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PAT de Taubaté oferece 
vagas de emprego para 

contratação imediata
No PAT (Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador) 
de Taubaté há diversas 
oportunidades de emprego 
para contratação imediata.
As funções disponíveis 
são para Telefonista, Auxi-
liar Administrativo e Ge-
rente Administrativo para 
área industrial. Ainda há 
uma vaga para estágio em 
Técnico em Informática.
Quem tiver interesse em 
concorrer a uma dessas va-
gas deve procurar o PAT, 

que fica na Praça Coronel 
Vitoriano, 1 - Centro.  O 
Posto está aberto para aten-
dimento ao público de se-
gunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h. É necessário apre-
sentar Carteira de Iden-
tidade, CPF, Carteira de 
Trabalho e número do PIS.
O PAT é um programa do 
Governo Estadual e desen-
volvido em parceria com a 
Prefeitura de Taubaté. Tem 
como objetivo oferecer 
oportunidades de empre-

go para os munícipes que 
estejam desempregados. 
Além disso, presta serviços 
à comunidade para emis-
são de Carteira de Traba-
lho e Seguro Desemprego.
O Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador fica no 
Centro Cultural, Praça Co-
ronel Vitoriano, 1, Centro. 
O horário de atendimento 
é de segunda a sexta, das 
8h às 17h. Mais informa-
ções pelo telefone (12) 
3621-3334/3632-3984.

CCR NovaDutra realiza 
operação especial para 

feriado do Dia do
Trabalho

Sociedade São Vicente 
de Paulo é homenageada 

em Solenidade na
câmara de Pinda

A CCR NovaDutra come-
çou na quarta-feira, ope-
ração especial de orien-
tação e atendimento aos 
motoristas e passageiros 
que utilizarão a Via Dutra 
durante o feriado prolon-
gado do Dia do Trabalho.  
No retorno, o tráfego deve 
ser maior no domingo 
(04/05), das 16h às 20h.
Devem deixar São Paulo 
pela Via Dutra cerca de 
270 mil veículos, entre a 
zero hora de quarta-fei-
ra (30/04) e a meia-noite 
de quinta-feira (01/05).
Programar o retorno
A concessionária aler-
ta aos motoristas que, 
para maior conforto, evi-
tem trafegar no retorno 
do feriado (04/05), en-
tre 16h e 20h, horário de 
maior volume de tráfego 
de veículos na rodovia. 
Operação Espe-
cial do SOS Usuário
Para auxiliar o usuário du-
rante a sua viagem, a Via 

A Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba rea-
lizou nesta semana, a Ses-
são Solene comemorativa 
à Sociedade São Vicente 
de Paulo, por força do Re-
querimento n° 692/2014, 
de autoria do Vereador 
José Carlos Gomes – Cal 
e subscrito pelo Verea-
dor Dr. Marcos Aurélio. 
A Sessão contou com os 
Vereadores: Carlos Edu-
ardo de Moura – Ma-
grão , Roderley Miotto, 
Martim César e Cal que 
presidiu a Solenidade. 
Compuseram a Mesa de 
Honra: Sr. José Menino de 
Oliveira, Antônio Alves de 
Moraes Júnior – Presiden-
te do Lar São Vicente de 
Paulo e Daniela Cristina 
Alves de Almeida – Pre-
sidente do Conselho Par-
ticular de Moreira César. 
Os homenageados da noite 

Dutra será monitorada 
por mais de cem viaturas 
e 500 profissionais, entre 
agentes de atendimento, 
médicos e enfermeiros e 
equipes de emergência, 
que estarão 24 horas por 
dia à disposição dos usu-
ários, em regime de reve-
zamento, distribuídos em 
11 Bases Operacionais 
ao longo da Via Dutra.
Durante o feriado a CCR 
NovaDutra colocará à dis-
posição dos usuários equi-
pes extras do SOS Usuário 
em pontos estratégicos da 
rodovia para intensificar 
o atendimento nos dias 
com previsão de maior 
volume de tráfego, na sa-
ída e retorno do feriado.
Na saída para o feriado, 
no km 117 da pista sentido 
Rio de Janeiro, em Tauba-
té (SP), a CCR NovaDutra 
implantará um posto espe-
cial de atendimento (com 
água, área para descanso e 
banheiros químicos).Aces-

foram: Cristino Gilmar do 
Nascimento – Conselho 
Central, José Ribeiro Leite 
– Conselho Particular Sa-
grada Família, Mário dos 
Santos – Conselho Parti-
cular São Sebastião, João 
Benedito de Melo – Con-
selho Particular Sagrado 
Coração de Jesus, Manoel 
Luiz de Almeida – Conse-
lho Particular  de Moreira 
César, Eva Marques Pe-
droso – Conselho Particu-
lar de Pindamonhangaba, 
Antônio Bernades – Con-
selho Particular Vila São 
Benedito, Afonso Bran-
dão de Faria – Conselho 
Particular Santo Antônio 
do Pinhal, Maria Izabel 
do Nascimento – Conse-
lho Particular Campos do 
Jordão, Porfírio Moreira 
da Silva Lima – Conse-
lho Particular Nsa. Sra. do 
Bom Sucesso, Lourenço 

