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Geração de Empregos: 
Aprovado o 1º

Loteamento Industrial 
de Tremembé

Mais um passo para o 
desenvolvimento de Tre-
membé foi dado na manhã 
desta quinta feira (17). 
O prefeito Vaqueli apro-
vou a construção do 1º 
loteamento industrial da 
cidade.  O espaço deno-
minado CILO (Comple-
xo Industrial e Logístico) 
pretende disponibilizar 
mais de 40 lotes para em-
presas de pequeno, médio 
e grande porte, na Rodovia 

Amador Bueno da Veiga.
O projeto tramitava desde 
o início de 2013 e, segundo 
o prefeito Marcelo Vaque-
li, só pôde ser aprovado 
graças a Lei de Incentivo 
Fiscal que a nova Admi-
nistração criou e aprovou 
junto a Câmara Municipal.  
“É uma iniciativa muito 
importante para garantir 
emprego para as pessoas 
daqui. Há muitos anos que 
o povo tem que buscar em-

prego fora.  As coisas já es-
tão começando a mudar e 
estamos alegres com isso” 
– comemorou o prefeito.
Além disso, o prefeito as-
sinou a desapropriação 
amigável de uma área na 
Rodovia Floriano Rodri-
gues Pinheiro de 94.000 
m². Esta área irá abrigar 
cinco novas empresas, 
gerando aproximada-
mente 700 empregos di-
retos em nossa cidade.

Estudantes do Ensino Médio 
terão aula preparatória para 

o Enem
Ciclo de vídeo aulas com 
dicas e informações so-
bre o exame pode ser 
acessado gratuitamente
Para colaborar com os 
estudantes que irão fa-
zer o Exame Nacio-
nal do Ensino Médio 
(Enem) a Anhanguera 
Educacional promove,  
a partir desta semana, ví-
deo aulas gratuitas com 
dicas e informações so-
bre Ciências da Nature-
za, Ciências Humanas, 
Linguagens e Matemáti-
ca, além de assuntos da 
atualidade e redação.

Além destas aulas 
disponibilizadas no 
site http://penofutu-
r o . a n h a n g u e r a . c o m / ,  
alunos do Ensino Mé-
dio poderão se inscrever 
e participar de um aulão 
de dicas presencial no dia 
19 de outubro, das 14h 
às 16h30, nas Faculdades 
Anhanguera de Jacareí, 
São José dos Campos, 
Taubaté (unidades 1 e 
2) e Pindamonhangaba.
O objetivo é esclarecer 
dúvidas e revisar os prin-
cipais assuntos abordados 
pelo exame, além de di-

cas de algumas ‘pegadi-
nhas’ que são usadas em 
provas de alternativas. 
O Aulão de Dicas será 
transmitido via satélite 
para todas as unidades da 
Anhanguera Educacional, 
que estarão prontas para 
receber os alunos previa-
mente inscritos no site.
Método de avaliação de 
desempenho dos alunos 
do Ensino Médio, o Enem 
é usado como complemen-
to nos processos seletivos 
das Instituições de Ensino 
Superior e pode substi-
tuir a prova do vestibular.

Fogo no Ciretran de Pinda 
destrói arquivo de processos 

de veículos e CNH

Moradores do bairro Vila 
Nair, área central de Pin-
damonhangaba foram sur-
preendidos na madrugada 
desta sexta-feira (18) com 
um incêndio em prédio 
pertencente ao Ciretran 
(Circunscrição Regional 
de Trânsito) do município. 
De acordo com os mu-
nícipes, a área em cha-
mas colocou em ris-
co as casas vizinhas.
O fogo teve início, segun-
do testemunhas, por volta 
das 02h30 de hoje no setor 
de arquivos. “Nós aciona-
mos o Corpo de Bombei-
ros assim que percebemos 
a gravidade da ocorrência. 
Essa é a preocupação da 

gente, não deixar que as 
casas também fossem to-
madas pelo fogo!” disse 
Ribamar Alves Correa.
“Caiu tijolos do muro 
alto que faz divisa da mi-
nha casa com o Ciretran! 
O nosso medo maior é por-
que a gente não sabia qual 
era a estrutura do muro! E 
se cai sobre nós?”, comen-
tou Vanilda Maria da Silva, 
moradora da Rua Antonio 
de Pádua Costa. Documen-
tos de processos e CNH de 
veículos foram perdidos 
no fogo. “A área queimada 
mesmo corresponde a 300 
m², área de processos de 
veículos e Habilitação!”, 
confirmou o Sgto. PM 

Bombeiro Marco Antonio. 
O laudo pericial deve sair 
dentro de alguns dias para 
revelar as causas do incên-
dio no prédio do Ciretran 
de Pindamonhangaba. 
Esquema fraudulento em 
São José dos Campos
Em São José dos Campos, 
o Ciretran ficou inativo 
durante dois dias após 
uma megaoperação do 
Detran e da Corregedoria 
Geral da Administração, 
com o apoio da Polícia 
Civil. Duas pessoas fo-
ram detidas e duas auto-
escolas clandestinas foram 
fechadas após a constata-
ção de  um esquema frau-
dulento dentro do órgão.

