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Prefeitura termina
reforma no Velório

Municipal de Tremembé

A Prefeitura de Tre-
membé terminou esta 
semana a reforma no 
Velório Municipal. 
Além da pintura feita em 
todo o prédio, uma série de 
adaptações e melhorias fo-
ram realizadas, entre elas: 
instalação de grade ao en-
torno, colocação de vasos 
e plantas, troca de todas 
as portas do prédio, no-
vas placas de identificação 
nas portas para facilitar o 
acesso, duas novas mesas 
de centro para capela 1 e 
2, quadros alusivos a paz, 
iluminação mais eficaz e 
econômica, um bebedou-
ro novo e um letreiro em 
PVC na entrada do am-
biente. Estas melhorias vi-
sam proporcionar melhor 

acomodação durante as 
ocasiões em que é utiliza-
do o prédio e farão parte 
das ações de preservação 
dos espaços públicos re-
alizado pela Prefeitura.
“A cada dia estamos nos 
empenhando mais em 
conseguir recursos para 
a realização das obras no 
município, visando me-
lhorá-lo em cada detalhe. 
A reforma do velório é 
uma forma de proporcio-
nar mais respeito às famí-
lias que utilizam o local. 
Queremos oferecer um 
local com maior comodi-
dade, pois sabemos que 
este lugar reflete tristezas, 
por isso, o mínimo que de-
vemos fazer é assegurar o 
seu conforto”, ressalta o 

Prefeito Marcelo Vaqueli.
A funcionária Lizete Ma-
ria Melo (Dona Nenê) 
responsável pela manu-
tenção do Velório a mais 
de 10 anos comemora a 
reforma “Amo o que faço, 
mas estava desmotivada 
em trabalhar aqui, duran-
te muitos anos, a frente do 
velório serviu como mo-
radia e banheiro de tran-
seuntes e moradores de 
rua. Muitas vezes, famílias 
chegavam para velar um 
ente querido e se depara-
vam com muita sujeira e 
fezes. Com a instalação 
da grade e as adaptações 
realizadas, o velório se 
transformou num espaço 
muito mais higiênico, agra-
dável e familiar. – finalizou.

Polo Regional da Beleza abre 
inscrições para cursos de 
qualificação em Taubaté

O Fundo Social de So-
lidariedade de Taubaté 
(FUSSTA) está com ins-
crições abertas para os 
cursos de qualificação 
profissional na área de es-
tética. Denominado Polo 
Regional da Beleza, o pro-
jeto atende à população 
carente com o objetivo 
de gerar renda à família.
No total, estão sendo ofe-
recidas 227 vagas que 
contemplam os cursos 
de Depilação, Designer 
de Sobrancelhas, Mani-
cure e Pedicure, Unhas 
Artísticas, Assistente de 

Cabeleireiro, Penteado, 
Maquiagem e Maquia-
gem Artística. As aulas 
acontecem nos períodos 
da manhã, tarde, e noite.
Aqueles que ainda não ti-
veram a oportunidade de 
participar do projeto po-
derão fazer sua inscrição 
na próxima terça-feira, dia 
30 de setembro. Aqueles 
que já foram alunos do 
Polo da Beleza, poderão 
se inscrever na quarta-
feira, dia 1 de outubro. O 
horário de atendimento ao 
público nesses dois dias 
será das 8h30 às 11h30, 

e das 13h30 às 16h30.
Para fazer a matrícula, o 
candidato deve apresen-
tar cópias da Carteira de 
Identidade, CPF, e com-
provante de residência. 
A idade mínima para fre-
quentar o curso é 18 anos.
Essa é a 6ª turma que se for-
ma pelo Polo Regional da 
Beleza, que desde dezem-
bro de 2013 vem formando 
profissionais para atuarem 
no mercado de trabalho.
Serviço: Endereço: Cen-
tro Cultural, Praça Coro-
nel Vitoriano,1 - Centro
Telefone: (12) 3633-5671.

Pinda: 2º Batalhão de
Engenharia de Combate

Aviso de Licitação
2º Batalhão de Engenha-
ria de Combate - Batalhão 
Borba Gato, sediado em 
Pindamonhangaba comu-
nica Aviso de Licitação. 
Aviso de Licitação:  UASG: 

160477 – 2º Batalhão de 
Engenharia de Combate
Pregão Eletrô-
nico nº 06/2014
Objeto:  Aquisição de 
Material de Hotelaria.

