
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

A GAzetA dos Municípios
ANO XXIII  18 DE OUTUBRO DE 2013  Nº 1081 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A Gazeta
dos

Municípios
        23º Ano

A Gazeta
de

Tremembé
        24º Ano

Palestra gratuita sobre
planejamento de carreiras 

acontece em Pinda
População aprenderá qual 
é o perfil do profissional 
mais solicitado pelo mer-
cado de trabalho em ação 
promovida pela ETEP Fa-
culdades. Muitas empresas 
enfrentam hoje um cenário 
antes improvável: a difi-
culdade em encontrar pro-
fissionais para suas vagas. 
Segundo estudo realizado 
pela ManPower Group, 
apenas 28% dos candida-
tos não são contratados 
pela falta de experiência, 
já que o principal obstá-
culo em um processo se-
letivo têm sido as compe-
tências comportamentais. 
Pensando nisso, a popu-
lação da cidade de Pinda-
monhangaba poderá parti-
cipar, no próximo sábado,  
19 de outubro, a partir das 
14h, da palestra gratuita 
“Carreira sem Fronteiras” 
promovida pela ETEP 
Faculdades em parceria 
com o Instituto de Aco-
lhimento e Apoio ao Ado-
lescente (IA3). Ministrada 

pelo psicólogo, consultor 
em treinamento e desen-
volvimento de carreira e 
professor na ETEP Fa-
culdades, Marcio Reis, a 
atividade será uma opor-
tunidade única de apren-
der a desenvolver postura, 
habilidades e atributos em 
um cenário profissional 
com novas demandas,  
visto que a atuação das 
pessoas nas organizações 
tem sido cada vez mais 
importante, pois o capital 
humano bem preparado 
é uma das vantagens das 
empresas em um mercado 
tão competitivo. “Na oca-
sião, abordaremos desde a 
necessidade da educação 
continuada até a impor-
tância das competências 
comportamentais mais 
solicitadas pelo mercado, 
permitindo que os presen-
tes iniciem uma reflexão 
sobre o que desejam de 
suas carreiras e os cami-
nhos possíveis para alcan-
çar esses objetivos”, expli-

ca Rafael Takei, Relações 
Institucionais do IA3. O 
evento tem entrada fran-
ca e para participar basta 
comparecer à Escola Es-
tadual Profª Yolanda Bue-
no de Godoy, na data e no 
horário da palestra. Sobre 
o IA3: Situado na cida-
de de Pindamonhangaba,  
o IA3 trabalha com a gera-
ção de oportunidades para 
adolescentes, em comuni-
dades carentes, das mais 
diversas formas: empreen-
dedorismo, ingresso como 
aprendiz em empresas, 
projetos culturais de mu-
sicalização e teatro, meio 
ambiente, entre outros. So-
bre o palestrante: Marcio 
Reis é psicólogo, consul-
tor em treinamento e de-
senvolvimento de carreira, 
pós-graduado em Recur-
sos Humanos e MBA em 
Gestão de Pessoas. Possui 
dez anos de experiência 
na área acadêmica e oito 
anos como profissional 
de Recursos Humanos.

O núcleo turístico do Ri-
beirão Grande recebeu pla-
cas de sinalização turística 
para identificar  os atrati-
vos gastronômicos e de ho-
telaria turística da região.
A região contempla 10 
empreendimentos no 
ramo da gastronomia, 
dois empreendimen-

Núcleo turístico Ribeirão 
Grande recebe

sinalização turística

tos do ramo turístico,  
um rural e ou-
tro religioso místico,  
além de pousadas que 
atendem romeiros que 
passam pela localidade.
Como o apoio da Fa-
zenda Santa Helena,  
uma das placas foi insta-
lada dentro da mesma e 

outras serão instaladas na 
localidade para indicar os 
demais empreendimentos.
F u t u r a m e n t e , 
 a região do núcleo do Pi-
racuama também recebe-
rá identificação turística. 
As placas foram instala-
das pela equipe do De-
partamento de Trânsito. 

