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A GAzetA dos Municípios

Meninas de 11 a 13 
anos devem receber

segunda dose da
vacina contra HPV

Governo projeta salário 
mínimo para R$ 788,06 a 

partir de 2015

Trabalhadores da Novelis de 
Pinda atrasam produção por 

avanço na Campanha Salarial

O Ministério da Saúde 
confirma que, a partir de 
hoje (1º de setembro), me-
ninas entre 11 a 13 anos - 
que já receberam a primei-
ra dose da vacina contra 
o papiloma vírus humano 
(HPV) - devem receber a 
segunda dose. A segunda 
dose será ministrada nas 
escolas públicas e particu-
lares e também em unida-
des de saúde. O Ministé-
rio da Saúde apontou que 
mais de 4,3 milhões de 
meninas nessa faixa etária 
já receberam a primeira 
dose em março deste ano. 
De acordo com o MS, a se-

A previsão para o novo 
salário mínimo a partir de 
janeiro de 2015 é de R$ 
788,06, segundo a anun-
ciou a ministra do Plane-
jamento, Miriam Belchior 
nesta quinta-feira (28). A 
proposta está no Projeto 
de Lei Orçamentária Anu-

Os trabalhadores da No-
velis fizeram uma para-
lisação nessa sexta-feira, 
dia 29, para pressionar os 
patrões a avançarem nas 
negociações da Campanha 
Salarial e também protes-
tar o excesso de acidentes 
na fábrica. Dirigentes do 
Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Pindamonhanga-
ba-CUT participaram de 
rodadas de negociação 
entre a bancada patronal e 
a FEM-CUT/SP (Federa-
ção dos Sindicatos Meta-
lúrgicos da CUT em São 
Paulo) sobre a Campanha 
Salarial que ocorreram na 

gunda dose da imunização 
é essencial para garantir a 
proteção contra o HPV. A 
vacina protege contra qua-
tro subtipos do HPV (6, 
11, 16 e 18). Os subtipos 
16 e 18 são responsáveis 
por 70% dos casos de cân-
cer de colo de útero, en-
quanto os subtipos 6 e 11 
respondem por 90% das 
verrugas anogenitais. Para 
receber a segunda, basta 
apresentar o cartão de va-
cinação ou documento de 
identificação. A terceira 
dose será aplicada cinco 
anos após a primeira. O 
programa de vacinação do 

al (Ploa) 2015, já entregue 
ao presidente o Congresso, 
Renan Calheiros (PMDB
-AL). O Congresso deve 
agora analisar o projeto 
que tem prazo limite para 
votação. Miriam Belchior 
antecipou que o texto 
prioriza investimentos em 

última terça-feira.  Segun-
do o presidente do sindi-
cato, Renato Marcondes 
– “Mamão”, a bancada pa-
tronal do Grupo 8 (do qual 
a Novelis faz parte) não 
apresentou sequer uma 
proposta de reajuste sala-
rial, apesar da data-base da 
categoria ser na próxima 
segunda-feira, dia 1º de 
setembro. O dirigente sin-
dical da Novelis, Sérgio da 
Silva, também secretário 
de Finanças do sindicato, 
contradiz as declarações 
de baixa de produção fei-
tas pelos patrões. “A No-
velis está até com atraso 

Ministério da Saúde prevê 
que em 2015, sejam imu-
nizadas meninas de 9 a 11 
anos e, em 2016, a vacina 
atenda meninas de 9 anos. 
O ministério reforçou a 
importância do uso do pre-
servativo como proteção 
contra as demais doenças 
sexualmente transmissí-
veis e da realização do 
exame conhecido como 
papanicolau em mulhe-
res a partir dos 25 anos. 
Meninas que ainda não 
tomaram a primeira dose 
também podem procurar 
os postos de saúde. Infor-
mações da Agência Brasil

saúde, educação combate 
à pobreza e infraestrutura. 
“Coloquei toda a equipe 
do ministério [do Planeja-
mento] à disposição, para 
os esclarecimentos neces-
sários, para que o Con-
gresso possa fazer uma 
análise rápida do Orça-
mento e votá-lo até o fim 
do ano, prazo que o presi-
dente do Senado [Renan 
Calheiros], confirmou que 
é possível fazer”, explicou 
a ministra. De acordo com 
o que determina a Consti-
tuição, a peça orçamentá-
ria precisa ser votada até 
22 de dezembro. O Or-
çamento Geral da União 
(OGU) é formado pelo 
orçamento fiscal, da segu-
ridade e pelo orçamento 
de investimento das em-
presas estatais federais. 