Data Sessão Públi-
ca: 09 de outubro 2014 
- 09: 00 (nove horas - 
horário de Brasília)
Retirada do Edital:www.
c o m p r a s n e t . g o v . b r

Dilma tem 40% das intenções de 
voto; Marina, 27% e Aécio, 18%

Pesquisa Datafolha divul-
gada na sexta-feira, dia 
26, mostra a candidata 
do PT à reeleição, Dilma 
Rousseff, com 40% das 
intenções de voto, Marina 
Silva, do PSB, com 27%, 
e Aécio Neves, do PSDB, 
com 18%. A pesquisa foi 
encomendada pela TV 
Globo e pelo jornal Folha 

de S.Paulo. A vantagem 
de Dilma sobre Marina 
no primeiro turno aumen-
tou em relação à pesquisa 
anterior, divulgada no dia 
19, na qual Dilma aparecia 
com 37% e Marina com 
30%. Aécio estava com 
com 17% das intenções 
de voto. No levantamen-
to de hoje, os candidatos 

Pastor Everaldo, do PSC; 
Luciana Genro, do PSOL, 
e Eduardo Jorge, do PV, 
aparecem cada um com 
1% das intenções. Os de-
mais candidatos, Zé Ma-
ria, do PSTU; Eymael, 
do PSDC; Levy Fidelix, 
do PRTB; Mauro Iasi, do 
PCB; e Rui Costa Pimenta, 
do PCO, têm, juntos, 1%.

Prefeitura de Tremembé 
realiza Semana Interna 

de Prevenção de
Acidentes de Trabalho

A Prefeitura de Tremembé 
realizou a Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes 
de Trabalho (Sipat) de 22 a 
26 de setembro. A iniciati-
va teve como tema “Nun-
ca é D+ 1 acidente A-”.
Segundo a Comissão In-
terna de Prevenção de 
Acidentes (Cipa), respon-
sável pela Sipat – Tre-
membé, a atividade tem o 
objetivo de engajar todos 
os funcionários públicos 
municipais na prevenção 
participativa de acidentes, 
aproximando-os de aspec-
tos relacionados ao tema 
em seu cotidiano. Segun-
do a Cipa, para engajar os 
funcionários na prevenção 
aos acidentes de trabalho, 
o evento realizou diversas 
atividades como palestras 
direcionadas aos mais di-
ferentes públicos do fun-
cionalismo, atividades de 
danças, sorteios de brindes 

de modo a atingir todos os 
trabalhadores. A abertura 
oficial da Sipat aconteceu 
no prédio da prefeitura no 
dia 22 e percorreu diver-
sos setores como: Pronto 
Atendimento, Secretaria 
de Educação, Garagem, 
Vigilância Sanitária, Cen-
tro de Saúde e finalizou 
na escola Ernani Gianico 
onde houve uma soleni-
dade em que estiveram 
presentes o prefeito Mar-
celo Vaqueli, os secretários 
municipais José Márcio, 
Sueli Paiva e João Vicente, 
os técnicos de segurança 
do trabalho Rui Vicente e 
André Aparecido e os res-
ponsáveis pela Sipat Ma-
ria Claudinéa Cardoso  e 
Vagner Leandro de Lima. 
A solenidade de encerra-
mento teve início com a 
apresentação do quinteto 
de cordas do projeto Fa-
zendo Arte, logo após hou-

ve a apresentação dos no-
vos membros da Sipat. Um 
dos momentos mais emo-
cionantes da noite aconte-
ceu na entrega das placas 
de gratificação aos funcio-
nários que comemoram 35 
anos de serviços prestados 
para o município. O en-
contro foi finalizado com 
grande sorteio que incluía 
uma TV, duas bicicletas, 
entre outros brindes para 
os servidores. A realiza-
ção da Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes da 
Prefeitura de Tremembé 
é um compromisso ético
-político da administração 
do prefeito Marcelo Va-
queli, que tem como um de 
seus pilares a valorização 
dos servidores, entenden-
do que prevenir aciden-
tes de trabalho é também 
uma forma de valorizar 
cada um dos funcioná-
rios públicos municipais.
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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 Avenida 
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 Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 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 Se-
tembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