FATEC de Taubaté está 
com inscrições
abertas para o

vestibular de 2014
A Prefeitura de Taubaté 
abriu as inscrições para 
o Processo Seletivo do 
Vestibular da Faculdade 
de Tecnologia (FATEC) 
no município. Quem qui-
ser participar, poderá se 
inscrever exclusivamen-
te pela internet até às 15h 
do dia 7 de novembro.
A FATEC Taubaté oferece, 
ao todo, 120 vagas distri-
buídas entre o novo curso 
de Tecnologia em Análise 
e Desenvolvimento de Sis-
temas (ADS), com 40 va-
gas no período da noite, e 
o curso de Tecnologia em 
Eletrônica Automotiva, 
com 80 vagas em dois pe-
ríodos, sendo 40 para o pe-
ríodo da tarde (sendo que à 

partir do 3º semestre os alu-
nos mudam para o período 
noturno) e 40 para a noite.
Para concorrer a uma das 
vagas o candidato deve 
ter concluído ou estar cur-
sando o ensino médio ou 
equivalente, desde que no 
ato da matrícula compro-
ve a conclusão do curso.
A Prefeitura ressalta a im-
portância da FATEC para 
o município, uma vez que 
90% dos alunos conse-
guem se inserir no merca-
do de trabalho assim que 
se formam, um dos moti-
vos que levaram o prefeito 
a inserir a instituição como 
parte integrante do Polo 
Tecnológico a ser implan-
tado em Taubaté. A FATEC 

também é parte integrante 
do Comitê Municipal que 
discutirá as tecnologias a 
serem desenvolvidas na 
cidade. Além disso, está 
em fase adiantada o pro-
jeto a construção de um 
novo prédio para abrigar 
os laboratórios de todos 
os cursos da Faculdade de 
Tecnologia, com projeto 
arquitetônico já assinado 
e também já foram rea-
lizados, na última sema-
na, os testes de solo para 
a fundação deste prédio.
As inscrições para o ves-
tibular 2014 da FATEC 
Taubaté deverão ser feitas 
exclusivamente pela inter-
net, através do site www.
vestibularfatec.com.br.

Ubatuba sedia Festival
Internacional Tropixel entre 
os dias 21 e 25 de outubro

Organizado em parceria 
com a rede de eventos in-
ternacionais Pixelache, o 
Festival Tropixel – Arte, 
Ciência, Tecnologia e 
Sociedade reúne artis-
tas, cientistas, ativistas e 
pesquisadores de diferen-
tes lugares do Brasil e do 
mundo entre os dias 21 e 
25 de outubro em Ubatuba.  
A intenção do Tropixel, 
festival que integra a Se-
mana Nacional de Ciência 
e Tecnologia, é articular 
criticamente particulari-
dades brasileiras na fron-
teira entre a cultura e a 
tecnologia. Por um lado,  
a iniciativa se dá com re-
ferências científicas e te-
óricas. Por outro, com 
práticas experimentais 
contemporâneas, em busca 

de futuros justos, sustentá-
veis e inclusivos. O Festi-
val Tropixel é articulado 
pelo núcleo Ubalab (Nú-
cleo de Articulação de Cul-
tura Digital Experimental 
de Ubatuba) e pela UFJF 
(Universidade Federal de 
Juiz de Fora), junto à uma 
comissão organizadora 
com abrangência nacional,  
bem como grupos e 
instituições locais.  
"O Festival Tropixel é 
um momento importan-
te para debater projetos 
de Tecnologia com a po-
pulação da nossa cidade,  
com a possibilidade de 
dar visibilidade à inicia-
tivas locais e avaliar o 
potencial tecnológico de 
Ubatuba", avalia Pedro 
Seno, assessor de tecno-

logia da informação da 
prefeitura. Fórum Muni-
cipal de TI e Educação: 
O Fórum de Tecnologia 
da Informação e Educa-
ção é um evento público 
municipal de tecnologia, 
parte integrante do Festi-
val Tropixel e da Semana 
Nacional de Tecnologia. 
De acordo com a organiza-
ção, o objetivo do encontro 
é apresentar aos presentes 
as iniciativas de TI existen-
tes em Ubatuba. O Fórum 
acontece na E. M. Tancre-
do de Almeida Neves, na 
próxima quarta-feira, dia 
23 de outubro, entre às 19 
horas e 21:30 horas. O E. 
M. Tancredo de Almeida 
Neves está localizado à 
Av. Rio Grande do 
Sul, 600 – Centro.
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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.

