédio do Casarão do Por-
to, na cobertura e cons-
trução de quadras polies-
portivas para os jovens, 
na iluminação do campo 
do Itaguá, entre outros.
“Priorizaremos o recape-
amento e a pavimentação 
de alguns bairros onde 
as ruas encontram-se em 
situação precária e tam-
bém a área da saúde. Mas 
isso não nos impede de 
ter uma perspectiva mais 
ampla e de pensar tam-
bém na qualidade de vida 
dos jovens e na refor-
ma dos pontos turísticos 
e históricos da cidade”,  
afirma Mauricio.
Verbas do DADE
Para isso, a Prefeitura de 
Ubatuba também captou 
cerca de R$ 5,1 milhões 
do DADE (Departamento 
de Apoio ao Desenvol-
vimento das Estâncias) 
para investir na cidade 
em 2014 e com essa ver-

ba vai intensificar o tra-
balho de pavimentação e 
recapeamento das ruas.
Aproximadamente R$ 2,5 
milhões serão destinados 
ao recapeamento de vias 
da região central, R$ 1,2 
milhões vão completar o 
Saco da Ribeira, R$ 930 
mil vão para a pavimenta-
ção da “conexão alternati-
va Centro-Itaguá” e R$ 500 
mil serão destinados à pa-
vimentação e recapeamen-
to de ruas do Pereque-Açu.
“Vamos investir pesado 
na melhoria das condi-
ções das vias da cidade, 
que não deixam de ser 
um “cartão de visitas”,  
e ao mesmo tempo busca-
mos melhorar a qualida-
de de vida da população. 
A alternativa Centro-I-
taguá, por exemplo, será 
excelente para os mora-
dores fugirem do trân-
sito na alta temporada, 
sem terem de enfren-
tar os buracos de sem-
pre”, comenta o prefeito.

Nova ponte em Moreira César deverá 
ser reconstruída em 90 dias

Após a cabeceira da 
ponte que liga os bair-
ros Pasin e Mantiquei-
ra, em Moreira César, 
ter cedido no começo da 
tarde da última segunda-
feira, a prefeitura de Pinda-
monhangaba por meio da 
secretaria de obras e servi-
ços e Subprefeitura, estuda 
a liberação em 90 dias, da 

via que está interditada.
Uma nova ponte deverá 
ser reconstruída no local 
em caráter emergencial.
O acidente teria sido 
motivado por conta de 
uma infiltração que der-
rubou o pilar da ponte,  
ocasionando o dano.
Como o tráfego de pe-
destres é intenso no lo-

cal, aproximadamente  
duas mil pesso-
as passavam por ali,  
uma nova ponte para 
pedestres foi construí-
da na lateral do córrego, 
para que estes munícipes 
não sejam prejudicados.
Já aos motoristas, a alter-
nativa é a SP-62 (Estra-
da Velha Rio São Paulo). 

Uma equipe de atletismo 
que está há pouco tempo 
na estrada vem conquis-
tando seu espaço em di-
versas corridas da região, 
espaço este, mais do que 
merecido. Com menos de 
um ano de treinamento a 
equipe redencense já subiu 
diversas vezes ao pódio. 
Neste último sábado, não 
foi diferente, após muito 
treino, força de vontade e 
determinação dessa galera. 
Fomos representados por 
25 atletas na corrida ETEP 
em Pindamonhangaba.
Na categoria Mirim o atle-
ta Hítalo Goffi foi cam-
peão da categoria, levou as 
cores da cidade no primei-

ro lugar, na infantil Nico-
las Rai foi vice- campeão 
e na cabtegoria adulto Jean 
Max, conquistou também 
a terceira colocação. “Es-
tou muito feliz com os re-
sultados dos meus alunos, 
estamos superando novos 
obstáculos. A equipe está 
crescendo a cada prova, e 
nossa capacidade já está 
sendo reconhecida por 
atletas e técnicos de outras 
cidades” disse o profes-
sor João Carlos Elisiário. 
Os treinos da galera con-
tinuam a todo vapor to-
das as segundas, quartas 
e sextas-feiras das 6h30 
às 18h30. As aulas estão 
abertas a toda população, 

sem discernimento de ida-
de e são gratuitas. “Para-
béns a nossa equipe que 
em pouco tempo vem co-
lhendo bons frutos, a cada 
participação da equipe em 
campeonatos, fico mais 
feliz. Sei que temos muito 
ainda o que colher, e com 
toda certeza subiremos 
em muitos pódios, nossa 
garotada representa mui-
to bem nossa Redenção 
da Serra” disse o prefeito.
Informações, solicitações 
e sugestões podem ser 
enviadas para o e-mail 
e s p o r t e @ r e d e n c a o -
daserra.sp.gov.br ou 
através do telefone 
(12) 3676-1452.

Equipe de atletismo de
Redenção participa bem da 
corrida no ETEP de Pinda

Projeto Fazendo Arte apresenta
peças do teatro infantil em Tremembé

O Projeto Fazendo Arte convida a todos para prestigiarem as peças do teatro
infantil feita com alunos da cidade:
Dia 14/12 (sábado) - “A Contadora de histórias”
Horário: 21:30 horas
Local: Centro Catequético Praça Luiz Balmes
 
Dia 15/12 (domingo) - ”Caçadores de Fadas”
Horário: 20:00 horas
Local: Centro Catequético Praça Luiz Balmes
“Neste Natal faça uma criança feliz doando um brinquedo novo”. – O Projeto 
Fazendo Arte arrecadará no dia dos espetáculos, as doações.

Artesã  de Caçapava
recria personagens

do Natal

Neusa Maria de Fátima alia 
o espírito natalino, empre-
endedorismo individual e 
criatividade na produção 
de peças artesanais para 
montagens de presépios.  
De família humilde, ain-
da criança, Neusa come-
çou a moldar figuras de 
barro para suprir a fal-
ta de brinquedos. Mo-
rando na "roça" (Pedra 
Branca e Boa Vista, bair-
ros rurais de Caçapava), 
ela usava como modelos 

galinhas, porcos, vacas 
e outros animais com os 
quais tinha contatos diários.
Aos 60 anos, 
Neusa aprimorou sua arte. 
Além do barro, seu tra-
balho incluí a reutiliza-
ção de vários materiais. 
No sábado, 7, ela expôs 
suas peças na feira do 
Mercado Municipal. O 
estábulo do presépio foi 
construído com restos de 
madeiras, cabo de vassou-
ras e palitos de sorvetes.

Além dos animais, es-
tavam à disposição dos 
consumidores os três 
Reis Magos e outros per-
sonagens da cena do 
nascimento de Cristo.  
A t u a l m e n t e , 
a artesã mora na Vila 
Perinho, zona ru-
ral, de Caçapava.
Árvore – O interior do Mer-
cado recebeu decoração de 
Natal. Além dos enfeites, 
uma árvore de Natal foi 
montada na área central. 