Santa Branca recebe o 
Sebrae Móvel na
próxima semana

Unidade levará aten-
dimento gratuito sobre 
gestão de negócios a em-
presários e interessados 
em abrir um negócios
O Sebrae Móvel vai 
oferecer atendimento  
gratuito a empresários e 
interessados em se tor-
narem empreendedores 

na próxima semana em 
Santa Branca. O veí-
culo ficará instalado na 
Praça Ajudante Braga,  
das 9h às 17h.
Analistas do Sebrae-SP 
farão atendimentos indi-
viduais sobre temas liga-
dos à gestão de negócios,  
como abertura de empresas,  

formalização, adminis-
tração, marketing, fi-
nanças e legislação.
A iniciativa tem apoio 
da Prefeitura e da As-
sociação Comercial,  
Industrial e Agropecuá-
ria de Santa Branca, além 
do Banco do Povo, que 
também atende no local.

Com delegação reduzida, 
Pinda segue rumo aos 77º 
Jogos Abertos do Interior

A delegação de Pinda-
monhangaba leva apenas 
120 atletas para as dispu-
tas dos 77º Jogos Aber-
tos do Interior “Horácio 
Baby Barioni”., que neste 
ano se realizam em Mogi 
das Cruzes. A cidade,  
que já foi campeã da 
competição e desban
cou a forte São José dos 
Campos na temporada 
2011, chegou ater delega-

ção de 4780 competidores.
O primeiro desafio será 
contra o time de vôlei mas-
culino de Taubaté. Pinda-
monhangaba disputará as 
modalidades de atletis-
mo, basquete masculino,  
bocha, capoeira, ginásti-
ca artística, ginástica rít-
mica, vôlei masculino, 
judô masculino e natação. 
A delegação está alo-
jada  na escola munici-

pal professora Noemia 
Real Fidalgo Rodeio.
Segundo o prefei-
to Vito Ardito Lerario,  
a delegação pindense é 
formada apenas por atle-
tas da cidade e o objetivo 
é desenvolver no municí-
pio o esporte social, com 
isto, os alunos das esco-
linhas terão oportunida-
de de futuramente defen-
der a camisa da cidade.

Comércio cresceu mais que PIB 
em dez anos, mostra pesquisa

Nos últimos dez anos, o 
crescimento médio do co-
mércio brasileiro superou 
o do Produto Interno Bruto 
(PIB), informaram ontem, 
dia 17, a Federação do Co-
mércio do Estado do Rio 
de Janeiro (Fecomércio
-RJ) e a Fundação Getulio 

Vargas (FGV), no Mapa 
Estratégico do Comér-
cio 2014-2020. Enquan-
to o PIB do país avançou 
em média 3,6% de 2002 
a 2012, o valor adiciona-
do bruto do setor aumen-
tou 4,5%. De acordo com 
o estudo, o comércio, os 

serviços de informação, 
as atividades imobiliárias 
e outros serviços contri-
buíram com 37,9% do 
PIB brasileiro em 2010, 
com um total de R$ 1,223 
trilhão. Desse valor, R$ 
404 bilhões corresponde-
ram apenas ao comércio.
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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.

1. Certidoes: quem quiser 
tirar uma copia da cer-
tidao de nascimento, ou 
de casamento, nao pre-
cisa mais ir ate um car-
torio, pegar senha e es-
perar um tempao na fila.
O cartorio eletronico, ja 
esta no ar! Nele voce resol-
ve essas (e outras) burocra-
cias, 24 horas por dia, on
-line. Copias de certidoes 
de obitos, imoveis, e pro-
testos tambem podem ser 
solicitados pela internet.
Para pagar e preciso im-
primir um boleto ban-
cario. Depois, o docu-
mento chega por Sedex. 
Passe para todo mundo, 
que este e um servico 
da maior importancia.
2. Auxilio a Lista: Te-
lefone 102... nao!
Agora e: 08002800102 
Vejam so como nao so-
mos avisados das coisas 
que realmente sao impor-
tantes. NA CONSULTA 
AO 102, PAGAMOS R$ 
1,20 PELO SERVICO.
SO QUE A TELEFONI-
CA NAO AVISA QUE 
EXISTE UM SERVI-
CO VERDADEIRA-
MENTE GRATUITO.