so para Campos do Jordão
No trecho paulista da ro-
dovia, a Concessionária 
instalou faixas alertando 
os motoristas sobre a sa-
ída do km 118, da pista 
sentido Rio/SP, que dá 
acesso à Rodovia Flo-
riano Rodrigues Pinhei-
ro que leva à cidade de 
Campos do Jordão. Obras: 
Trecho  Vale do Paraíba:
Km 123,1, pista sentido 
Rio de Janeiro - Caçapava 
(SP) – Obras de moder-
nização da ponte sobre o 
córrego Caetano – tráfego 
fluindo em bifurcação por 
duas faixas de rolamento.
Controle de velocidade
Visando complementar a 
fiscalização de velocida-
de realizada pela Polícia 
Rodoviária Federal com 
radares móveis, estão im-
plantados na rodovia 58 
pontos de controle com 
radares fixos, que apoiam 
a ação policial (veja re-
lação dos locais no site.

Prolungatti – Homenagem 
Póstuma. História - A So-
ciedade de São Vicente 
de Paulo é uma organi-
zação católica de âmbito 
internacional, composta 
exclusivamente por lei-
gos, fundada em Paris, dia 
23 de abril de 1833, por 
Antônio Frederico Oza-
nam e seus companheiros. 
Os seus membros são 
chamados confrades 
e consocias, ou sim-
plesmente vicentinos.
A finalidade principal da 
SSVP é a santificação de 
seus membros, pelo exer-
cício da caridade para com 
seu irmão mais carente. 
Semanalmente, os vicenti-
nos se reúnem nas chama-
das Conferências. Nessas 
reuniões meditam o Evan-
gelho, debatem e propõem 
solução para os problemas 
das famílias assistidas.

Pinda Área da feira-livre
tem nova rede elétrica

A área da feira livre, no 
centro da cidade, está re-
cebendo diversas melho-
rias. O local, que fica na 
praça Eng. José Salgado 
Ribeiro, conhecida como 
Praça da Liberdade, pas-
sará por reforma incluin-
do fechamento lateral.
Atualmente, as obras estão 
em fase de instalação elé-
trica, com a colocação de 
luminárias no mesmo pa-
drão do Mercado Munici-
pal, e também a adequação 
de pontos de energia para 
as bancas dos feirantes. 
Além da parte elétrica, o 
local está recebendo tam-
bém as canaletas para esco-

amento das águas pluviais.
De acordo com infor-
mações da Secretaria de 
Obras, a área terá novo 
piso de concreto tipo de-
sempenado ou polido, 
em vez do concreto es-
tampado, atendendo aos 
pedidos dos feirantes, 
já que este tipo de piso é 
mais fácil de ser limpo. 
Lembrando que o con-
creto polido – tipo de 
piso utilizado normal-
mente em postos de ga-
solina – terá um polimen-
to a menos que o usual, 
para que não fique liso.
Serão executadas, ainda, 
a ampliação da calçada, 

guias e sarjetas na rua Ca-
pitão José Martiniano Viei-
ra Ferraz, a adequação de 
rampas de acessibilidade, 
a pintura do Espaço Cardo-
são, a reforma dos tanques 
que são utilizados pelos 
feirantes, a instalação de 
piso de alerta e direcional 
(para deficientes visuais), 
a construção de dois abri-
gos de alvenaria para lixo 
e a reforma do guarda cor-
po no entorno do espaço.
Após todas essas me-
lhorias, o local também 
receberá o fechamento 
lateral em chapa, com 
brises para a ilumina-
ção natural e ventilação. 
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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 Galvao 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 Senhora 
de Natividade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da 
Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Ban-
ca 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 Jo-
aquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal 
da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora Santo 
Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE

Educação convoca30 mil 
professores aprovados no 
maior concurso da história 

de SP

Sebrae-SP promove evento 
em Campos do Jordão para 

aprimorar gestão de
empresas turísticas

Escolha de vagas acontece 
a partir do dia 5 de maio 
nas 91 diretorias de ensino 
do Estado; primeira cha-
mada foi de 15 mil novos 
professores. A Secretaria 
da Educação do Estado 
publicou edital no Diário 
Oficial com a convocação 
de mais 30 mil professo-
res aprovados no maior 
concurso da história do 
magistério paulista. Em 
janeiro deste ano, foram 
chamados 15 mil docen-
tes. Nesta nova etapa, a 
escolha de vagas acontece 
a partir do dia 5 de maio. 
A lista de novos professo-
res chamados é regionali-
zada e contempla todas as 
91 diretorias de ensino do 
Estado. A data, horário e 
local  que os professores 
devem comparecer à di-
retoria de ensino para es-
colher as escolas estaduais 
onde vão atuar variam de 
acordo com cada direto-
ria e disciplina. A seleção 
dos 30 mil professores 
chamados foi feita com 
base no desempenho dos 