Acolher bem também é 
evangelizar Santuário

Nacional inaugura espaço 
dedicado às crianças

O Santuário Nacional de 
Aparecida inaugura na 
próxima quarta-feira, 1º 
de outubro, o espaço ‘De-
votos Mirins’, um local 
especialmente dedicado 
às crianças que visitam a 
Casa da Mãe Aparecida 
com seus familiares. Será 
uma área de evangeliza-
ção com interatividade, 
música e apresentações 
da Turma Devotos Mirins. 
A inauguração será feita 
pelo ecônomo do Santuá-
rio Nacional, Padre Luiz 
Cláudio Alves de Macedo, 
que abençoará o local às 
11h. Também participarão 
os personagens da Tur-
ma dos Devotos Mirins 
e as crianças da Casa do 
Pequeno, Projeto Social 
do Santuário. O espaço 
‘Devotos Mirins’ está lo-
calizado no piso inferior 
do Santuário e é aberto ao 
público diariamente. As 

apresentações musicais 
dos personagens serão 
realizadas somente nos 
fins de semana e feriados.
Devotos Mirins é mais um 
projeto do Santuário Na-
cional que acontece graças 
à Campanha dos Devotos, 
responsável também por 
outras obras de evange-
lização e acolhimento na 
Casa da Mãe Aparecida. 
Sobre o Projeto Devotos 
Mirins - A Turma Devotos 
Mirins nasceu para evan-
gelizar, catequizar, divertir 
as crianças e ensiná-las a 
trilhar o caminho do amor, 
da paz e dos ensinamen-
tos cristãos. A turminha 
é composta por 15 perso-
nagens: Tijolinho, Cidi-
nha, Silvana, Clarinha e 
os meninos, Zaca, Felipe, 
João, Itamar e Domingos. 
Também contamos com 
o anjinho Téo, o padre 
Bento, o Tio Atanásio, a 

vovó Zilda, o vovô Ber-
to e o cachorrinho Pingo. 
Todos estão na revista De-
votos Mirins, que mensal-
mente é enviada para as 
crianças cadastradas na 
Campanha dos Devotos.
O projeto é instrumento 
de evangelização, educa-
ção, cidadania e diversão. 
A revistinha e o site De-
votos Mirins contribuem 
para a formação cristã, 
pessoal e cultural das 
crianças, com catequese 
em forma de história em 
quadrinhos, passatempos 
e informações daquilo que 
acontece no Santuário Na-
cional. Em 2008, a revis-
ta ganhou o apoio da Co-
missão Episcopal Pastoral 
para a Animação Bíblico-
Catequética da CNBB, 
tornando-se referência, 
no Brasil, em conteúdo 
catequético e utilizada 
por catequistas e pais.

Taubaté e Tremembé recebem 
palestras do Sebrae-SP

Cidades se unem para
realização dos Jogos do

Litoral Norte 2015

Atividades são voltadas a 
empresários e interessa-
dos em abrir um negócio. 
O Sebrae-SP promove em 
outubro atividades foca-
das na gestão de negócios 
em Taubaté e Tremembé. 
A programação começa 
no dia 7, com a palestra 
“Como Recrutar Funcio-
nários para o Natal?”, na 
ACIT (Associação Co-
mercial e Industrial de 
Taubaté). A ACIT também 
recebe palestras sobre a 
figura jurídica do Micro-
empreendedor Individu-
al e capital de giro. Além 
disso, haverá uma palestra 
de apresentação da oficina 
“Transforme sua Ideia em 
Modelo de Negócio”. A 
atividade é uma oportuni-
dade para os interessados 
saberem detalhes sobre a 
oficina, que será realiza-
da entre os dias 28 e 30 
de outubro. A capacitação 
vai utilizar uma metodo-
logia inspirada no modelo 
Canvas, uma ferramenta 
de gerenciamento estraté-
gico que permite desen-
volver e esboçar modelos 
de negócio novos ou exis-
tentes com base em nove 
aspectos: proposta de va-
lor, segmentos de clientes, 
canais, relacionamento 
com clientes, fontes de re-
ceitas, recursos principais, 
atividades principais, par-
cerias-chave e estrutura de 
custos.  O modelo desen-
volvido na oficina tem o 