Estão abertas as inscri-
ções para a 8ª Edição 
do GRANFONDO DO 
BRASIL DE CICLISMO 
– ETAPA VERÃO, um 
grande evento esportivo 
que tem atraído centenas 
de participantes desde sua 
primeira edição. A prova 
será realizada no dia 24 
de novembro em Ubatuba, 
litoral norte de São Paulo. 
O percurso para a catego-
ria Elite será de 160 qui-
lômetros e para as demais 

será de 106 quilômetros. 
A prova, que terá início na 
Avenida Iperoig, no Cen-
tro de Ubatuba, irá passar 
por um dos roteiros mais 
bonitos do país, percorren-
do a rodovia Rio-Santos 
no trecho entre Ubatuba 
e Paraty. O foco principal 
do evento é a confrater-
nização entre os ciclistas 
federados e ciclistas afi-
cionados. A organização 
está sob responsabilidade 
da Federação Paulista de 

Ciclismo e da empresa 
MZ2 Eventos, com reali-
zação da Pirelli, Prefeitu-
ra Municipal de Ubatuba, 
Governo do Estado de São 
Paulo e Polícia Rodovi-
ária Federal. Participe, 
leve sua família e amigos! 
As inscrições para o 8º 
Granfondo do Brasil Pi-
relli de Ciclismo poderão 
ser realizadas até o dia 
17 DE NOVEMBRO DE 
2013, somente pelo site 
www.fpciclismo.org.br

Inscrições abertas para o 8º  
Granfondo do Brasil de Ciclismo  

em Ubatuba

Convite para audiência
pública para apresentação 

de Balancete Financeiro
O Gestor do Sistema Úni-
co de Saúde do Municí-
pio convida para audi-
ência pública onde será 
apresentado o Balancete 
Financeiro sobre as des-
pesas e fonte de recursos 
aplicados na Saúde, bem 
como sobre a oferta e 

produção de serviços na 
rede assistencial própria 
e contratada, referente ao 
2º Quadrimestre de 2013, 
que acontecerá na Câ-
mara Municipal da Es-
tância Turística de Tre-
membé, neste município, 
no dia 25 de Outubro de 

2013, às 10h, em cum-
primento à Lei Com-
plementar nº 141/2012. 
Contando com sua va-
liosa presença, agrade-
cemos antecipadamente. 
José Marcio Arau-
jo  Guimarães - 
Secretário de Saúde.

Chamamento Público Nº 004/2013 
Convocação para qualificação 

como Organização Social
A Prefeitura Munici-
pal da Estância Turística 
de Tremembé, TORNA 
PÚBLICO, para conhe-
cimento de todos os in-
teressados, o CHAMA-
MENTO PÚBLICO para 
QUALIFICAÇÃO como 
Organizações Sociais, de 
pessoas jurídicas de di-
reito privado, sem fins 
lucrativos, com funda-
mento legal na Lei Mu-
nicipal nº 3.914, de 08 de 

agosto de 2013, com alte-
rações incluídas pela Lei
Municipal n° 3.928, de 09 
de setembro de 2013, cujas 
atividades sejam dirigidas à 
área de saúde, interessadas 
na celebração de Con-
tratos de Gestão com 
esta municipalidade.
A qualificação será realiza-
da nos termos do Decreto de 
Regulamentação n° 
4.422, de 30 de se-
tembro de 2013 e nas 

demais normas vi-
gentes sobre a maté-
ria, a partir da data de 
publicação deste edital. Os 
interessados deverão enviar 
Requerimento endere-
çado ao Prefeito Muni-
cipal, nas dependências
da Secretaria de Saú-
de, na Praça da Re-
pública, s/n° - centro, 
nesta cidade de Tre-
membé/SP, no horá-
rio das 08h00 às 16h00.
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Prefeitura reforma
pontes no Ipiranguinha 

e na Bela Vista
A prefeitura de Ubatuba, 
via Secretaria de Obras, 
executa nas próximas se-
manas a reforma de duas 
importantes pontes. Em 
concreto armado e com 
cabeceiras de concreto, 
reformas vão solucionar 
os problemas crônicos 
ocasionados pelas chuvas.
Uma delas está localizada 
no Ipiranguinha e a outra 
na Bela Vista, dois bairros 
da zona oeste, uma das re-
giões mais populosas e ca-