Com os temas marketing 
digital e qualidade no aten-
dimento, a atividade tem 
como objetivo aprimorar 
os serviços de receptivi-
dade na região. Há pouco 
mais de um mês para o 
início da Copa do Mun-
do Fifa no Brasil, cresce 
a expectativa em relação 
ao reflexo que a competi-
ção trará para o segmento 
turístico. No Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte, 11 
municípios estão incluídos 
no “Guia Roteiros Paulis-
tas”, como opções de pas-
seio para os visitantes que 
irão assistir aos jogos em 
São Paulo. E para garan-
tir que as empresas da re-
gião possam lucrar com a 
oportunidade, o Sebrae-SP 
vai realizar no próximo 
dia 6 de maio, em Cam-
pos do Jordão, a segunda 
edição do programa “Hos-
pitalidade de Sucesso”. O 
evento contará com duas 
palestras, que abordarão 
as mais novas tendências 
sobre marketing digital e 
inovação no atendimento, 
como ferramentas de de-
senvolvimento e fortaleci-
mento dos empreendimen-
tos do turismo receptivo.
Voltada para empresários e 
profissionais dos segmen-

candidatos e na classifica-
ção final dos participantes 
no certame, realizado em 
novembro. A Secretaria 
também vai disponibili-
zar a partir de amanhã, no 
Portal da Educação, a lis-
ta de vagas por diretoria 
regional de ensino. Após 
a escolha de aulas, os fu-
turos professores passam 
pela perícia médica antes 
de tomarem posse e co-
meçarem a atuar na rede. 
“A Secretaria da Educa-
ção dá continuidade ao 
processo de convocação 
dos aprovados. Todos os 
ingressantes passam por 
uma formação específica 
na nossa Escola de Profes-
sores, a Efap, que desta vez 
acontece simultaneamente 
ao estágio probatório. Isso 
agiliza a entrada do docen-
te em sala de aula”, afirma 
o secretário da Educação, 
professor Herman Voo-
rwald. O concurso realiza-
do em novembro de 2013 
teve recorde de inscrições, 
com 322,7 mil adesões, e 
é voltado a educadores que 

tos de hospedagem, agên-
cias, operadoras, taxistas e 
guias turísticos, a apresen-
tação visa aprimorar a ges-
tão desses negócios.  “A 
inovação no atendimento 
e o uso correto das mídias 
sociais possibilitam o de-
talhamento dos serviços e 
o direcionamento da co-
municação empresarial no 
nível em que os clientes 
querem”, explicou o con-
sultor do Sebrae-SP, Ed-
gard Rodrigues.  Palestras: 
O primeiro palestrante 
será o consultor em tecno-
logia da informação Paulo 
Moraes, com o tema “A 
Importância das Mídias 
Sociais para as Empresas 
de Turismo”. O especia-
lista em marketing digital 
é colaborador de diversos 
sites e revistas do segmen-
to e na apresentação vai 
mostrar como a internet 
pode ser uma importante 
ferramenta de conquista 
e fidelização de clientes.  
Em seguida será a vez do 
consultor motivacional 
Erike Penna, com a pales-
tra “Atendimento Mágico: 
O Modelo Disney de Sur-
preender Clientes”. Consi-
derado um dos 50 maiores 
especialista em vendas do 
país, Penna vai mostrar 

atuam nos anos finais do 
Ensino Fundamental e En-
sino Médio das disciplinas 
de Arte, Biologia, Ciências 
Físicas e Biológicas, Edu-
cação Física, Física, Filo-
sofia, Geografia, História, 
Língua Espanhola, Língua 
Inglesa, Língua Portugue-
sa, Matemática, Química, 
Sociologia ou para atu-
ar nas áreas da Educação 
Especial. O salário de um 
professor que leciona para 
classes de anos finais do 
Ensino Fundamental e do 
Ensino Médio, com jorna-
da de 40 horas semanais, 
é de R$ 2.257,84, poden-
do chegar a R$ 6.390,78 
de acordo com a evolução 
funcional. A rede estadual 
paulista tem uma políti-
ca salarial que prevê um 
aumento escalonado de 
45% até julho deste ano. 
Em 2014, a remunera-
ção inicial deste docente 
chegará a R$ 2.415,89. 
O valor do piso pago 
pelo Estado de São Pau-
lo será, então, 42% su-
perior ao piso nacional.

como as estratégias de 
uma das maiores empre-
sas de entretenimento do 
mundo podem ser apli-
cadas na gestão de em-
preendimentos turísticos.
O Hospitalidade de Su-
cesso será realizado a par-
tir das 18h30, no Hotel 
Le Renard, no Capivari, 
em Campos do Jordão. O 
evento é uma realização do 
Escritório Regional do Se-
brae-SP em Guaratinguetá 
e conta com o apoio de O 
Consultor WEB, Campos 
dos Jordão e Região Con-
vention e Visitors Bureau 
e Hotel Le Renard. As ins-
crições podem ser feitas 
gratuitamente pelo telefo-
ne (12) 3132-6777. Vagas 
limitadas. Hospitalidade 
com Sucesso – Campos do 
Jordão Data: 06/05. Pro-
gramação: 18h30 – Cre-
denciamento 19h00 – Pa-
lestra: “A Importância das 
Mídias Sociais para as Em-
presas de Turismo” 20h30 
– Palestra: “Atendimento 
Mágico: O Modelo Disney 
de Surpreender Clientes”
22h00 - Encerramento
Local: Hotel Le Renard 
(Rua Eng. Souza Campos 
Junior, 50 – Capivari). In-
formações e inscrições pelo 
telefone (12) 3132-6777