de produção de cinco mil 
toneladas só neste mês, o 
que prova que tem pedido e 
tem boa previsão. O traba-
lhador está unido. Todos, 
sem exceção, aderiram à 
paralisação e isso é o que 
dá força pra avançar na ne-
gociação”, disse. O exces-
so de acidentes também 
motivou a paralisação. No 
último sábado, ocorreu o 
terceiro grave acidente em 
menos de um ano. Segun-
do Sérgio, por sorte não 
houve uma morte. A No-
velis emprega cerca de mil 
trabalhadores na produção 
de chapas de alumínio.

São José dos Campos e Taubaté 
são destaque no ranking do
saneamento do Trata Brasil

Das 20 melhores cidades 
do Brasil em serviços de 
saneamento básico, cin-
co são da Sabesp. Novo 
estudo do Instituto Trata 
Brasil coloca Franca como 
o melhor município em 
relação ao saneamento; 
relatório também desta-
ca Santos, São José dos 
Campos, Taubaté e Praia 
Grande entre as 20 melho-
res O “Ranking do Sane-
amento 2014”, divulgado 
pelo Instituto Trata Brasil, 
coloca Franca como o me-
lhor município brasileiro 
em relação aos índices de 
saneamento básico com 
100% de abastecimento de 
água, 100% de coleta de 
esgoto e 98,8% de trata-
mento de esgoto; relatório 
também destaca Santos, 
São José dos Campos, 
Taubaté e Praia Grande 
entre as 20 melhores cida-
des do país. O diagnóstico 
dos principais indicadores 
de saneamento básico dos 
100 maiores municípios 
brasileiros tem como base 
o SNIS 2012 (Sistema 
Nacional de Informações 
sobre Saneamento) do 

Ministério das Cidades. 
O estudo ressalta a impor-
tância da universalização 
do saneamento e mostra a 
necessidade de haver “um 
maior comprometimen-
to dos governos federal, 
estaduais e municipais se 
quisermos universalizar o 
saneamento em duas déca-
das”. A Sabesp opera em 
364 municípios do Esta-
do de São Paulo e investe 
para que ainda neste ano 
se atinja a universalização 
nas sedes dos municípios 
do interior e, até o fim des-
ta década, nas demais cida-
des (litoral e Região Me-
tropolitana de São Paulo). 
O estudo aponta que 55% 
das cidades brasileiras tra-
tam menos de 40% de seus 
esgotos, sendo que 28% 
tratam menos de 20%. En-
tre os destaques positivos, 
o Trata Brasil cita San-
tos e Franca, que tratam, 
respectivamente, 100% 
e 98,8% dos esgotos, de 
acordo com o relatório. 
São José dos Campos - A 
cidade foi destaque no 
Ranking do Saneamen-
to Básico 2012, com a 

7ª colocação e mante-
ve a boa posição, com 
100% de água tratada, 
96,1% de coleta e 85,9% 
de tratamento de esgoto.
O relatório destaca os in-
vestimentos, no período 
2008-2012, de R$ 251,7 
milhões em São José dos 
Campos. “A Sabesp, que 
já tem níveis de cobertura 
acima relativamente ele-
vados para a média bra-
sileira, investiu de 24% 
a 30% sobre sua arreca-
dação nos últimos anos”, 
destaca o relatório (PAG. 
29). Taubaté - Foi o mu-
nicípio com a maior evo-
lução em tratamento de 
esgoto, avançando qua-
tro posições em relação 
à 16ª posição do ranking 
2011, com 100% de água 
tratada, 96,6% de cole-
ta e 96,6% de tratamento 
de esgoto. “Taubaté foi o 
que mais aumentou seu 
nível de tratamento en-
tre 2011 e 2012, passan-
do, respectivamente, de 
70,05% para 96,58%, uma 
melhora de 26,53 pon-
tos percentuais”, descre-
ve o relatório. (PAG. 70)
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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