rentes da cidade. Na ponte 
do Ipiranguinha, a obra já 
está adiantada e a entrega 
acontece no próximo dia 
28 de outubro, exatamente 
no aniversário de Ubatuba. 
Segundo Mauro Bezerra, 
Secretário de Obras, a re-
forma no Ipiranguinha 
vai solucionar de uma vez 
os problemas constantes 
ocasionados pela chuva. 
“Quando a chuva vinha 
forte, os trilhos acaba-
vam arrancados e a pon-

te ficava intransponível. 
Agora, com a reforma 
feita em concreto arma-
do e com cabeceiras de 
concreto, resolvemos a 
questão de uma vez”, 
explica Bezerra. Já a obra 
da ponte da Bela Vista, 
que também será reforma-
da, encontra-se licitada. 
Os trabalhos têm iní-
cio em aproximadamen-
te uma semana e a en-
trega está prevista para 
os próximos 20 dias.

Geração de empregos 
em setembro tem
melhor resultado

desde abril
A geração de empregos em 
setembro teve o melhor re-
sultado desde abril deste 
ano, com a criação de mais 
de 211 mil postos de traba-
lho formal. Segundo dados 
do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desemprega-
dos (Caged), divulgado 
ontem, dia 16, pelo Minis-

tério do Trabalho e Em-
prego, o saldo do mês pas-
sado foi também o melhor 
para o período dos últimos 
três anos. A mão de obra 
adicional no mês passado 
foi o resultado de aproxi-
madamente 1,8 milhão de 
admissões e 1,6 milhão de 
demissões. Setembro foi 

o segundo mês consecu-
tivo de crescimento. Em 
julho havia sido registra-
do o pior resultado para o 
mês desde 2003, com 61,6 
mil novas vagas. Des-
de maio, o Caged vinha 
constatando ritmo mais 
lento da geração de postos 
no mercado de trabalho.

Escolas particulares do 
vale realizam concurso 

de bolsas
Os colégios Fênix (Gua-
ratinguetá), Drummond 
(Lorena), Emílio Ribas 
(Pindamonhangaba) e 
Jean Piajet (Cruzeiro), 
em parceria com o Siste-
ma Anglo de Ensino, rea-
lizam no próximo dia 19 
de Outubro o concurso de 
bolsas. O concurso está 
aberto para os alunos do 5º 
ano que estarão ingressan-
do para o 6º ano e para os 
estudantes do 9º ano que 
cursarão o ensino médio.
As inscrições para par-
ticipar do concurso de 
bolsas já estão abertas. 
Os interessados poderão 
inscrever-se através dos 
seguintes sites: www.fe-
nixonline.com.br, www.
anglopinda.com.br, www.
drummondlorena.com.br, 
www.colegioanglocruzei-
ro.com.br. Sendo assim, o 
candidato poderá optar por 

prestar o concurso e estu-
dar nas cidades de Gua-
ratinguetá, Pindamonhan-
gaba, Lorena ou Cruzeiro.
Conforme as informações 
da organizadora do con-
curso do colégio Fênix, 
Geraldina de Fátima, a por-
centagem de desconto da 
bolsa varia de acordo com 
o desempenho do candida-
to e pode chegar até 100%. 
“É importante lembrar que 
os alunos que cursarão o 6º 
ano, por exemplo, recebe-
rão bolsas para estudarem 
até terminar o fundamen-
tal ll. Já os alunos do 9º 
ano que prestarão o con-
curso, terão os descontos 
para estudarem no colé-
gio durante todo o ensino 
médio”, explica Fátima.
Essa é a oportunidade que 
a estudante Sara de Abreu 
não perderá. Ela enxergou 
no concurso de bolsas uma 

chance de conseguir es-
tudar em um colégio com 
o ensino de qualidade. 
“Sempre fui uma aluna de-
dicada. Estarei muito em-
penhada e darei o melhor 
de mim nesse exame, já 
que o colégio Drummond 
é um dos melhores de Lo-
rena. Conhecido por traba-
lhar com o Sistema Anglo 
de Ensino”, avaliou a estu-
dante que tem como obje-
tivo fazer uma faculdade 
ligada à área de exatas.
O gabarito do concurso 
estará disponível nos si-
tes dos respectivos colé-
gios. Após o término do 
concurso, o resultado da 
classificação sairá entre 3 
a 7 dias em cada unida-
de escolar. Para conferir 
o resultado da classifi-
cação o aluno deverá ir 
pessoalmente ao colégio 
em que prestou o exame.