A partir de abril de 2015, 
estarão de volta em Ca-
raguatatuba os Jogos do 
Litoral Norte (Jolin). A 
decisão ocorreu durante a 
reunião dos secretários de 
esporte das quatro cidades 
(Caraguatatuba, Ubatuba, 
São Sebastião e Ilhabela) 
que se reuniram na últi-
ma sexta. O evento traz 
de volta a movimentação 
e participação de atletas 
do Litoral Norte em dis-
putas de modalidades que 
serão definidas em bre-

objetivo de fazer com que 
o empreendedor ou futuro 
empresário coloque no pa-
pel todas as ideias e anali-
se, junto com especialistas 
e os colegas de turma, a 
viabilidade do empreendi-
mento.Empretec: Taubaté 
e Tremembé recebem pa-
lestras de apresentação do 
Empretec neste mês. Os 
interessados em participar 
do seminário devem pre-
encher a ficha de inscrição 
e passar por entrevista. 
O investimento é de R$ 
1.300, que podem ser di-
vididos em cinco parcelas. 
Os empresários aprovados 
na entrevista terão 60 ho-
ras de atividades em seis 
dias consecutivos. O Em-
pretec foi criado pela ONU 
(Organização das Nações 
Unidas), baseado em 10 
características apontadas 
pela organização como 
fundamentais para empre-
endedores de sucesso. O 
seminário é uma atividade 
de desenvolvimento com-
portamental e capacitação 
gerencial que estimula os 
participantes a conhece-
rem e aprimorarem suas 
características empreen-
dedoras, como estratégia 
para a condução dos negó-
cios de maneira competiti-
va. No Brasil, o Empretec 
é conduzido pelo Sebrae, 
em parceria com o PNDU 
(Programa das Nações 
Unidas para o Desenvol-
vimento) e a UNCTAD 

ve. Segundo secretário 
de Esportes de Caraguá, 
Luiz Carlos de Melo Car-
dim, o objetivo do evento 
é fortalecer as políticas 
públicas esportivas imple-
mentadas e regionalizar as 
competições esportivas.
Ainda de acordo com a 
secretaria, o evento será 
preparatório para os Jogos 
Regionais e competições 
estaduais, buscando mini-
mizar custos com arbitra-
gem e transporte. Também 
atenderá as demandas de 

(Conferência das Nações 
Unidas para o Comércio e 
o Desenvolvimento). Pro-
gramação do Sebrae-SP 
em Taubaté Palestras: Dia 
7/10 – 18h às 20h. Tema: 
Como Recrutar Funcioná-
rios para o Natal? Evite 
Reclamações Trabalhistas
Dia 8/10 – 15h às 17h. 
Tema: Como se Tor-
nar Microempre-
endedor Individual
Dia 9/10 – 18h30 às 20h30. 
Tema: Apresentação da ofi-
cina “Transforme sua Ideia 
em Modelo de Negócio”
Dia 22/10 – 18h30 às 
20h30. Tema: Apresenta-
ção do seminário Empretec
Dia 28/10 – 18h30 às 
20h30. Tema: Como Admi-
nistrar o Capital de Giro?
Oficina: Dia 28 a 30/10 – 
14h às 18h. Tema: Trans-
forme sua Ideia em Modelo 
de Negócio (Investimen-
to: R$ 190) Local: ACIT 
(Praça Monsenhor Sil-
va Barros, 57, Centro)
Programação do Se-
brae-SP em Tremembé
Palestra: Dia 23/10 
– 18h30 às 20h30. 
Tema: Apresentação 
do seminário Empretec
Local: Auditório da Secre-
taria de Educação (Praça 
Jorge Tibiriça, 93, Centro) 
Palestras gratuitas, com 
vagas limitadas. Inscrições 
e mais informações pelos 
telefones 0800 570 0800 
e (12) 3621-5223. Email: 
pae.taubate@gmail.com

jogos das categorias me-
nores - inclusive de escoli-
nhas para destacar a região 
no cenário esportivo. Outra 
meta é atrair investidores e 
parceiros na realização de 
eventos esportivos. A vol-
ta do Jolin teve total aco-
lhimento dos secretários 
de Esportes das demais ci-
dades do Litoral Norte. O 
próximo encontro será no 
dia 15 de outubro, quando 
será criado o comitê orga-
nizador, com representan-
tes dos quatro municípios.
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Pamo Belém será fechado 
para receber revitalização