Feira de Arquitetura e
Decoração acontece neste 

feriado em Taubaté
Evento será no Taubaté 
Shopping e deve reunir 40 
expositores, que trarão no-
vidades do setor e oportu-
nidades de compra e venda.
Tendências, ideias e pro-
cessos relacionados à 
construção civil, arqui-
tetura e decoração. Tudo 
num só lugar, na praça de 
eventos e principais cor-
redores do Taubaté Sho-
pping. É a Feira de Arqui-
tetura e Decoração, que 
acontece entre os dias 1 
e 4 de maio e deve reunir 
centenas de pessoas, entre 
empresários, profissionais 
do segmento e público 

interessado em projetos e 
conceitos para a casa nova.
Entre os expositores, no-
vidades e customizações 
marcarão presença. A loja 
Crazy Mind, por exemplo, 
possibilitará a encomenda 
de almofadas personaliza-
das e divertidas. Muitos 
dos expositores também 
trarão materiais susten-
táveis para revestimento. 
E, entre as atrações, desta-
ca-se o tão sonhado quarto 
do bebê, que também ga-
nha vida e ideias na Feira.
Ao todo, serão mais 40 
expositores de todo o 
Vale do Paraíba, incluin-

do empresas que pres-
tarão consultoria sobre 
assuntos regulatórios na 
área ambiental, empresas 
como a Todeschini, Por-
tobello e a Casa Bella, 
de Campos do Jordão, 
que mostrarão espaços 
decorados por arquitetos.
O evento é promovido pela 
Publiart, agência de comu-
nicação de Pindamonhan-
gaba, especializada em pu-
blicações segmentadas e 
eventos, em parceria com 
a Musa Eventos e apoio da 
agência Surta. O horário 
de funcionamento é o mes-
mo do Taubaté Shopping.

Caçapava - Aeroporto do
Aerovale recebe aporte de 
30 milhões de reais para

asfaltamento da pista
O governo paulista en-
trou com tudo no apoio 
ao empreendimento ae-
ronáutico em Caçapa-
va e vai financiar a pis-
ta do futuro aeroporto 
do complexo Aerovale. 
 No último final de se-
mana, o programa desen-
volve SP entregou aos 
empreendedores R$ 30 
milhões que serão usados 
na pavimentação da pista 
de pouso. Após a conclu-
são do trabalho de ter-
raplanagem, o Aerovale 
entra agora em um novo 
momento da obra, com o 
asfaltamento da pista e a 
instalação do terminal de 
passageiros. A previsão 
para a inauguração da pis-
ta será 30 de maio, com a 
possibilidade de que pos-
sa ser usada já durante a 

Copa do Mundo. “Vamos 
conseguir dar suporte à 
elevada demanda de aero-
naves executivas durante 
a Copa do Mundo como 
queríamos”, disse Rogério 
Penido, CEO do Aerovale. 
Por sua vez, o empreen-
dimento será entregue 
em dezembro com um 
investimento total de R$ 
250 milhões. Desde fe-
vereiro, o Aerovale conta 
com uma autorização para 
operar comercialmente, 
tendo sido o terceiro aero-
porto privado de São Pau-
lo a receber a chamada ou-
torga do Governo Federal, 
mas é o único em obras e 
com data para inaugura-
ção.Características do em-
preendimento - O aeropor-
to da Aerovale terá pista 
de pouso de 1550 metros e 

está cercado por um condo-
mínio com área aeronáuti-
ca e industrial/ comercial. 
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.



página 3A GAzetA dos Municípios01-02 de Maio de 2014

Fibria é premiada pela Rede 
Integrada de Emergência do 

Vale do Paraíba

PATs empregam mais de 
16,9 mil cidadãos neste ano

Cartilha do Sebrae-SP ajuda 
lojista a vender mais no

Dia das Mães

A Fibria recebeu o Prêmio 
Destaque RINEM (Rede 
Integrada de Emergência) 
nas categorias “Compro-
metimento”, “Treinamen-
tos” e “Atendimento a 
Emergências”. A premia-
ção, instituída em 2011, 
tem como objetivo reco-
nhecer os integrantes da 
Rede que se destacaram no 
cumprimento do Estatuto 
e no Plano Comunitário 

Postos têm destaque na 
colocação de cidadãos 
no mercado de trabalho, 
emissão de carteiras de tra-
balho e requisição ao se-
guro-desemprego. Apoio 
ao trabalhador que deseja 
uma (re) inserção profis-
sional. Este é o principal 
propósito dos Postos de 
Atendimento ao Trabalha-
dor (PATs), que, empregou 
mais de 16,9 mil cidadãos 
nos três primeiros meses 
deste ano - crescimento 
de 24,4% no comparativo 
com o mesmo período do 
ano passado, que registrou 
13,5 mil inserções. De 
acordo com levantamento 
da Secretaria de Estado 
do Emprego e Relações 
do Trabalho (SERT), que 
gerencia os atuais 251 
PATs espalhados pelo Es-
tado, no primeiro trimes-
tre deste ano, foram 179 
mil vagas ofertadas e 334 
mil cidadãos encaminha-
dos para as oportunidades, 
contra 139 mil vagas e 
187 mil encaminhamen-
tos no mesmo período do 
ano passado. Construção 
civil, indústria e serviços 
são os setores que mais 
empregaram. Houve tam-
bém crescimento na im-
pressão de carteiras de 
trabalho (CTPS) e solici-
tação do seguro-desem-
prego. Os PATs emitiram 
326,3 mil carteiras e deu 
entrada em 383,3 mil re-
quisições do benefício. 