Contribuinte pode
destinar parte do

Imposto de Renda para 
entidades assistenciais

Nesta segunda-feira, a Re-
ceita Federal libera o di-
nheiro referente ao quinto 
e antepenúltimo lote de 
restituições do Imposto 
de Renda Pessoa Física 
2013. A RF calcula que o 
em 2013 o número passa 
de 500 mil contribuintes. 
Contribuintes que não es-
tão nas listas divulgadas, 
mas têm informação de 
problemas com a decla-
ração do imposto e que-
rem escapar da malha fina 
devem corrigir as infor-

APAE Pindamonhangaba - (12) 3642-1900
APAMEX – Associação Pindamonhangabense de Amor Exigente - (12) 9119.5609
Associação Criança Feliz  São Gabriel Rua: Dos Bentos, nº 472 São Benedito - 
(12) 3648-8883
Associação dos Cooperadores Salesianos de Pindamonhangaba - (12) 3637-4100
Associação de Caridade Santa Rita de Cássia  - (12)3642-1162 - 12) 9771.6125
Associação de Moreira Cesar de Artesanato e Reciclagem - AMAR -  (12) 
4110.0415 – (12) 9622.9953
Associação Educativa para Criança e o Adolescente AECA - Rua Japão, 1111, 
Alto do Cardoso
Associação Amigos do Projeto Guri - Rua Lubavitch, nº 64, Bom Retiro, São 
Paulo - ( 11) - 3874.3382
AVAPE – (12) 3642.1551
Casa Transitória Fabiano de Cristo de Pindamonhangaba - (12) 3642-6277
Casa da Amizade de Pindamonhangaba - (12) 3642-3342 - 3527.3115
Casa São Francisco de Assis -  (12) 3643.2253 ou (12) 8181.6733
Casa do Caminho – (12) 3645.4748 / (12) 3642.1219
Entidade Assistencial Templo dos Anjos - (12) 8177.7718 – (12) 9106.0311
Educandário São Vicente de Paulo – Casa Pia Cônego Tobias - (12) 3642-1350
Instituto Profissional Salesiano - Rua João Bosco, nº 727 (12) 3642-1551
IA3 – Instituto de Acolhimento e Apoio ao Adolescente - (12)3637.5416
Instituto Profissional Salesianos - Eduardo Prates da Fonseca nº 407 - São Domin-
gos -  Telefone: (12) 3642-1551
Lar Irmã Terezinha (Idosos)- Telefone: (12) 3642-1656
Lar da Criança Irmã Júlia -Rua São João Bosco, nº 744 - Santana -(12) 3642-1485
Lar da Criança Nova Esperança - Rua São João Bosco , 366 - Alto do Tabau - (12) 
3642–4071
Lar da Criança Nova Esperança -Rua José Benedito Romão Junior nº 91 Santa 
Cecília (12) 3642-4071
Lar São Judas Tadeu -Praça Cornélio Lessa, nº 31 - Bosque - CEP: 12.401–310 - 
(12)3642-1975
Lar Padre Vita – Inst. Das Filhas de N. Sra. das Graças - Santana - (12) 3642-6063
Lar São Vicente de Paula (Idosos) - Telefone: (12) 3642-1656
Núcleo Criançada Feliz -Araretama
Patrulheiros Dom Bosco - Rua José Aneas Rodrigues, nº 215 - N. Sra. do Perpétuo 
Socorro
RAVAN - Resgate e Apoio Voluntário de Assistência ao Necessitado - (12) 
3642.3128 / (12) 7814.6909
S.O.S. Serviço de Obras Sociais - (12) 3642-2787

mações. Os dois últimos 
lotes serão liberados nos 
dias 18 de novembro e 
16 de novembro, porque,  
r e s p e c t i v a m e n t e ,  
15 de novembro e 16 de 
dezembro são feriados. 
A Receita informa que 
anualmente, uma parcela 
entre 2% e 3% dos contri-
buintes caie na malha fina 
por erros cometidos ou por 
omissão na declaração.  
Vale ressaltar que Pes-
soas Jurídicas e Pesso-
as Físicas podem des-

tinar parte do Imposto 
de Renda para Institui-
ções através de doações.  
Só poderão receber doa-
ções as entidades que te-
nham fundos registrados 
no Estatudo da Criança e 
do Adolescente (ECA), 
sendo que o valor da do-
ação não pode ultrapassar 
3% do imposto devido ao 
IR. Confira relação de en-
tidades de Pindamonhan-
gaba que podem receber 
doação baseada na dedu-
ção do Imposto de Renda:

Governo e Prefeitura de 
Taubaté assinam

convenio para reforma 
do Batalhão da
Policia Militar

Um convênio assinado 
na quarta-feira (16) en-
tre Prefeitura de Tauba-
té e Governo do Estado 
vai possibilitar a reforma 
das instalações do 5º Ba-
talhão da Policia Militar 
do Interior “General Julio 
Marcondes Salgado”. De 
acordo com a Prefeitura, o 
investimento previsto é de 
R$ 428.389,46 e o prazo 
do convênio é de um ano.
O 5º BPM-I, localizado 
no bairro da Independên-

cia foi criado pela lei nº 
491 de 29 de Dezembro 
de 1896, e vai completar, 
portanto, 117 anos no dia 
15 de dezembro próximo. 
Tem uma longa história 
de trabalho e honra em 
nome da segurança do 
Estado de São Paulo e re-
cebeu a denominação de 
“General Júlio Salgado”, 
o ilustre pindamonhanga-
bense que morreu em 23 
de julho durante a Revo-
lução Constitucionalista 

de 1932, quando inspecio-
nava um artefato bélico. 
É considerado "Unidade 
Mãe" das Organizações 
Policiais Militares sedia-
das no Vale do Paraíba, 
as quais se desmembra-
ram visando uma maior 
eficácia em nossa missão 
constitucional de Preser-
vação da Ordem Pública.
O 5º Batalhão da Poli-
cia Militar do Interior  
tem no comando a Ten 
Cel Eliane Nikoluki.
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Confira as vagas dispo-
níveis no Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
de Caraguá (PAT) desta 
semana. O interessado 
deve apresentar os docu-
mentos pessoais. Recep-
cionista de Hotel, Ope-
rador de Processamento 
de Dados, Balconista de 
Lanchonete, Soldador, 
Auxiliar de Mecânico de 
Autos, Garçom, Marcenei-
ro de Móveis (Rústicos), 
 Operador de Retro-Es-
cavadeira, Pedreiro, 
Mecânico de Veículos, 
Alinhador de Direção, 
Balanceador, Auxiliar 

Contábil, Padeiro, Encar-
regado de Obras, Borra-
cheiro, Oficial de Servi-
ços Gerais, Professor de 
Matemática, Mecânico de 
Radiadores, Arquiteto de 
Edificações, Operador de 
Patrol (Niveladora), Ope-
rador de Pá Carregadeira,  
Operador de Escavadei-
ra, Assistente Adminis-
trativo (Pcd), Auxiliar de 
Almoxarifado (Pcd), Re-
cepcionista (Pcd), Con-
feiteiro, Conferente de 
Carga e Descarga, Chapa 
de Caminhão, Auxiliar de 
Escrituração Fiscal, Cor-
retor de Imóveis, Vende-

dor Pracista, Carpintei-
ro de Obras, Montador 
de Andaimes, Motoboy, 
Motorista de Caminhão.  
As vagas possuem perfis 
específicos com relação 
a experiência, escolarida-
de, entre outros,  podendo 
sofrer variações e não es-
tarem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram.  
O PAT está localizado 
na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211