MISCELÂNEA
Curiosidades

A águia é membro de uma família da rapina, que também se inclui o falcão, 
o gavião e o abutre. As águias têm aproximadamente um metro de compri-
mento, chegando suas asas abertas a medir mais de um metro e oitenta cen-
tímetros. Os machos são menores que as fêmeas. Alimentam-se de galos do 
campo, lebres, coelhos e até mesmo de pequenas ovelhas. O ninho é feito na 
copa das árvores e preferencialmente em penhascos. Quase sempre as águias 
regressam aos velhos ninhos.
***
Existem três histórias do cachorro quente

A primeira, a mais conhecida é a do açougueiro de Frankfurt, na Alemanha, 
que em 1862, resolveu batizar as salsichas que fabricava com o nome do seu 
cachorro bassê. A segunda é do imigrante alemão, Charles Feltman que levou 
esse tipo de sanduíche para os Estados Unidos em 1880. Lá criou um sanduí-
che com pão e salsicha e molho. A terceira é de que em 1904, na cidade Saint 
Louis, nos Estados Unidos, um vendedor de salsichas quentes bolou uma ma-
neira de seus fregueses não queimarem as mãos. A quem comprasse suas sal-
sichas, ele oferecia luvas limpas de algodão. Só que os clientes esqueciam-se 
de devolvê-las e ele acabava tendo prejuízo. Seu cunhado, que era padeiro, 
sugeriu que o salsicheiro pusesse as luvas de lado e começasse a usar pães. A 
partir de 1943, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, quando o Brasil 
passou a sofrer grande influência da cultura norte-americana, o cachorro quen-
te conquistou definitivamente o espaço por aqui.

Humor

Classificados

Dinheiro na hora, até dez mil, sem fiador, nem burocracia, sem garantias. Fa-
vor colocar num envelope e deixar na portaria do meu prédio. Aos cuidados 
do Tião K. Loteiro.
***
Vendo um piano em ótimo estado de conservação, todas as peças são origi-
nais. Valor sentimental muito grande, pois foi da minha querida vovó, que o 
conservou por mais de sessenta anos, praticando todos os dias. Nunca tocou 
bem, mas aquilo era uma alegria para ela. Tratar aqui em casa mesmo, quando 
a velha não estiver.
***
Jóia rara, Variant, ano 70, cor verde meu metálico, calotas originais, com bri-
lho intenso (eu uso Bombril), sexto proprietário, nenhuma multa (eu queimei 
todas), vidros verdes (engordurados porque eu nunca lavei), rebaixada (eu 
tirei os amortecedores), motor envenenado (eu só uso gasolina batizada). Não 
vendo, nem troco, eu só botei anúncio prá vocêis morrê dinveja dieu... uai!
***
Vende-se uma mulher extremamente chata, ano 40, em bom estado de conser-
vação, ela amola de manhã à noite, todos os dias da semana, inclusive sába-
dos, domingos e feriados. Não é necessário dar corda e a pilha parece nunca 
acabar. Aceito cheque pré-datado, vale transporte, vale refeição e outros vales 
quaisquer.

Mensagens

Não desanime. Persista mais um tanto. Não cultive pessimismo. Centralize-se 
no bem a fazer. Esqueça as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante, mes-
mo varando a sombra dos próprios erros. Avança ainda que seja por entre lá-
grimas. Trabalhe constantemente. Edifique sempre. Não consintas que o gelo 
do desencanto te entorpeças o coração. Não te impressiones nas dificuldades. 
Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia-a-dia. Não 
desista da paciência. Não creias em realizações sem esforço. Silencio para a 
injúria. Olvido para o mal. Perdão às ofensas. Recorda que os agressores são 
doentes. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho 
ou te apaguem a esperança. Não menosprezas o dever que a consciência te 
impõe. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão 
e procura o rumo certo. Não contes vantagens nem fracassos. Não dramatize 
provocações ou problemas. Conserve o hábito da oração para que se te faz a 
luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te 
confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age 
auxiliando. Serve sem apego e, assim vencerás.