Cinco informacoes 
uteis nao divulgadas!

Nao custa divulgar para 
mais gente ficar sabendo.
3. Lenda: Nao exis-
te tratameto eficaz 
para queda de cabelo.
Tudo mentira, ja exis-
tem produtos naturais 
que tratam seu couro ca-
beludo, em muitos ca-
sos eliminando a queda 
de cabelo para sempre.
Aqui esta!  - http://www.
f i m q u e d a c a b e l o . n e t 
4. Multa de Transi-
to: essa voce nao sabia.
No caso de multa por in-
fracao leve ou media, se 
voce nao foi multado pelo 
mesmo motivo nos ulti-
mos 12 meses, nao pre-
cisa pagar multa. E so ir 
ao DETRAN e pedir o 
formulario para converter 
a infracao em adverten-
cia com base no Art. 267 
do CTB. Levar Xerox da 
carteira de motorista e a 
notificacao da multa.. Em 
30 dias voce recebe pelo 
correio a advertencia por 
escrito. Perde os pontos, 
mas nao paga nada. Codi-
go de Transito Brasileiro
Art. 267 - Podera ser im-
posta a penalidade de ad-
vertencia por escrito a in-

fracao de natureza leve ou 
media, passivel de ser pu-
nida com multa, nao sendo 
reincidente o infrator, na 
mesma infracao, nos ulti-
mos doze meses, quando a 
autoridade, considerando 
o prontuario do infrator, 
entender esta providen-
cia como mais educativa. 
5. Importantissimo: Docu-
mentos roubados - BO (bo-
letim de occorrencia) da 
gratuidade - Lei 3.051/98 
- VOCE SABIA???
Acho que grande parte da 
populacao nao sabe, e que 
a Lei 3.051/98 que nos da 
o direito de em caso de 
roubo ou furto (mediante 
a apresentacao do Boletim 
de Ocorrencia), gratuida-
de na emissao da 2a via 
de tais documentos como:
Habilitacao (R$ 42,97);
Identidade (R$ 32,65);
Licenciamento Anual 
de Veiculo (R$ 34,11)..
Para conseguir a gratui-
dade, basta levar uma 
copia (nao precisa ser au-
tenticada) do Boletim de 
Ocorrencia e o original 
ao Detran p/ Habilitacao 
e Licenciamento e outra 
copia a um posto do IFP..

Profissionais de vacinação 
da Prefeitura  de Pinda

realizam monitoramento
A equipe da Secretaria de 
Saúde da Prefeitura de 
Pindamonhangaba conta 
com a contribuição dos 
moradores para fazer o 
trabalho de monitoramen-
to rápido. As ações serão 
feitas neste sábado (19) e 
é um trabalho após a rea-
lização da campanha de 
multivacinação para as 
vacinas de "Pneumococo 
e Meningococo C con-
jugada", em crianças de 
idade de 6 meses a me-
nores de 5 anos de idade, 
realizada recentemente.
O prefeito de Pindamo-
nhangaba, Vito Ardito 

Lerario, salienta que a 
vacinação é uma das me-
lhores formas de se preve-
nir muitas doenças e que 
este trabalho é essencial, 
pois as crianças que esti-
verem com a vacina atra-
sada poderão regularizar a 
caderneta, porque os pais 
receberão orientações.
O monitoramento será 
feito nos bairros Cris-
pim, Cruz Grande, Bon-
sucesso, residencial das 
Américas (Araretama), 
Cidade Jardim, Bela Vis-
ta, Imperial, Castolira, 
Santa Cecília, Triângulo, 
Feital, Cidade Nova, Jar-

dim Eloyna, Jardim Re-
gina, Campinas, Goiabal, 
Karina (Moreira Cesar),  
Liberdade (Moreira Ce-
sar). A cidade está se-
guindo a norma do 
Ministério da Saúde.
“Delimitaremos as áreas e 
faremos o monitoramento 
casa a casa, até encontrar-
mos crianças menores de 
5 anos vacinadas ou não 
com a vacina Pneumo-
coco ou meningococo C. 
As crianças que não têm 
o esquema completo re-
ceberão a vacina”, conta 
Rosângela Maria Pires, 
enfermeira responsável.
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Prefeitura de Tremembé
realiza Leilão de Veículos e 

Sucata Ferrosa
A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé comunica que 
realizará no dia 30/10 a 

partir das 9h00, o Lei-
lão para venda de veí-
culos e sucata ferrosa. 
O Edital completo se 

encontra disponível no 
site oficial www.tre-
membe.sp.gov.br, link 
Licitações / Leilão.