Material ensina a organi-
zar a loja, dá dicas deta-
lhadas para aperfeiçoar o 
atendimento e atrair mais 
clientes na segunda data 
mais importante para o 
comércio varejista. O Se-
brae-SP acaba de lançar a 
cartilha Venda Melhor Dia 
das Mães. Com dicas de 
atendimento para o lojis-
ta proporcionar uma boa 
experiência de compra 
aos clientes, o material 
vai auxiliar o empresário 
e ajudá-lo a aumentar as 
vendas no seu empreen-
dimento naquela que é a 
mais importante data para 
os comerciantes depois do 
Natal. “Eventos sazonais 
como o dia das Mães tra-
zem desafios e oportuni-
dades para o varejo porque 
a demanda em datas como 
essa tem uma grande varia-

Integrado de Emergência.
A RINEM reúne no Vale 
do Paraíba diversas equi-
pes táticas especializadas 
na resposta a emergên-
cias, que são coordenadas 
pelo Corpo de Bombei-
ros e contam com o apoio 
operacional das empresas 
integrantes do sistema.
Prêmios recebidos: Cate-
goria Comprometimento 
1º lugar: Fibria Celulose 

Nos três primeiros meses 
de 2013, foram 312,7 mil 
documentos e 388,5 mil 
processos do benefício. 
“Diminuir o número de 
desemprego no país. É 
com esse propósito que 
os funcionários dos PATs 
trabalham e atendem com 
eficiência, compreensão 
e esforço a cada cidadão 
que os procura. O objeti-
vo do Estado é que cada 
trabalhador encontre seu 
lugar no mercado de tra-
balho”, destaca o secre-
tário do Emprego, Tadeu 
Morais. Marcos Wolff, 
coordenador de operações 
da SERT, afirma que “o 
perfil das empresas que 
disponibilizam as vagas 
contribuem para este cres-
cimento, sobretudo nas da-
tas comemorativas, como 
carnaval e páscoa, por 
exemplo.” Nesta semana, 
são 20.773 vagas disponí-
veis nos Postos. Entre as 
mais ofertadas, ajudante 
geral, auxiliar de linha de 
produção, auxiliar de ar-
mazenamento, atendente 
de lanchonete, garçom, 
motorista, mecânico, por-
teiro, repositor, vigilante 
e vendedor. Emprego “em 
pouquíssimo tempo” Na-
tural de Mato Grosso do 
Sul, Michel Delfino, 22 
anos, veio para São Pau-
lo há quase um ano por 
conta da família. Ao ficar 
desempregado, pesquisou 
na internet e descobriu o 

ção. É o grande momento 
de aparecer para o público 
de uma forma mais osten-
siva”, afirma o superinten-
dente do Sebrae-SP, Bruno 
Caetano. De organização 
da loja à importância do 
bom atendimento e uma 
vitrine vendedora, o ma-
terial concentra valiosas 
orientações para que o em-
presário aprenda a montar 
kits para cada tipo de mãe, 
além de evidenciar sua 
empresa e produtos gas-
tando bem pouco ou ainda 
a custo zero – apenas ensi-
nando como usar e abusar 
da criatividade. Para obter 
a cartilha na internet aces-
se o endereço http://sebr.
ae/sp/vm_dmaes2014. 
É necessário colocar o 
CNPJ da empresa. Dicas 
para o empresário ven-
der mais no Dia das Mães

S/A (11 Participações).
Categoria Treinamentos
2º lugar: Fibria Celulo-
se S/A (2 Treinamentos: 
Combate a Incêndio Flo-
restal e Primeiros So-
corros). Categoria Aten-
dimento a Emergências
1º lugar: Fibria (Apoio 
a Emergências: incên-
dio em depósito de mate-
riais reciclados em Jaca-
reí e Cebrace – Jacareí).

PAT Barra Funda. “O aten-
dimento foi muito bom. 
Gostei bastante. Recebi a 
carta de encaminhamento, 
fiz a entrevista e, em pou-
quíssimo tempo, fui con-
tratado para atuar como 
auxiliar de linha de produ-
ção na empresa”, afirma. 
No ranking de PATs que 
obtiveram os melhores nú-
meros no quesito inserção 
de cidadãos no mercado de 
trabalho, estão: Itapetinin-
ga (946), Sorocaba (837), 
Cubatão (676) e Capital 
- Poupatempo Itaquera 
(313). Sobre os PATs: Nos 
Postos, o cidadão pode 
se cadastrar para ocupar 
oportunidades de empre-
go, disponibilizadas pelo 
programa Emprega SP/
Mais Emprego. Basta o 
candidato comparecer ao 
posto com os seguintes do-
cumentos: RG, CPF, PIS e 
carteira de trabalho. Para 
concorrer ou cadastrar as 
vagas, cidadãos e empre-
gadores devem acessar: 
www.empregasaopaulo.
sp.gov.br. Os PATs tam-
bém oferecem informa-
ções de outros programas 
da SERT, como o Banco 
do Povo Paulista, Progra-
ma de Apoio à Pessoa com 
Deficiência (PADEF), 
Time do Emprego, Jo-
vem Cidadão, Aprendiz 
Paulista etc. Para conhe-
cer os endereços de todos 
os postos, acesse o site 
www.emprego.sp.gov.br

- Use truque de luz e mo-
vimento: tudo o que pisca 
e se move chama a atenção
- Tenha embalagens es-
peciais e diferenciadas
- Todos os dias modi-
fique algo pequeno, 
isso chamará a atenção 
de pedestres regulares
- Na vitrine, exiba itens 
com pequenas placas 
explicando o produto
- Use iluminação forte 
para que as pessoas pos-
sam ver o que está à venda
- vitrines custam dinhei-
ro: limpe-as por dentro 
e por fora semanalmente
- Ofereça kits com produtos 
para diferentes tipos de mãe
- Coloque produtos em 
expositores diferenciados, 
com ofertas irresistíveis
- Otimize o fluxo das 
pessoas na loja e orga-
nize a fila do pacote.