Pensamentos

Quando descanso, descanso no amor.
A falta de amor é a maior de todas as pobrezas.
Estudar é polir a pedra preciosa purificando o espírito.
O prazer no trabalho aperfeiçoa a obra.
Um idealista é alguém que ajuda outro a ter lucro.
Quem não sabe o que é a vida não poderá saber o que é a morte.
É sempre muito cedo para parar.
Eficiência é a inteligência preguiçosa.
Faça o que puder, com o que tens, onde estiver.
Se não puderes se destacar pelo talento, vença pelos esforços.
Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta.
Não existe ninguém igual a você, Deus quis você a única.
Em tudo que a natureza opera, ela nada faz bruscamente.
A realidade se forma em volta de compromissos.
Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente.
Há muitas razões para duvidar e uma só para crer.
Para fazer fogo são necessárias apenas duas pedras.
Não se aprende bem senão pela experiência.

Mais de 50 mil pessoas
devem prestigiar a

exposição do corpo
humano em Taubaté

Curso de Cuidador Domiciliar 
ainda está com as inscrições 

aberta em Taubaté

Evento na Acit discute
impactos da eleição na
economia de Taubaté

Para quem ainda não con-
feriu a exposição inter-
nacional Human Bodies 
no Via Vale Garden Sho-
pping, não poderá perder a 
oportunidade de conhecer 
o segundo maior acervo de 
órgãos e corpos disseca-
dos, mais visto no mundo. 
Cerca de 20 milhões de 
pessoas de todo o planeta 
já visitaram a exposição.
Segundo a gerente de 
marketing do Via Vale 
Garden Shopping, Rosa-
na Molina, a expectativa é 
que cerca de 60 mil pesso-
as devem prestigiar a ex-
posição que acontece em 
curta temporada. Essa é a 

A Unimed Taubaté rea-
liza, de 1 a 3 de setem-
bro, na Comunidade 
Bom Pastor, o curso de 
Cuidador Domiciliar.
O treinamento é gratuito e 
tem como objetivo capaci-
tar pessoas quanto aos cui-
dados em domicílio com 
idosos, com ou sem limi-

Mais uma vez a Acit, 
Associação Comercial 
e Industrial de Tauba-
té promove o tradicional 
Café dos Associados, onde 
empresários e autorida-
des de Taubaté e região 
são recepcionados com 
um café da manhã no au-
ditório da Associação.
O encontro acontece no 
próximo dia 2 de setem-
bro, terça-feira, às 9 horas.

primeira vez que a turnê 
internacional se instala na 
região do Vale do Paraíba. 
Somente nas duas primei-
ras semanas de exposição, 
cerca de 11 mil pessoas 
das cidades da região fo-
ram conhecer a novidade.
Para o produtor da ex-
posição Human Bodies, 
Suderlan Oliveira, essa 
é uma oportunidade iné-
dita em que todas as 
pessoas poderiam apro-
veitar para conhecer. “O 
acervo nos oferece um 
verdadeiro mergulho de 
conhecimento pelo incrí-
vel processo da ciência, 
desde o nascimento até 

tações físicas. Os partici-
pantes terão informações 
técnica sobre hipertensão 
arterial, úlcera por pressão, 
rotinas e dicas de fisiotera-
pia no domicílio, orienta-
ções quanto aos engasgos, 
banho, higiene oral, alta 
hospitalar, cuidados nutri-
cionais e com as sondas.