Dicas para encarar o 
horário de verão

À zero hora do próximo 
domingo, 20 de outu-
bro, relógios deverão ser 
adiantados uma hora. O 
horário de verão brasileiro 
terá início no próximo do-
mingo, dia 20 de outubro, 
à zero hora, quando os re-
lógios deverão ser adianta-
dos uma hora em boa par-
te dos estados brasileiros, 
incluindo São Paulo. Isso 
significa dormir e acor-
dar uma hora mais cedo 
em algumas regiões, o 
que exige certa adaptação 
do ser humano. Segundo 
o médico Arnaldo Lich-
tenstein, do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de 
Medicina da USP, unidade 
da rede pública estadual e 
maior complexo hospita-
lar da América Latina, o 
melhor sono ocorre duas 
a três horas depois de es-
curecer. E o hormônio 
regulador do sono, "me-
latonina", acionado pela 
falta de luz, é alterado com 

a mudança de horário.
"Para se adaptar ao novo 
horário, o ideal é evitar 
situações estimulantes no 
final da tarde ou na parte 
da noite", afirma, expli-
cando que quanto mais es-
tímulo maior a dificuldade 
do organismo em relaxar. 
Ele observa que outros 
hormônios, como o corti-
sol e o hormônio do cres-
cimento, também sofrem 
variações durante o dia.
Evitar o consumo de café 
ou chá preto é uma das di-
cas dadas pelo médico do 
HC. "Exercícios físicos 
muito extenuantes tam-
bém devem ser evitados", 
observa, citando ainda ou-
tras atitudes que podem 
prejudicar o descanso, tais 
como se alimentar demais 
no jantar, ir dormir sem 
comer, tomar banho muito 
frio ou muito quente, e ler 
livros ou ver filmes muito 
estimulantes nas horas que 
antecedem o sono. "O ho-

rário de verão não é única 
instância que desequilibra 
o organismo. Novos tur-
nos de trabalho ou viagens 
internacionais podem agir 
da mesma forma", lembra.
Para manter a saúde, es-
ses cuidados com o sono 
devem ser constantes o 
ano todo. "Dificuldade de 
dormir ou de acordar po-
dem predispor o paciente 
a problemas cardíacos. 
O infarto, por exemplo, 
costuma ocorrer algumas 
horas depois de acordar 
e, principalmente, na se-
gunda-feira, dia que o 
estresse comumente au-
menta", diz Lichtenstein
Ele lembra que o bom am-
biente de sono envolve 
local silencioso, escuro 
e arejado, e ressalta que 
uma boa dica para os dias 
que antecede à mudança 
é dormir a cada dia al-
guns minutos mais cedo.
Segundo o médico, outra 
dúvida comum é quanto 
aos horários das medi-
cações. “A orientação é 
seguir o horário do reló-
gio”, diz. E complementa 
com outra dica: “aprovei-
te o final de tarde e iní-
cio de noite mais claros 
para fazer atividades pra-
zerosas e caminhadas”.

Pista de pouso do Aerovale 
fica pronta para a Copa do 
Mundo: inauguração será 

em maio de 2014
Já está na fase fi-
nal de terraplanagem 
o projeto Aerovale,  
um investimento de R$ 
200 milhões em Caçapava, 
que vai contar com pista 
de pouso de 1550 metros e 
um condomínio com área 
aeronáutica e industrial/ 
comercial. O condomínio 
que já tem 30% dos lotes 
vendidos será entregue no 
fim do ano que vem, mas 
a pista de pouso entrará 
em operação em maio do 
próximo ano e vai ser uma 
alternativa para a aviação 
executiva durante os jo-
gos do mundial de futebol.
Com acesso pelas ro-
dovias Carvalho Pin-
to (300 metros) e Pre-
sidente Dutra (4 km),  
o Aerovale é um projeto 
da Construtora Penido e 
oferece ao todo 117 lo-
tes aeronáuticos de até 
13.500 metros quadra-
dos, com acesso direto à 