Na próxima sexta-feira, 
dia 3, a Secretaria de Saú-
de vai fechar o Pamo Be-
lém para inicio das obras 
de reforma, dando conti-
nuidade ao cronograma 
de revitalizações das uni-
dades. A previsão é para 
que o Pamo seja entre-
gue totalmente reforma-
do num prazo de 90 dias.
Durante todo o período 
das obras, os pacientes 
agendados para consultas 
médicas, odontológicas 
ou quem precisar utilizar 
a sala de vacina deve se 

dirigir ao Pamo Baronesa, 
entregue à população revi-
talizado no mês de setem-
bro e situado à rua Mon-
senhor Antônio Vieira, 89 
- Baronesa, para onde será 
deslocada toda a equipe. O 
leite será entregue às se-
gundas, quartas e sextas-
feiras às 13:30h na Casa 
do Pão, situada à Rua Luis 
Quintiliano de Souza, 59, 
na lateral do Pamo Belém.
Além das unidades de 
Atenção Básica, tam-
bém passam por refor-
ma o Pronto Atendi-

mento Cecap, que está 
totalmente fechado para 
atendimento, e o Pronto 
Socorro Odontológico, 
que está realizando aten-
dimento parcial durante a 
obra e o Pronto Socorro 
Municipal, que continua 
atendendo, pois a obra 
será de forma gradati-
va de maneira que não 
comprometa os serviços.
Mais informações po-
dem ser obtidas no 
Departamento de Atenção 
Básica, pelos telefones (12) 
3629.4014 e 3624.5008.

Campanha “Banda larga é 
um direito seu” cobra

universalização do acesso à 
internet

Os principais candidatos 
à Presidência da Repú-
blica estão sendo cobra-
dos pela falta de propos-
tas sobre a ampliação do 
acesso à internet de alta 
velocidade. Esse é o ob-
jetivo da Campanha Ban-
da larga é um direito seu” 
que defende que o serviço 
seja prestado em regime 
público e, portanto, com 
metas de universalização. 
 A campanha começou a ser 
articulada em 2010 e aos 
poucos ocupou as grandes 
cidades, conscientizando 
o cidadão sobre o direito 
ao acesso ao serviço bási-
co, independentemente da 
condição econômica ou do 
local em que esteja. Para 
os articuladores da cam-
panha, o Plano Nacional 
de Banda Larga (PNBL) 
preparado para atender a 
demanda durante a Copa 
do Mundo 2014 não trou-
xe os benefícios esperados 
para a sociedade e a In-
ternet oferecida no Brasil 
continua cara, lenta e é 

para poucos, justamente 
pela  pressão exercida pe-
las empresas de telecomu-
nicações. “Nós temos uma 
dívida com a área rural em 
relação ao acesso a servi-
ços de telecomunicações. 
Embora tenha havido o 
leilão dos 450 mega-hertz 
(MHz), em 2012, [quan-
do foram estabelecidas 
metas para atendimento 
individual da área rural], 
ele está longe de liqui-
dar essa dívida. Inclusive, 
ele a reproduz, principal-
mente nas metas ligadas à 
banda larga”, afirma a ad-
vogada do Instituto de De-
fesa do Consumir (Idec) 
Veridiana Alimonti. De 
acordo a pesquisa TIC 
Domicílios 2013, o índi-
ce de residências urbanas 
com acesso à internet é de 
48%, mas na zona rural, 
esse percentual fica em 
apenas 15%. A desigual-
dade é também regional. 
Percentualmente, 51% dos 
lares da Região Sul estão 
conectados, enquanto na 

Região Norte são ape-
nas 26%. Os dados con-
sideram 62,8 milhões de 
domicílios pesquisados, 
entre setembro de 2013 e 
fevereiro de 2014. Em seu 
documento, a campanha 
defende que o regime pú-
blico tenha essa oferta de 
infraestrutura para garantir 
a universalização do aces-
so à banda larga e defen-
de medidas até mesmo de 
políticas públicas agres-
sivas para não deixarque 
o mercado seja concen-
trado por grandes empre-
sas. Isso porque, além de 
diminuir a oferta para os 
consumidores, que podem 
ter que depender de um 
mesmo grupo para acessar 
TV paga, 
telefonia e internet, “cor-
re-se o risco de se apro-
fundar a concentração 
do setor, gerando sérias 
desvantagens a empre-
sas menores focadas em 
apenas um ou dois ser-
viços”. * Com informa-
ções da Agência Brasil Tremembé: Bairro Vale

das Flores começa a
receber obras de asfalto

A manhã desta terça-fei-
ra (30) foi marcada como 
especial para o município 
de Tremembé, pois foram 
iniciadas as obras de pa-
vimentação no bairro Vale 
das Flores, local penali-
zado, abandonado e mar-
cado pela descrença uma 
vez que muitos populares 
não acreditavam que tal 
feito se tornaria realidade.
O prefeito Marcelo Va-
queli visitou o início das 
obras e recebeu muito 
apoio e abraços de popu-
lares que aguardavam an-
siosamente por esse mo-
mento. “Sempre acreditei 
na garra e comprometi-
mento do prefeito com o 
povo de Tremembé. Tinha 
certeza que o asfalto iria 
chegar em nosso bairro” 
– comentou Valéria M. 