E como de costume, o 
evento aborda um tema 
relevante para a co-
munidade taubateana. 
Desta vez o tema será: 
Ano eleitoral - Como as 
eleições impactam o cená-
rio econômico de Taubaté.
A ideia é abordar e discutir 
as competências de cada 
cargo eleitoral, a impor-
tância do voto conscien-
te e do papel de cidadão.

a morte”, diz Oliveira.
Vale ressaltar que estudan-
tes de escolas públicas e 
particulares, menores de 
12 anos, professores, doa-
dores de sangue e maiores 
de 60 anos pagam apenas 
meia-entrada na portaria 
do evento. Professores 
e diretores das escolas 
da região podem agen-
dar visitas e excursões 
de alunos pelo telefone: 
(12) 3683-1000.
A exposição acontece no 
2º piso do Via Vale Garden 
Shopping e está aberta ao 
público diariamente das 
14h às 21h e aos domingos 
e feriados das 12h às 19h.

As inscrições ainda estão 
sendo realizadas através 
do site www.unimed-
taubate.com.br. São 80 
vagas disponíveis. Pede-se 
uma caixa de leite Lon-
ga Vida que será doada a 
Comunidade Bom Pastor. 
Mais informações (12) 
2125.7758 ou 2125.7766.

Para argumentar so-
bre esses tópicos, o 
Café dos Associados 
contará com a presen-
ça do professor da Uni-
tau Ednelson Prado, que 
irá discutir sobre as mu-
danças no cenário polí-
tico depois da morte de 
Eduardo Campos. E, 
também, o cientista polí-
tico e professor da Uni-
tau José Maurício Rego.
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Veja as vagas desta semana 
do PAT de Caraguá

Veja as vagas desta se-
mana do Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
de Caraguá (PAT). O in-
teressado deve apresentar 
os documentos pessoais 
(RG, CPF, CTPS e PIS).
Ajudante de açouguei-
ro (comércio), Ajudante 
de padeiro, Alinhador de 
rodas, Auxiliar contábil, 
Balconista, Balconista de 
lanchonete, Camareira de 
hotel, Conferente de car-
ga e descarga, Copeiro, 
Copeiro de hospital, Cozi-
nheiro de restaurante, Co-
zinheiro geral, Emprega-
do doméstico  arrumador, 
Empregado doméstico 
diarista, Encarregado de 
bar e restaurante, Encar-
regado de mineração (por-
to de areia), Professor de 
enfermagem, Engenheiro 
civil, Estoquista, Farma-

cêutico, Gerente de bar e 
lanchonete, Governanta 
de hotelaria, Instrutor de 
informática, Encarregado 
de manutenção mecânica, 
Mecânico de maquinas e 
motores, Motorista de ca-
minhão truncado, Moto-
rista de caminhão-bascu-
lante, Motorista de furgão 
ou veículo similar, Nutri-
cionista, Oficial de servi-
ços gerais na manutenção 
de edificações, Operador 
de empilhadeira, Opera-
dor de retro-escavadeira, 
Operador de telemarke-
ting, Padeiro, Pintor de 
automóveis, Pizzaiolo, 
Professor de ensino profis-
sionalizante, Professor de 
inglês, Professor de língua 
portuguesa, Professor de 
matemática, Recepcionis-
ta atendente, Recepcionis-
ta de hotel, Repositor de 

mercadorias, Represen-
tante comercial, Técnico 
de edificações, Técnico 
de refrigeração e eletro-
doméstico, Técnico em 
patologia clínica, Profes-
sor em logística de trans-
porte, Torneiro mecânico, 
Trabalhador na fabricação 
de artefatos de cimento 
e Vendedor pracista. As 
vagas possuem perfis es-
pecíficos com relação à 
experiência, escolaridade, 
entre outros, podendo so-
frer variações e não esta-
rem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram. 
O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211.