pista. Nesta área devem 
ser instalar empresas de 
manutenção de aerona-
ves, táxi aéreo, hangares, 
entre outros. E mais, 188 
lotes industriais e comer-
ciais de até 15 mil me-
tros quadrados que devem 
abrigar empresas de pres-
tação de serviços, dentre 
elas restaurantes, bancos, 
hotéis e conveniências.
Para Rogério Penido, o 
projeto Aerovale está sur-
preendendo o mercado, não 
apenas pelas proporões,  
mas principalmente pela 
localização privilegiada 
e o estágio tão avançado 
das obras. O Brasil tem 
a segunda maior frota de 
aeronaves executivas do 
mundo, ficando atrás ape-
nas dos Estados Unidos, 
e o número de aeronaves 
vem crescendo na casa 
dos 6% ano após ano, um 
percentual muito maior 
do que o registrado em 

países da Europa e em 
outras partes do mundo, 
segundo dados da ABAG –  
Associaçao Brasileira de 
Aviação Geral. “Hoje sa-
bemos que falta espaço 
para hangaragem e os ae-
roportos maiores fazem 
muitas restrições à avia-
ção executiva, já é hora 
de termos um aeroporto 
premium, dedicado a este 
segmento fundamental 
para o desenvolvimen-
to do país”, disse Penido.
O Aerovale está a 107 km 
de São Paulo, a 23 km 
de São José dos Campos 
e será conectado com o 
Campo de Marte na capi-
tal paulista através de um 
serviço de táxi aéreo já 
anunciado pela Helivale, 
a empresa de táxi aéreo 
do mesmo grupo empre-
sarial do empreendimen-
to. Mais informações em 
w w w . p e n i d o .
c o m . b r / a e r o v a l e

Taubaté divulga área 
com maior infestação 

do mosquito da Dengue
A Prefeitura de Taubaté, 
em continuidade às ativi-
dades de combate à Den-
gue, realizou na primeira 
quinzena de outubro a 
Análise de Densidade Lar-
vária (ADL). A análise foi 
feita por amostragem e de-
tectou que a região 04 (In-
dependência, Jardim das 
Nações, Santa Luzia, Jabu-
ticabeira, Jardim Humaitá, 
Bom Conselho e Centro) 
foi novamente a área com 
o maior índice de infesta-
ção de larvas do mosquito, 
com registro de 1,3 pontos 
no Índice Breteau (IB). 
Esta região apresentou em 
outubro de 2012 o índice 
de 1,5 e em julho de 2013 
foi registrado o IB de 4,0. 
No total, a cidade regis-
trou nessa última avalia-
ção o índice de 0,7 pontos.
A partir desses dados a 
equipe de Controle de 
Animais Sinantrópicos 
(CAS) irá traçar as estra-
tégias de combate ao in-
seto em cada área da cida-
de. Os números aferidos 
também vão possibilitar 
o planejamento de ações 
educativas nas escolas e 
“cata treco” nos bairros.
O estudo foi coordenado 
pela Vigilância Epidemio-
lógica do município e de-
senvolvido pelos agentes 
do Controle de Animais 
Sinantrópicos (CAS). Esse 
trabalho de controle é re-
alizado três vezes ao ano, 
nos meses de janeiro, julho 
e outubro, em que a cidade 
é dividida em áreas onde 
são verificadas a existên-
cia de larvas do mosquito 
e os tipos de recipientes 
que foram encontradas.

Durante a ADL são co-
letadas amostras em 
imóveis escolhidos ale-
atoriamente em todas as 
regiões da cidade. Os re-
sultados obtidos geram o 
Índice Breteau (IB), um 
valor numérico que define 
a quantidade de insetos em 
fase de desenvolvimen-
to encontrados nos locais 
vistoriados e permite sa-
ber em quais regiões da 
cidade há maior risco de 
transmissão da Dengue.
O índice de tranquilidade é 
1,0 ou menos (significa que 
para cada 100 imóveis vi-
sitados somente um apre-
senta larvas do mosquito). 
O índice é considerado to-
lerável até 1,5. Acima des-
se nível há risco iminente 
de epidemia de Dengue.
Durante as visitas foi no-
vamente detectado que o 
maior número de larvas 
foi encontrado em re-
cipientes móveis como 
garrafas, pratos, pneus, 
vasos e brinquedos.
A verificação e limpeza dos 
recipientes que acumulam 
água tem que ser constan-
te. A realização da Análise 
de Densidade Larvária é 
importante para conscien-
tizar os munícipes que o 
combate ao mosquito é 
um esforço de todos e que 
as ações de controle de-
vem fazer parte da rotina 
das pessoas. Cata Treco: 
A Secretaria de Serviços 
Urbanos disponibilizou 
um veiculo e dois agen-
tes que irão trabalhar di-
retamente com a equipe 
do CAS para realizar o 
serviço de cata treco no 
município, facilitando as-