Assis, moradora a 8 anos.
As obras de pavimentação 
são fruto de parceria en-
tre o Governo do Estado 
e a Prefeitura de Tremem-
bé, que realiza um marco 
na história do município, 
onde ao mesmo tempo, 
16 obras acontecem na 
cidade. Agora depois de 
muito esforço, superação 
e dedicação do prefei-
to Marcelo Vaqueli, em 
apenas 21 meses (1 ano 
e nove meses) de admi-
nistração consegue o tão 
esperado asfalto no Vale 
das Flores proporcionando 
diminuição substancial da 
poeira, agilidade, desen-
volvimento do comércio 
local e valorização dos 
imóveis. O investimento 
da obra é de R$569.968.89 
e tem previsão de 3 me-

ses para ser concluída.
Na ocasião o prefeito Va-
queli destacou “Com a 
consciência de que ainda 
temos muito a fazer, a pre-
feitura de Tremembé busca 
investimentos e melhorias 
que refletem positivamen-
te na vida das pessoas, 
como é o caso desse asfalto 
e tantas outras melhorias 
que temos conquistado”.
A primeira etapa das obras 
beneficiará as Ruas das 
Helicôndas, Calêndulas 
e Primaveras, as Aveni-
das Flor de Lilás, Perime-
tral das Bromélias, Amor 
Perfeito, Petúnias e B. da 
Água. O Prefeito Marce-
lo Vaqueli já está traba-
lhando para realização do 
asfalto nas ruas que não 
receberão as obras de pa-
vimentação nesta etapa.
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Ubatuba é líder de geração 
de emprego no Litoral Norte

No Litoral Norte, Uba-
tuba liderou em agosto o 
índice de geração de em-
prego de acordo com o 
Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados – 
CAGED, órgão ligado ao 
Ministério do Tramablho e 
Emprego. A cidade regis-
trou 527 novas contrata-
ções, ante 384 demissões, 
o que gerou um saldo po-
sitivo de 143 vagas duran-
te o mês. A liderança se 
deve ao bom desempenho 

dos setores de Serviços e 
Comércio que foram os 
principais responsáveis 
pelo crescimento das vagas 
em Ubatuba em Agosto. 
O resultado obti-
do pelos demais 
municípios do Litoral 
Norte também acompa-
nhou a curva de criação de 
empregos, mas a evolução 
de Ubatuba ficou bem aci-
ma das cidades vizinhas 
do Litoral Norte (São Se-
bastião: 76/ Caraguata-

tuba: 55/ Ilhabela: 15). 
Além do resultado positivo 
no mês anterior, a situação 
geral da geração de em-
pregos em Ubatuba vem 
melhorando nos últimos 
12 meses, de acordo com 
os índices apresentados. 
Desde agosto do ano pas-
sado foram quase 500 va-
gas de empregos criadas 
na cidade, o que torna o 
índice acumulado de 2014 
um dos melhores de toda 
a história de Ubatuba.

Inscrições abertas para 
XXXI Prova Pedestre 

“Cidade de Tremembé”

Representantes da TV 
Vanguarda visitam

Tremembé para criação 
de projetos sociais

Estão abertas as inscrições 
da XXXI Prova Pedestre 
“Cidade de Tremembé” 
realizada pela Secretaria 
de Turismo, Cultura e Es-
portes da Prefeitura Muni-
cipal da Estância Turística 
de Tremembé.  A tradi-
cional corrida acontecerá 
no dia 30 de Novembro 
de 2014 – Domingo, às 
8:00 horas, saindo e che-
gando na Praça Geraldo 
Costa, em frente a antiga 

O crescimento e de-
senvolvimento do 
município de Tremem-
bé começa a chamar 
atenção dos veículos de 
comunicação. Os repre-
sentantes da Tv Vanguar-
da (Filiada a Rede Glo-
bo no Vale do Paraíba) 
o acionista Roberto Buz-
zoni de Oliveira, o dire-