Novo Complexo Industrial e 
Logístico pode gerar 700

empregos diretos na região
O C.I.LO chega com a ex-
pectativa de um volume de 
negócios de 150 milhões 
por ano. Incentivos fis-
cais e segurança são fato-
res decisivos para a opção 
pelo Complexo Industrial 
e Logístico de Tremembé. 
O C.I.LO - Complexo In-
dustrial e Logístico de 
Tremembé será lançado 
no próximo sábado, dia 30 
de agosto,  com a previsão 
de ser um impulsionador 
de geração de empregos 
na região. O primeiro Lo-
teamento Industrial locali-
zado nas cidades próximas 
a Taubaté tem capacidade 
para a instalação de 68 em-
presas, entre indústrias e 
operadores logísticos. São 
quase 200  mil metros qua-
drados, com espaços que 
variam de 1.200 a 3.000 
metros quadrados. Mais 
de 30% do Complexo já 
foi comercializado. A Te-
max Construtora, empresa 
com escritório em Taubaté 
que é a realizadora do em-
preendimento, calcula que 
o CILO pode gerar núme-
ros cerca de 700 empregos 
diretos e 1.500 indiretos. 
“Tudo vai depender das 
características das outras 
empresa que se instala-
rem no complexo, mas se 
as atividades mantiverem 
o mesmo perfil, o núme-
ro de empregos gerados 
será significativo. Pode-

mos até prever um volu-
me de negócios na casa 
dos 150 milhões de reais 
por ano, além de uma va-
lorização de 30% no in-
vestimento dos terrenos”, 
afirma Jonatan de Santi, 
diretor da Temax. Incen-
tivo fiscal e infraestrutura. 
Os empresários que op-
tarem por instalar suas 
unidades no CILO podem 
contar ainda com incenti-
vo fiscal do Município de 
Tremembé, com base na 
Lei Complementar253/13 
de 21 de fevereiro de 
2013, podendo ter a isen-
ção de tributos munici-
pais(ISTI, IPTU, taxas, 
etc) e ainda ser beneficia-
da com concessão fiscal de 
até 20 anos e até a devo-
lução de parte do ICMS, 
até que seja ressarcida 
metade do investimento 
aplicado no município. 
O CILO oferece ao inves-
tidor um complexo fecha-
do com total segurança e 
serviços complementares 
que vão facilitar o desen-
volvimento de empresas e 
indústrias. Na extensa lista 
de serviços ofertados às 
empresas que se instalarem 
no CILO, estão incluídas a 
instalação de rede de mo-
nitoramento por câmeras 
em todo o perímetro, por-
taria blindada com dilace-
rador de pneus e equipe de 
segurança 24 horas. Sua 

localização, a três quilô-
metros da Via Dutra, per-
mite ainda escoamento da 
produção com agilidade.
Empresário espera dobrar 
número de funcionários 
O jovem Rodrigo Cabral 
se tornou empreendedor 
há quatro anos. Em 2013 
expandiu seu negócios, 
que antes contemplavam 
apenas serviços, para a  
área industrial. Ele produz 
esquadrias em alumínio. 
Em apenas um ano seu fa-
turamento cresceu 150%. 
Caminhando na contra-
mão da crise, Rodrigo 
adquiriu um terreno no 
CILO e espera dobrar o 
número de funcionários 
diretos e indiretos. En-
tre os principais atrativos 
para aquisição do espaço 
para a nova fábrica, um 
lote de 1.500 metros qua-
drados, estão os incenti-
vos fiscais da prefeitura de 
Tremembé, a segurança e 
a estrutura oferecidos pelo 
CILO. “Tenho o compro-
misso de gerar empregos 
para receber os incenti-
vos fiscais, e o fato de ter 
uma estrutura ampla, ser-
viços complementares e 
um espaço fechado com 
segurança equivalente à 
de um condomínio me 
fez optar pela compra. 
Agora é trabalhar mui-
to para tudo prosperar”, 
reflete o empresário. 

Programa Emprega SP oferece 
21.781 vagas no Estado

Datafolha mostra Dilma e Marina
empatadas com 34%, Aécio tem 15%

O Governo de São Paulo 
anuncia nesta quarta-feira 
(27) 21.781 oportunida-
des em todo o Estado. As 
vagas são disponibilizadas 
pela agência de emprego 
Emprega São Paulo/Mais 
Emprego, que é gerencia-
da pela Secretaria do Em-
prego e Relações do Tra-
balho (SERT), em parceria 
com o Ministério do Tra-
balho e Emprego (MTE).
Dentre as principais ofer-
tas de emprego estão as 