sim o combate ao mosqui-
to da dengue com ações 
focadas. Esse trabalho 
deve ter inicio nos pró-
ximos dias, priorizando 
as regiões mais afetadas.
A doença
A Dengue é uma doença 
viral transmitida pela pica-
da da fêmea do mosquito 
Aedes aegypti contamina-
da. Os principais sintomas 
são: febre, dor nas juntas, 
dor de cabeça, dor atrás dos 
olhos, dor muscular, man-
chas avermelhadas pelo 
corpo e falta de apetite.
Os sinais de alerta que 
podem surgir a partir do 
terceiro dia da doença: 
vômitos intensos, san-
gramento, manchas na 
pele, fezes escuras, dor 
de barriga, pele fria e pá-
lida, tontura e agitação. A 
orientação nesses casos é 
procurar atendimento mé-
dico para os exames que 
identificam a doença. Em 
casa é recomendado o re-
pouso, ingestão de líqui-
do, alimentação rica em 
frutas e não se medicar 
sem consultar o médico.
A Dengue não tem vacina 
e por isso é preciso com-
bater vigiando os espaços 
urbanos todos os dias para 
não criar o mosquito. Sem 
mosquito não tem Den-
gue, pois a doença não 
se transmite de outra for-
ma que não a picada da 
fêmea de Aedes aegypti.
Para evitar a infestação 
do mosquito é preciso não 
deixar água parada em va-
sos, plantas aquáticas, não 
usar pratos embaixo de va-
sos de planta e não jogar 
lixo em terrenos baldios.

Prêmio Vale Sustentável 
está com inscrições abertas 
para empresas e indústrias

A 1ª edição do Prêmio 
Vale Sustentável, está 
com as inscrições abertas 
até o dia 30 de outubro.
O Prêmio Vale Susten-
tável tem como objeti-
vo premiar projetos que 
valorizam ações de res-
ponsabilidade social e 
sustentável realizada por 
diversas empresas e indús-
trias da Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba.
Os projetos serão subdivi-
didos em micro, pequena,  
média e grande empre-
sas e poderão ser ins-
critos nas categorias de 
responsabilidade so-
cial e sustentabilidade.
Para participar é mui-
to fácil. Basta fazer a 
inscrição que é gratuita 
pelo site www.premio-
valesustentavel.com.br.

A apresentação do pro-
jeto é muito simples, é 
necessário conter um re-
sumo, fotos, vídeos e 
o currículo da equipe.
A comissão julgadora é for-
mada pela Confederação 
das Indústrias e Empresas 
do Estado de São Paulo 
(CIESP Vale do Paraíba),  
com especialistas nas áre-
as de comunicação, res-
ponsabilidade social e sus-
tentabilidade, consultores 
e profissionais de áreas 
sinérgicas ás categorias.
Para a premiação serão 
classificados três projetos 
em cada categoria, que re-
ceberá o troféu Empresa 
Responsável e a divulga-
ção por meio dos veículos 
de comunicação da rede. 
Os troféus serão entregue 
na noite de premiação, no 

dia 22 de maio de 2014.
O Prêmio Vale Susten-
tável é uma realização 
da Rede Difusora de Co-
municação em parceria 
com a Confederação das 
Indústrias e Empresas 
do Estado de São Paulo 
(CIESP Vale do Paraíba),  
o Instituto IS e Baobá Ho-
tel. E tem o patrocínio da 
Unimed Taubaté, Unitau, 
Via Vale Garden Sho-
pping, Grupo Resitec, La-
boratório e Oswaldo Cruz, 
e aos colaboradores fo-
tógrafo Robson Salgado,  
Sinal Comunicação, 
Artcen, PromoAtive, 
CRZ Assessoria de Im-
prensa e a Prefeitura 
Municipal de Taubaté.
Faça parte desta iniciati-
va e inscreva-se já! Infor-
mações (12) 3632 8122.
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Ilhabela recebe
prefeitos das 67