Confira vagas disponíveis 
no PAT de Caraguá

O Posto de Atendimen-
to ao trabalhador (PAT) 
de Caraguatatuba atu-
alizou sua lista de em-
pregos nesta semana. 
O interessado deve apre-
sentar os documentos 
pessoais e corresponder 
às exigências das vagas 
oferecidas, dentre elas, es-
colaridade e experiência 
no setor. De acordo com o 
PAT, a relação de empre-
gos pode sofrer variações 
e não estar mais disponí-
vel desde que chegue ao 
limite máximo de enca-
minhamentos, ou ainda, 
em caso de encerramen-
to pelos empregadores 
que as disponibilizaram. 
O PAT está localiza-

do na Rua Taubaté, 
520, bairro Sumaré. 
O  telefone é (12) 3882-5211. 
Confira: Açougueiro, pro-
fessor de logística, assis-
tente administrativo, en-
carregado de logística de 
transporte, atendente de 
farmácia, auxiliar admi-
nistrativo, auxiliar contá-
bil, auxiliar de limpeza, 
balconista, balconista de 
lanchonete, camareira de 
hotel, carpinteiro, chapei-
ro, churrasqueiro, copeiro, 
costureira em geral, cozi-
nheiro geral, empregado 
doméstico arrumador, em-
pregado doméstico diaris-
ta, encarregado de cons-
trução civil, engenheiro 
mecânico, esteticista, far-

macêutico, fiscal de piso, 
garçom, inspetor de alunos, 
jardineiro, marceneiro 
(móveis rústicos), monta-
dor de automóveis, moto-
rista carreteiro, motorista 
de caminhão, oficial de 
serviços gerais na ma-
nutenção de edificações, 
operador de caixa (PCD), 
padeiro, pizzaiolo, profes-
sor de educação física no 
ensino médio, professor 
de português, recepcio-
nista, em geral, reposi-
tor (pcd), serralheiro de 
alumínio, técnico de en-
fermagem, trabalhador 
na fabricação de artefa-
tos de cimento, vende-
dor orçamentista, vende-
dor pracista e vidraceiro.

Pinda decreta estado de
calamidade pública por

conta da dengue
Até a última terça-feira 
(29), Pindamonhagaba ha-
via registrado 1.193 casos 
confirmados de dengue, 
o que levou a Prefeitura 
a decretar estado de cala-
midade pública na cidade 
para combater à doença.
Com essa medida, a mu-
nicípio não precisa reali-
zar licitações para compra 
de equipamentos e medi-
camentos para ações de 
prevenção no combate a 
dengue. Também não há 
necessidade de concurso 
público para a contrata-
ção de profissionais da 
saúde para atender a de-
manda nos posto, provo-
cada pelo aumento signi-
ficante de casos na cidade.
O decreto foi publicado 
no Diário Oficial na úl-
tima sexta-feira (25). O 
que levou a atual admi-
nistração a tomar tal me-

dida foi o crescente nú-
mero de casos na cidade 
este ano, principalmen-
te nas últimas semanas.
De acordo com a Secre-
taria de Saúde, aproxima-
damente 350 pessoas são 
atendidas diariamente na 
cidade com sintomas da 
doença. “Nós temos tra-
balhado para atender cada 
lugar onde se confirma 
e fecha um caso de den-
gue, mas infelizmente é 
um trabalho que precisa 
de todos, é uma ação de 
cidadania. A dengue não é 
mais um problema do po-
der público, é geral e pre-
cisamos de total apoio”, 
ressaltou a secretária de 
saúde, Sandra Tutihashi.
Para auxiliar no combate à 
doença e conscientização 
na cidade, a Secretaria con-
tará com o apoio de equi-
pes da Sucen (Superin-

tendência de Controles de 
Endemias) e do Exército.
No momento, 20 agen-
tes realizam a vis-
toria nos bairros. 
Agora, o trabalho conta-
rá com mais 8 da Sucen, 
15 de Exercito e mais 
20 agentes que passa-
ram no último concur-
so e serão chamados.
A Secretaria informa que 
a maioria dos criadouros 
do mosquito Aedes Ae-
gypti está dentro das ca-
sas e pede a total ajuda da 
população, não proibindo 
os agentes de trabalhar e 
fazendo sua parte, man-
tendo os quintais limpos 
e sem acumulo de água.
De acordo com pesqui-
sas da Vigilância Epide-
miológica, os principais 
criadouros são os prati-
nhos de vasos de plan-
tas e os ralos externos.