PAT de Caraguá divulga 
vagas de emprego

Através de diversas atra-
ções e festividades do 
376º Aniversário da Cida-
de de Ubatuba . A FundArt 
– Fundação de Arte e Cul-
tura de Ubatuba realizará 
o I Festival Rock in Uba-
tuba. O evento proporcio-
nará aos músicos e aos que 
curtem rock um momento 
de interação e lazer, já que 
o Festival acontecerá em 
conjunto com a 3ª Eta-
pa do Circuito Municipal 
AUSK de Skate. Serão 
ao todo 12 bandas e dois 
dias de muito Rock. Com 
realização da FundArt e 
produção da AM Produ-
ções e Yesk8 Produções 

e AF Camargo Produ-
ções o “I Festival Rock in 
Ubatuba” acontecerá nos 
dias 27 e 28 de outubro 
das 10h às 18h na Praça 
Capricórnio (ao lado da 
pista de skate). Também 
estará acontecendo na ín-
tegra do Festival “Rock 
in Ubatuba” a 3ª Etapa do 
Circuito Municipal AUSK 
de Skate que busca oficia-
lizar o primeiro ranking 
municipal e a busca pela 
inserção da modalidade 
skate no calendário anual 
de esportes. A Competição 
principal de skate será dis-
putada no dia 27 pelas ca-
tegorias, mirim, iniciante, 

feminino e amador. Já no 
domingo de aniversário da 
cidade (28) a Nutrisporty 
estará realizando inúmeras 
ações conjuntas ao Festi-
val Rock in Ubatuba, onde 
irá proporcionar algumas 
atividades ligadas ao skate 
no decorrer de todo o dia 
“Best Trick”. A 3ª etapa do 
circuito de skate é uma re-
alização da AUSK (Asso-
ciação Ubatuba de Skate), 
AM Produções e Yesk8 
Produções e conta com o 
patrocínio da rede Central 
Surf, Nutrisporty Nutrição 
e e apoio do comércio local 
junto a Fundart e Prefeitu-
ra Municipal de Ubatuba.

Aniversário de  
Ubatuba terá festival de 
Rock e muito skate na 

Praça Capricórnio

Primeiro trecho a ter in-
tervenções liga a Rodovia 
dos Tamoios à praia Mar-
tim de Sá e deve ser con-
cluído em 20 meses. O go-
vernador Geraldo Alckmin 
deu início nesta terça-fei-
ra, 15, às obras do trecho 
que atende o município de 
Caraguatatuba da Nova 
Tamoios Contornos (Lote 
1). Denominada Contorno 
Norte de Caraguatatuba, 
esta parte da rodovia, com 
6,2 km de extensão, ligará 
a Rodovia dos Tamoios à 
SP-055, na praia Martim 
de Sá. O prazo de conclu-
são das intervenções é de 
20 meses. “Estamos co-
meçando o Contorno, aqui 
de Caraguatatuba. A SP-
55, neste trecho urbano, 
tem muito mais acidentes 
do que a média do Estado. 
Essa obra vai ser impor-
tantíssima para preservar 
vidas, reduzir acidentes, 
tirar o trânsito de passa-
gem e melhorar a segu-
rança de quem vai para o 
litoral”, afirmou o gover-
nador. A Nova Tamoios 
Contornos criará uma al-
ternativa à SP-055 para o 
acesso a Caraguatatuba e 
São Sebastião. A nova ro-
dovia desviará o tráfego de 
passagem, sobretudo o de 
caminhões, da área urbana 

e também os que seguem 
ao Porto de São Sebastião. 
O investimento total é de 
R$ 1,99 bilhão. O empre-
endimento, gerenciado 
pela DERSA - Desenvol-
vimento Rodoviário S/A, 
foi dividido em quatro lo-
tes. O Lote 1, o primeiro 
a ser construído, corres-
ponde ao Contorno Norte 
e atende o município de 
Caraguatatuba. Já os Lo-
tes 2, 3 e 4 somam 28,3 
quilômetros de extensão e 
correspondem ao Contor-
no Sul de São Sebastião. 
O trecho está em fase de 
licenciamento de instala-
ção e ligará a Tamoios, na 
divisa com Caraguatatuba, 
ao Porto. A previsão é de 
que essas obras comecem 
entre dezembro deste ano 
e janeiro de 2013 e sejam 
executadas em 36 meses. 
Licença de Instalação. A 
primeira Licença de Ins-
talação (LI) para a Nova 
Tamoios Contornos, que 
corresponde ao Contorno 
Norte, foi emitida no dia 
30/9, pela CETESB. O 
documento é necessário 
para o início das obras. A 
DERSA aguarda agora a 
emissão da LI para o Con-
torno Sul.. A Companhia 
recebeu no dia 4/10 a Cer-
tidão de Ocupação e Uso 