estâncias Turísticas de 
São Paulo

Aprecesp e Abih-SP (As-
sociação Brasileira da 
Indústria de Hotéis) irão 
assinar um termo de coo-
peração para auxiliar no fo-
mento do turismo estadual.
Ilhabela (SP) – Prefeitos, 
secretários e dirigentes de 
turismo das 67 estâncias 
turísticas do Estado de 
São Paulo irão se reunir 
neste fim de semana em 
Ilhabela, no litoral norte 
de São Paulo, para discu-
tir assuntos em comum 
entre os municípios, que 
por terem a classifica-
ção de estância, têm di-
reito a repasses do Dade 
(Departamento de Apoio 
ao Desenvolvimen-
to das Estâncias), ór-
gão ligado à Secretaria 
Estadual de Turismo.
Durante o encontro, o pre-
sidente da Aprecesp e pre-
feito de Ilhabela, Antônio 
Luiz Colucci, e represen-
tantes da Abih-SP (Asso-
ciação Brasileira da Indús-
tria de Hotéis) irão assinar 
um termo de cooperação 
para auxiliar no fomento do 
turismo estadual. A Apre-
cesp também aproveitará 
a ocasião para lançar seu 
novo portal turístico, que 

reunirá fotos, informações 
úteis, dicas de viagens, 
entre outras ferramen-
tas, de todas as estâncias.
Ainda estão previstas pa-
lestras do gerente de De-
senvolvimento Social do 
Senac (Serviço Nacional 
do Comércio), Marcelo 
Calado; e do vice-presi-
dente no Brasil da Fede-
ração Latinoamericana 
de Cidades Turísticas, 
Joaquim Antonio Couti-
nho Ribeiro, também pre-
feito de Iguape, no Vale 
do Ribeira. A diretora de 
Turismo da SPTuris (São 
Paulo Turismo), Lucia-
na Leite, ministrará uma 
palestra sobre a impor-
tância do Turismo para 
o Desenvolvimento Eco-
nômico dos municípios.
As reuniões da Aprecesp 
são bimestrais e a pró-
xima será realizada em 
Aparecida, no Vale do 
Paraíba, dia 7 de dezem-
bro, finalizando os traba-
lhos de 2013. O encontro 
dos prefeitos em Ilhabela 
tem patrocínio da Caixa. 
Os profissionais de im-
prensa que serão desta-
cados para cobrir o en-
contro deverão solicitar 

credenciamento à assesso-
ria de imprensa da Apre-
cesp, por meio do email 
r eg ina ldo@aprecesp .
com.br ou pelo telefone 
(011) 9-5435-3665. 
Sobre a Aprecesp : 
A Aprecesp é uma entidade 
privada e sem fins lucrati-
vos, criada em 1985 com 
o objetivo de representar 
os interesses e trabalhar 
pelo desenvolvimento 
turístico das cidades es-
tância no litoral e interior 
paulista. Hoje congrega 
67 estâncias que estão di-
vididas entre Balneárias, 
Climáticas, Hidrominerais 
e Turísticas. A entidade 
tem assento no Conselho 
Estadual de Turismo, na 
Câmara de Turismo da Fe-
deração do Comércio e no 
COC (Conselho de Orien-
tação e Controle) do Dade. 
6º Encontro das 67 Es-
tâncias – Aprecesp
Data: 19 de outubro Lo-
cal: Centro Educacional e 
Cultural “Prefeito Roberto 
Fazzini” – Av. Riachue-
lo, 1929 – Praia Grande 
(na saída da balsa, pegar 
lado direito da rotatória e 
seguir por mais 6,9 km). 
Horário: A partir das 8h30

Domingo tem Contos 
Assombrados no Sesc

O Sesc Taubaté apresen-
ta, domingo, dia 20, Con-
tos Assombrados, com 
Ditão Virgílio, às 11h.
Ditão é um contador e poe-
ta de São Luiz do Paraitin-
ga, que mantém viva a tra-
dição oral das histórias que 
ouvia quando era menino. 
Mitos e lendas dos fundos 
dos rios ou das matas, his-
tórias de seres fantásticos 
que encantam e despertam 
o imaginário e a memória.
A apresentação integra a 
programação relaciona-
da à exposição Na Outra 

Margem: O Rio Paraíba do 
Sul, instalada na unidade. 
A mostra temática foi con-
cebida pela equipe técnica 
da unidade de Taubaté, e 
teve pesquisas realizadas 
pelo Instituto Ecocultura 
e pela Conceito Huma-
nidades. Na exposição, o 
visitante será convidado a 
fazer uma viagem à outra 
margem do rio de forma 
lúdica e reflexiva acom-
panhado por mediadores 
que explicam cada ele-
mento cenográfico. O per-
curso também conta com 

uma ferramenta inclusi-
va: audioguia com audio-
descrição para pessoas 
com deficiência visual.
Após a peça,  
terá uma oficina de cria-
ção com materiais alter-
nativos, do projeto Lá em 
Casa, que proporciona 
troca de ideias e alter-
nativas para brincar em 
casa com as crianças, 
como construções simples 
de jogos e brincadeiras. 
Para crianças acompa-
nhadas de responsável. 
Vagas limitadas.