O instituito de pesqui-
sa Datafolha divulgou na 
sexta-feira (29) uma nova 
pesquisa sobre a corrida 
presidencial brasileira. Os 
resultados mostram a can-
didata a releeição, Dilma 
Rousseff (PT), empatada 
com a ex-senadora Mari-
na Silva (PSB) com 34%, 
seguidas de Aécio Neves 
(PSDB) com 15%. Na úl-

vagas para motorista, 
auxiliar administrativo, 
ajudante geral, recepcio-
nista, auxiliar de linha 
de produção, cozinhei-
ro, costureira, mecânico, 
operador de caixa, pedrei-
ro, porteiro e vendedor.
Aprendiz Paulista – É 
o programa coordenado 
pela SERT, para promo-
ver a vivência e inserir 
os alunos dos cursos téc-
nicos do Centro Paula 
Souza (ETECs) no mer-

tima pesquisa, divulgada 
no dia 18 de agosto, Dilma 
tinha 36%, Marina tinha 
21% e Aécio tinha 20%. 
Em simulação de segundo 
turno entre Dilma e Ma-
rina, a pesquisa indica vi-
tória de Marina com 50% 
contra 40% de Dilma. A 
pesquisa anterior mostrava 
Marina com 47% e Dilma 
com 43%. Os outros oito 

cado de trabalho, divulga, 
nessa semana, 47 vagas.
Como se cadastrar - Para 
ter acesso às vagas e 
aos programas de quali-
ficação da SERT, basta 
acessar o site www.em-
pregasaopaulo.sp.gov.br, 
criar login, senha e infor-
mar os dados solicitados. 
Outra opção é compare-
cer a um Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT) com RG, CPF, PIS 
e Carteira de Trabalho.

candidatos tem somados 
3% das intenções de voto. 
Já branco ou nulo somam 
7% e indecisos mais 7%. 
A pesquisa Datafolha fez 
2.874 entrevistas em 178 
minucípios entre quinta 
(28) e sexta (29). A mar-
gem de erro é de dois pon-
tos percentuais para mais 
ou para menos, o nível 
de confiança é de 95%.

Juíza federal barra
pavimentação da

Estrada Paraty-Cunha
Prometida há décadas, 
embargada em 1986 e re-
tomada no fim de 2012, a 
polêmica pavimentação 
da Estrada Paraty-Cunha, 
entre o Rio e São Paulo, 
que corta ao meio o Par-
que Nacional da Serra da 
Bocaina, esbarrou na Jus-
tiça. A juíza federal Ana 
Carolina Vieira de Carva-
lho, de Angra dos Reis, de-
terminou a suspensão das 
obras, realizadas pelo go-
verno do Rio, sob pena de 
multa diária de R$ 50 mil.
Além do Departamento de 
Estradas de Rodagem do 
Rio (DER), são réus no 
processo o Instituto Brasi-
leiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Re-
nováveis (Ibama), respon-
sável pelo licenciamento, 
e o Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodi-
versidade (ICMBio), que 
autorizou a obra no parque.
O pedido de liminar para 
paralisar os trabalhos no 
trecho de 9,4 km dentro da 
área de proteção integral 
havia sido feito pela procu-
radora da República Moni-
que Cheker. Um dos prin-
cipais questionamentos do 
Ministério Público Federal 
(MPF) é a falta do Estu-
do de Impacto Ambiental 
(EIA-Rima). Um terço da 
obra, orçada em R$ 90 
milhões, já foi concluído.
“Na forma como está 