Prefeitura de São Bento do 
Sapucaí divulga vagas para 

cursos
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Prefeito de Tremembé
visita novo ESF

Maracaibo

O prefeito Marcelo Vaque-
li e o Secretário de Saúde 
José Márcio visitaram na 
manhã de segunda feira, a 
nova unidade da Estraté-
gia de Saúde da Familia/
ESF do bairro Maracaibo. 
Além da estrutura adequa-
da a atender as necessi-
dades da população, uma 
ambulância estará à dispo-
sição dos moradores para 
o transporte emergencial 
dos pacientes ao Pronto 
Atendimento de segunda a 
sexta feira das 8h às 17h.
Com uma equipe de mé-
dicos, dentistas, enfermei-

ros e agentes de saúde, 
o novo ESF irá atender 
em torno de seis mil pes-
soas, dos bairros Mara-
caibo, Flor do Campo, 
Alberto Ronconi, Poço 
Grande, Kanegae e Naldi. 
O posto está locali-
zado na Rua Seis s/n.
O novo ESF é um marco 
para a saúde local. O resul-
tado foi um prédio arejado, 
bem estruturado, funcio-
nal e arrojado com todos 
os equipamentos necessá-
rios para um atendimento 
humanizado à população.
“Essa nova unidade é mais 

uma prova de nossa von-
tade em transformar Tre-
membé em um exemplo 
em Saúde. Iremos ofere-
cer um tratamento digno 
ao povo do Maracaibo e 
dos bairros do entorno, 
através de várias melho-
rias que ainda temos para 
a região”, comentou o 
Prefeito Marcelo Vaqueli.
A dona de casa e moradora 
do bairro Flor do Campo, 
Maria de Fátima Pereira 
Silva, 57 anos, elogiou a 
iniciativa da Prefeitura. 
Ela disse que o novo pos-
to de saúde está mais pró-
ximo dos moradores do 
bairro, facilitando a vida 
de todos. Dona Ana Pires 
de Souza, 46 anos, mora-
dora do Maracaibo, disse 
estar feliz em ter um posto 
de saúde mais próximo de 
casa, “O ESF ficou mui-
to bonito e a expectativa 
é que facilite o acesso a 
saúde para todos nós”, 
afirmou a dona de casa.

Taubaté realiza a maior
Festa de 1º de Maio dos

Comerciários do Vale

Festa do Trabalhador 
terá shows gratuitos no 

Ipiranguinha

Festa do divino espírito santo 
em São Luiz do Paraitinga

O Sindicato dos Empre-
gados no Comércio de 
Taubaté realiza neste dia 
1º de Maio a maior Fes-
ta dos Comerciários do 
Vale do Paraíba. O presi-
dente da entidade, Carlos 
Dionísio de Morais, está 
entusiasmado com este 
grande evento, que deve-
rá reunir em torno de 3 
mil pessoas no Clube dos 
Comerciários, localizado 
no Bairro da Sete Voltas.
A 8ª Grande Festa dos 
Comerciários irá distri-
buir dezenas de prêmios 
aos sócios cadastrados, 
como 3 motos 0km, fo-
gões, geladeiras, bici-
cletas, viagens para Sal-
vador, Foz do Iguaçu, 
Caldas Novas, entre outros.
Na festa dos Comerciários 

A tradicional Festa do Tra-
balhador do Ipiranguinha 
acontece nesta quinta-fei-
ra, dia 1 de Maio, a partir 
das 19 horas, próximo à 
ponte da rua da Cascata. 
O evento é gratuito, conta 
com praça de alimentação 
e a programação inclui 
shows de música popular.
Organizado pela Asso-
ciação dos Moradores de 
Amigos do Bairro do Ipi-
ranguinha (SABI), com 
apoio da FundArt e da 
Prefeitura de Ubatuba, a 
festa, que está em sua 14ª 
edição, promete reunir um 
público superior ao regis-
trado em anos anteriores.
O dia do trabalhador é 
celebrado em diversos 
países do mundo como 
forma de marcar as con-
quistas dos trabalhado-
res ao longo da história.
As origens da data remon-

A Festa do Divino Espí-
rito Santo de São Luiz do 
Paraitinga/SP mantém, 
na atualidade, muitos ele-
mentos típicos da cultura 
popular, destacadamente 
a constituição de uma for-
talecida identidade local, 
a presença da oralidade e 
uma memória pautada em 
padrões coletivos e ele-
mentos altamente simbó-
licos e agregadores. Atra-
vés desta manifestação é 
possível perceber a grande 
capacidade de plasticidade 
e transformação da cultura 
popular e deparar-se com 
novas possibilidades de in-
terpretação tanto da histó-
ria local, como do espaço 
de manifestações popula-
res na sociedade contem-
porânea brasileira. A Festa 
do Divino é um momento 
de muita devoção, cuja 
relação das pessoas direto 
com o sagrado é marcan-
te. Possui, ademais, mani-
festações dita “profanas” 
que são marcantes como a 
distribuição de alimentos 
– destaque ao afogado, um 
tradicional cozido de car-
ne com batatas – , danças 
folclóricas, leilões, bingos 
entre outros. Esta mani-