do Solo da Prefeitura de 
São Sebastião. A certidão 
permite que a empresa dê 
continuidade no processo 
de licenciamento de ins-
talação das obras junto 
à CETESB. O trecho do 
empreendimento que aten-
de São Sebastião foi am-
plamente discutido com a 
população. Isso permitiu 
que o traçado fosse apri-
morado e os impactos so-
cioambientais reduzidos. 
No dia 27 de setembro, a 
DERSA protocolou ofício 
na Prefeitura de São Se-
bastião propondo o traça-
do final para a rodovia. A 
versão apresentada ocupa-
rá uma faixa de 15 metros 
da Transpetro, o que redu-
ziu ainda mais as remo-
ções de famílias na região. 
Com a mudança no traça-
do, o número de reassen-
tamentos passará de 809 
(quando da obtenção da 
Licença Prévia) para 263 
e o de desapropriações 
cairá de 177 para 132.  
A redução do impacto 
social foi bastante sig-
nificativa nos bairros de 
Jaraguá/Enseada, com 
queda nos reassentamen-
tos de 250 para 65; na To-
polândia/Olaria, de 398 
para 25, e no Morro do 
Abrigo, de 161 para 42.

Alckmin dá início às 
obras da Nova Tamoios 

Contornos em  
Caraguatatuba

Estão abertas as inscri-
ções para a 8ª Edição 
do GRANFONDO DO 
BRASIL DE CICLISMO 
– ETAPA VERÃO, um 
grande evento esportivo 
que tem atraído centenas 
de participantes desde sua 

primeira edição. A prova 
será realizada no dia 24 
de novembro em Ubatuba, 
litoral norte de São Paulo. 
O percurso para a catego-
ria Elite será de 160 qui-
lômetros e para as demais 
será de 106 quilômetros.  

A prova, que terá início 
na Avenida Iperoig, no 
Centro de Ubatuba, irá 
passar por um dos rotei-
ros mais bonitos do país, 
percorrendo a rodovia 
Rio-Santos no trecho en-
tre Ubatuba e Paraty. O 
foco principal do evento 
é a confraternização en-
tre os ciclistas federados 
e ciclistas aficionados.  
A organização está sob 
responsabilidade da Fe-
deração Paulista de Ci-
clismo e da empresa MZ2 
Eventos, com realização 
da Pirelli, Prefeitura Mu-
nicipal de Ubatuba, Go-
verno do Estado de São 
Paulo e Polícia Rodovi-
ária Federal. Participe, 
leve sua família e amigos!

Inscrições abertas para o
8º Granfondo do Brasil de 

Ciclismo em Ubatuba

A Cidade de Ubatuba foi 
representada com três de-
legados na IX Conferência 
Estadual de Assistência 
Social realizada nos dias 
1, 2 e 3 de outubro em Ati-
baia/SP, que contou com 
a presença de usuários, 
gestores, trabalhadores e 
conselheiros da assistên-
cia social de todo o Es-
tado de São Paulo. O en-
contro serviu para avaliar 
as políticas e programas 
da área e definir as estra-
tégias para o aprimora-
mento, gestão e financia-

mento do Sistema Único 
de Assistência Social. 
 O Estado de São Paulo 
elegeu 290 delegados, que 
participarão da IX Confe-
rência Nacional de Assis-
tência Social, em Brasília 
de 16 a 19 de dezembro. 
Ubatuba será represen-
tada por dois delegados, 
sendo José Ernesto Nas-
cimento, delegado titular 
representando a socieda-
de civil e a servidora Eu-
nice Maria Feliciano de 
Moura como suplente. A 
Ministra de Desenvolvi-

mento Social e Combate 
a Fome, Tereza Campello 
reafirmou a importância 
da Assistência Social: “A 
Constituição colocou a 
Assistência Social como 
um direito de Seguridade. 
Temos que batalhar para 
a construção de serviços 
universais de educação, 
saúde e assistência social. 
 A área social é motora 
de desenvolvimento do 
Brasil, buscando a cons-
trução de cidadãos incluí-
dos nas políticas sociais”, 
finalizou a ministra.

Ubatuba elege dois  
delegados para a IX 

Conferência Nacional 
de Assistência Social