sendo delineada a pavi-
mentação, não haverá o 
atendimento de nenhum 
dos interesses envolvidos. 
O meio ambiente restará 
seriamente lesado”, es-
creveu a juíza Ana Caro-
lina. Segundo ela, a obra 
“acarretará precedente pe-
rigoso para futuras inves-
tidas do mesmo tipo em 
outros parques nacionais”.
Com a pavimentação, a 
expectativa era de grande 
impacto no turismo local. 
A procuradora afirmou ter 
notado ao longo do pro-
cesso que há “pressões po-
líticas para a obra ser fina-
lizada, sob a alegação de 
que trará benefícios sociais 
para a região”. “É evidente 
que uma obra de tal ampli-
tude trará os ditos benefí-
cios e que todos eles são 
bem-vindos, mas o meio 
ambiente não teve voz. 
Houve uma subversão do 
devido processo legal pelo 
Ibama”, afirmou Monique.
Procurado, o Ibama não 
quis se pronunciar - ale-
gou que não havia sido 
notificado oficialmente. 
“Por outro lado, o instituto 
sempre cumpre o que é de-
cidido pela Justiça”, acres-
centou o órgão federal.
Há seis anos no cargo, o 
chefe do parque, Francis-
co Livino, disse que pa-
rar as obras não significa 
deixar a área de proteção 

intocada. “Por mais que 
sejam necessários ajustes, 
a não execução da obra 
vai condenar o parque a 
permanecer exposto ao 
processo de degradação 
que ocorre desde a sua 
criação, há mais de 40 
anos, com a continuidade 
de processos erosivos e 
do acesso descontrolado 
de invasores, madeireiros 
e caçadores, dentre ou-
tros”, disse o analista do 
ICMBio, referindo-se ao 
trecho sinuoso de terra.
P a r a l i s a ç ã o
No projeto, estão previstos 
a construção de guaritas, o 
controle de acesso e a in-
terdição do tráfego notur-
no, além da cobrança de 
pedágio, ainda sem valor 
definido, entre outras me-
didas. O DER, vinculado à 
Secretaria de Obras, infor-
mou que foi intimado no 
dia 22, um dia após a de-
cisão da juíza, e paralisou 
as obras. O órgão estadu-
al afirma que já recorreu.
Trechos da Paraty-Cunha 
coincidem com o cha-
mado Caminho do Ouro, 
construído por escravos 
no século 17 a partir de tri-
lhas abertas por índios. O 
Parque da Bocaina é uma 
das maiores áreas de pro-
teção da Mata Atlântica 
no País, mas tem apenas 
12 funcionários para cui-
dar de 104 mil hectares.
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Entidade oferece aulas gratuitas 
de iniciação à prática de
atletismo em Caçapava

Em Caçapava, interessa-
dos na prática do atletismo 
têm agora a oportunida-
de graças a iniciativa do 
GAMT - Grupo de As-
sessoria e Mobilização 
de Talentos, por meio do 
Projeto Ponto de Encontro 
Esporte. As inscrições são 
gratuitas e  estão abertas 
para aulas de iniciação à 
prática de atletismo em 
parceria com a Associação 
Solidária da Vila Paraíso. 
Poderão participar crian-
ças e adolescentes de 8 a 

17 anos de idade. As ativi-
dades são gratuitas. Den-
tre as práticas oferecidas 
na modalidade atletismo 
estão: caminhada, corrida, 
salto em distância e mar-
cha atlética. As aulas são 
realizadas todas as segun-
das e quartas-feiras, das 
15h às 16h, na minipista de 
atletismo da Associação.
Quem estiver interessado 
em participar deve pro-
curar a sede da institui-
ção, e fazer a inscrição 
com os coordenadores do 

projeto ou com Antonio 
Santarnecchi, idealizador 
da pista. Nesse projeto, o 
GAMT tem o patrocínio da 
Petrobras, e apoio da Pre-
feitura de Caçapava e da 
Universidade de Taubaté.
Inscrições para aulas de 
iniciação à prática de 
atletismo - Informações 
no GAMT, por meio do 
telefone (12) 3652-8015 
ou na sede da Associação 
Solidária da Vila Paraí-
so, na Rua Idalízio Ga-
briel, 110, Vila Paraíso.

Prefeitura de Tremembé
abre processo para

concessão de boxes do 
Mercado Municipal

Para ter acesso ao 
EDITAL de concessão 
de boxes do Mercado 

Municipal Vergílio Ti-
relli Neto e mais infor-
mações entre no site 

oficial da Prefeitura Mu-
nicipal de Tremembé: 
www.tremembe.sp.gov.br