Estação Ferroviária, num 
percurso de 8.000 metros, 
variando entre ruas e ave-
nidas da cidade em asfalto 
e calçamento de pedras.
As inscrições podem ser 
feitas pelo site http://
www.minhasinscricoes.
com.br/provapedestre-
cidadetremembe/2014/ 
e serão limitadas a 500 
participantes e poderão 
ser realizadas até o dia 
20/11/2014. Não haverá 

tor comercial Luiz Carlos 
de Carvalho e o gerente 
comercial Edson Diniz 
se reuniram com o pre-
feito Marcelo Vaqueli e 
com o Secretário de Saú-
de José Marcio a fim de 
estreitar o relacionamento 
entre as duas instituições 
para criação de proje-
tos sociais no município. 

inscrição no dia da prova.
Poderão participar atle-
tas de ambos os sexos, 
federados ou não, que 
sejam ou não represen-
tantes de clubes, entida-
des civis, militares e es-
tudantes dentre outros.
OBS : O Kit (Número de 
peito, Chip, Camisa) será 
entregue no dia 29/11/2014 
(sábado) na Praça Geral-
do Costa ( Antiga Esta-
ção) das 9:00 ás 17:00.

Um novo encontro foi mar-
cado para apresentação 
dos projetos e definição 
de metodologias que serão 
aplicadas para o desen-
volvimento das ações. “É 
nítido o crescimento e de-
senvolvimento da cidade. 
A Tv Vanguarda se dis-
põe a contribuir para 
isso. ” finalizou Buzzoni.

Em comemoração ao
Dia do Idoso semana
especial em Taubaté

Em comemoração ao Dia 
do Idoso, acontecerá até 
o dia 3 de outubro, uma 
semana toda especial, 
voltada à terceira idade.
O evento “Semana do Ido-
so” constará de palestras 
que abordam o universo 
da terceira idade, ativida-
des físicas e apresentações 
musicais. Acontecerá no 
Restaurante Bom Pra-
to e é uma promoção da 
Missão Sede Santos, da 
Diocese de Taubaté, que 
administra a unidade do 
restaurante popular. Na 
verdade, uma ação em con-
junto da entidade católica 
e do restaurante popular.
“No dia 1º de outubro, 
celebramos o Dia Inter-
nacional do Idoso. A data 
foi instituída pela ONU. 
Também no Brasil, o Dia 
do Idoso foi aprovado 
pelo Senado como sendo 
o mesmo. Então, diversas 
ações de cidadania estarão 

acontecendo no restau-
rante. Temos um público 
bastante diversificado no 
Restaurante Bom Prato. 
Mas muitos são idosos”, 
diz Ana Paula Gonçalves, 
Diretora Social da Missão 
Sede Santos. No dia 30, 
terça, às 9h, uma atividade 
física: “Alongamento na 
terceira idade”, com o fisio-
terapeuta Rômulo Russi.
No dia 1º, quarta, às 9h, 
o defensor público Ri-
cardo Gabriel Gomes 
Pedreira fará a pales-
tra “Direito do Idoso”.
No dia 2, quinta, das 10 
às 13hs, a população po-
derá aferir a sua pressão 
arterial, com a equipe de 
enfermagem do Senac. E 
às 11h, acontecerá a pa-
lestra: “A importância do 
ancião na Bíblia”, com o 
Diácono José Rodrigues, 
da Missão Sede Santos.
No dia 3, sexta, às 9h, a 
dentista Dra. Adriana Fran-

co falará com a população: 
“Orientação sobre saúde 
bucal na terceira idade”.
“O Brasil tem, desde 
2004, leis muito boas para 
proteger os idosos. Elas 
fazem parte do Estatuto 
do Idoso. Mas ainda há 
muito preconceito e des-
respeito. O Papa Francisco 
tem falado constantemen-
te sobre a necessidade de 
valorizarmos o jovem e 
o idoso”, lembra o Padre 
Márlon Múcio, Presiden-
te da Missão Sede Santos.
Os eventos da Semana 
do Idoso são gratuitos.
O restaurante segue ser-
vindo com o café da ma-
nhã, a R$ 0,50, a partir 
das 7h, e o almoço, a R$ 
1,00, a partir das 10h30.
O restaurante fica no 
Parque Doutor Bar-
bosa de Oliveira, 31, 
no Centro de Taubaté.
Mais informações: 
(12) 3624-6433.