serão oferecidos, gratuita-
mente, churrasco, bebidas, 
sorvetes, shows, visita à 
área de reflorestamento e 
de remanescente da Mata 
Atlântica, brincadeiras e 
atividades para crianças.
A Festa dos Comerciários 
de Taubaté mais uma vez 
terá ainda um perfil filan-
trópico. Para cada convite, 
o associado foi convidado 
a contribuir com um quilo 
de alimento não perecível. 
Carlos Dionísio de Morais 
informa que os alimen-
tos arrecadados já estão 
sendo destinados ao Lar 
Santa Verônica, que cuida 
de quase 400 crianças ca-
rentes. A previsão é que 
as doações cheguem a 3 
toneladas de alimentos.
Várias empresas de 

tam a 1886, ano em que 
a partir do dia 1 de Maio 
ocorreram grandes mani-
festações de trabalhado-
res na cidade americana 
de Chicago. Na época, os 
protestos ficaram conhe-
cidos como Revolta de 
Haymarket, e milhares de 
pessoas saíram às ruas para 
protestar contra as condi-
ções de trabalho e a carga 
horária de 13 horas diárias.
Anos depois, em 1919, o 
senado francês ratificou a 
jornada de trabalho de 8 
horas e proclamou o dia 1 
de Maio como feriado na-
cional, seguido pela Rús-
sia, país que adotou a data 
comemorativa em 1920.
No Brasil, a data foi con-
solidada em 1924 no go-
verno de Artur Bernardes.
“Se com o nosso enfor-
camento vocês pensam 
em destruir o movimento 

festação como um todo é 
considerada uma das mais 
tradicionais do país. A 
Festa do Divino Espírito 
Santo tem origens pagãs 
nos cultos de distribuição 
de alimentos ligados aos 
círculos das colheitas ain-
da na Idade Média.  Ga-
nhou suas feições católi-
cas a partir da organização 
de louvações em louvor ao 
Divino e com forte cará-
ter solidário com a rainha 
Isabel de Castela no sécu-
lo XIII. Chegou ao Brasil 
segundo os estudos logo 
no início da colonização 
acontecendo inicialmente 
em várias regiões do país. 
Em São Luiz do Parai-
tinga, especificamente, a 
primeira referência docu-
mental, segundo o pesqui-
sador Jaime de Almeida, 
data de 1803. E, já se fala, 
de uma casa construída 
especificamente para se-
diar o Império do Divino 
Espírito Santo, constituin-
do a idéia de uma festa já 
pré-existente e, de certo 
modo, estruturada. De lá 
para cá a festa aconteceu 
ininterruptamente em suas 
manifestações religiosas. 
No campo dito “profano” 

Taubaté e região são par-
ceiras do Sindicato nesta 
festividade, assim como 
a Federação dos Empre-
gados no Comércio no 
Estado de São Paulo, 
na pessoa de seu di-
nâmico presiden-
te, Luiz Carlos Motta.
“É uma grande satisfação 
realizarmos em Tauba-
té a maior Festa de 1º de 
Maio dos Comerciários 
do Vale do Paraíba, reu-
nindo no nosso Clube 
em torno de 3 mil pes-
soas, com tudo gratuito, 
em um grande momento 
de lazer e entretenimento 
para a família comerciá-
ria, a qual representamos 
com muito carinho e con-
sideração”, finaliza Car-
los Dionísio de Morais.

operário – este movimen-
to de milhões de seres hu-
milhados, que sofrem na 
pobreza e na miséria – se 
esta é sua opinião, enfor-
quem-nos. Aqui terão apa-
gado uma faísca, mas lá e 
acolá, atrás e na frente de 
vocês, em todas as par-
tes, as chamas crescerão. 
É um fogo subterrâneo e 
vocês não poderão apa-
gá-lo.” (Spies, operário 
condenado à forca na gre-
ve de Chicago em 1886).
Programação da Fes-
ta do Trabalhador
01/05 | quinta-feira
Banda Rodeio
02/05 | sexta-feira
Impacto do For-
ró e Gilson Bahia
03/05 | sábado
Nako & Rafael
04/05 | domingo
Complexo B e Ju-
ventude do Samba

sofreu uma forte interrup-
ção, de 1917 a 1943 quan-
do a cidade recebeu como 
pároco um padre italiano, 
Monsenhor Gióia, que 
chegou com a orientação 
de um maior controle so-
bre a religião das pessoas. 
Mas, mostrando a força 
do popular, quando a fes-
ta é restaurada em 1943, 
volta com toda a força e 
com todas as manifesta-
ções anteriores. A Festa do 
Divino Espírito Santo de 
São Luiz do Paraitinga/SP 
possui uma estrutura co-
mum da maioria das fes-
tas do Divino que conhe-
cemos em outras cidades 
porém, acrescenta muitos 
elementos da cultura po-
pular local. Apresentação 
de músicos da cidade, gru-
pos folclóricos cantando 
seus versos sobre pessoas, 
lugares das redondezas. 
A distribuição do “afoga-
do” é um grande atrativo. 
Além da participação da 
procissão e dos principais 
eventos do Rei e da Rai-
nha Congo, algo impensá-
vel na maioria dos lugares 
dentro de uma festa típica 
das Irmandades brancas e 
de elite na história cultural 
do país. A data de sua rea-
lização é ligada ao calen-
dário religioso, Pentecos-
tes – cinqüenta dias após 
a Páscoa, porém, é muito 
interessante que esta data 
é uma das apropriações da 
Igreja do paganismo pois 
a festa era realizada sem-
pre na época das colhei-
tas, solstício de inverno 
– daí a forte ligação com 
o rural em sua estrutura.