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.

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.

Final do Campeonato
Brasileiro de Paratriathlon 

será disputada em Caraguá 
no próximo mês

A 4ª Etapa do Campeonato 
Brasileiro de Paratriathlon 
e a Triathlon Cup movi-
mentam a Praia do Indaiá, 
no dia 3 de novembro. As 
provas começam às 8h, 
na altura do Quiosque 35. 
O torneio reúne atletas e 
atletas paralímpicos. Além 
da última fase do Campe-
onato Brasileiro de Para-
triathlon, haverá o Festival 
Aquático Inclusivo. Os 
participantes competem 
nas categorias divididas 
por faixa etária, Militar, 

Revezamento e Paratria-
thlon. O percurso Olím-
pico terá 1.500 m de nata-
ção, 40 km de ciclismo e 
10 km de corrida. No Fit-
ness, os atletas nadam 375 
m, pedalam 10 km e cor-
rem 2,5 km. Os circuitos 
do Paratriathlon e Sprint 
são compostos por 750 m 
de natação, 20 km de pe-
dalada e 5 km de prova pe-
destre. O itinerário do Fes-
tival Aquático Inclusivo 
será formado por 750 m.
As inscrições para o Cam-

peonato Brasileiro de Pa-
ratriathlon e a Triathlon 
Cup podem ser feitas no 
site www.dotsports.com.
br. Os prazos são os se-
guintes: 2º lote até 21 de 
outubro; 3º lote de 22 a 30 
de outubro (último prazo 
online); e 4º lote de 31 de 
outubro a 2 de novembro, 
se houver vagas remanes-
centes. A taxa varia de R$ 
70 a R$ 380 conforme o 
lote, período e a categoria. 
O valor da inscrição dos 
competidores do Paratria-
thlon é R$ 100 até do dia 
28.   O cadastro para os 
atletas e atletas paralímpi-
cos de Caraguá é gratuito 
e pode ser realizado na 
secretaria dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência e 
do Idoso, pessoalmente ou 
pelo telefone (12) 3897-
7023.  O endereço é Av. 
Rio de Janeiro, 860- In-
daiá. A inscrição termina 
no dia 31. A 4ª Etapa do 
Campeonato Brasileiro 
de Paratriathlon e a Tria-
thlon Cup são organizadas 
pela Federação Paulista de 
Triathlon (SPTri). O even-
to conta com os apoios do 
Governo Municipal, por 
meio das secretarias de Es-
portes, dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência e do 
Idoso, Turismo, Educação 
e Trânsito, além do Cen-
tro Universitário Módulo 
e da Confederação Brasi-
leira de Triathlon (CBTri). 

Petrobrás - Esclarecimento 
sobre a mobilização

A Petrobras foi informa-
da de que a greve que 
se iniciou (17/10) tem 
como principais motiva-
dores o leilão de Libra 
e o Projeto de Lei 4330,  
sobre os quais não cabe po-
sicionamento da Petrobras.
A companhia tem como 
prática nesse tipo de mo-
bilização tomar todas 
as medidas necessárias 
para garantir suas opera-
ções, de modo a não ha-
ver qualquer prejuízo às 
atividades da empresa e 

ao abastecimento do mer-
cado, sendo mantidas as 
condições de segurança 
dos trabalhadores e das 
instalações da companhia. 
Sobre as negocia-
ções do Acordo Cole-
tivo de Trabalho 2013, 
 a Petrobras realizou uma 
série de reuniões com 
as entidades sindicais e 
apresentou sua proposta 
ao longo das últimas se-
manas. Além de uma pro-
posta completa para as 
cláusulas sociais (relacio-

nadas ao plano de saúde, 
benefícios educacionais, 
saúde, segurança, con-
dições de trabalho etc) ,  
a empresa propôs um re-
ajuste de 7,68% e uma 
gratificação equivalente 
a uma remuneração, en-
tre outros ganhos econô-
micos. A Petrobras afir-
ma que está aberta ao 
processo de negociação 
com as entidades sindi-
cais sobre o ACT 2013.
Gerência de Imprensa/Co-
municação Institucional


