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A GAzetA dos Municípios

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.

PAT de Taubaté oferece 
novas vagas de

emprego

Pinda oferece curso
de idiomas gratuito

Em Taubaté, o PAT (Posto 
de Atendimento ao Tra-
balhador) comunica nesta 
quarta-feira (1º) uma lista 
com 93 novas vagas de em-
prego para início imedia-
to. Os interessados devem 
procurar o PAT, que está 
localizado na Rodoviária 
Nova. Para fazer o cadas-
tro é necessário apresen-
tar Carteira de Identidade, 

Uma parceria entre o Ser-
viço Social da Indústria 
(SESI), Fundo Social de 
Solidariedade e Prefeitura 
de Pindamonhangaba, tor-
nou possível a criação de 
cursos de idiomas gratui-
tos para as comunidades. 
A oferta é de 360 vagas 
para cursos de inglês e es-

CPF, Carteira de Trabalho 
e número do PIS. A agên-
cia de empregos fica aberta 
para atendimento ao públi-
co de segunda a sexta-fei-
ra das 8h às 17h. Além das 
oportunidades de emprego 
oferecidas e inserção no 
mercado de trabalho, o 
PAT de Taubaté também 
oferece serviços de emis-
são de Carteira de Traba-

panhol, e o mais importan-
te: são gratuitos.  Segundo 
a Prefeitura, as atividades 
terão duração de 30 horas 
e acontecerão nas oito uni-
dades dos Telecentros e na 
sala do Acessa São Paulo 
no bairro Ribeirão Grande. 
Os cursos serão oferecidos 
pela coleção Educação Di-

lho e Seguro Desemprego. 
Vagas Oferecidas  - As 
oportunidades de empre-
go são para as funções de 
Chefe de Serviço de Lim-
peza, Comprador, Cuida-
dor de Pessoas Idosas e 
Dependentes, Eletricista, 
Encarregado de Garagem, 
Inspetor de Segurança, La-
vador de Carros, Operador 
de Empilhadeira, Pedrei-
ro, Pizzaiolo, Supervisor 
de Venda Comercial, Ven-
dedor para Comércio de 
Mercadorias, Vendedor 
Externo, Supervisor de 
Vendas Comercial e Vigi-
lante. Também há vagas 
para Eletricista de Insta-
lações com qualificação 
para veículos automotores 
e máquinas operatrizes, 
exceto aeronaves e em-
barcações. Para Operador 
de Caixa há vagas direcio-
nadas exclusivamente às 
pessoas com deficiência.

gital do SESI. Os alunos 
terão aulas duas vezes por 
semana com duração de 
1h30. Para se inscrever e 
aproveitar a oportunidade 
é preciso ter no mínimo 14 
anos. Também será ofere-
cido o curso de produção 
de texto, preparando o jo-
vem para elaborar currí-
culos, textos dissertativos, 
narrativos, entre outros gê-
neros. Esta atividade tem 
como foco contribuir com 
o aluno para que ele pos-
sa produzir boas redações. 
Ao todo serão 180 vagas 
para esta qualificação. 
Os requisitos para garan-
tir a vaga são os mesmos 
dos cursos de idiomas. 
As inscrições podem ser 
feitas nos Telecentros ou 
pelo site www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br, bas-
ta clicar no banner para 
fazer a inscrição on-line.

Prefeitura de Tremembé
realiza evento em

homenagem ao Dia
Municipal da Pessoa 

com Deficiência

A Prefeitura de Tremem-
bé, através da Secretaria 
de Turismo, Cultura e Es-
portes, promove no próxi-
mo dia 10 de outubro, o 2º 
Dia Municipal da Pessoa 
com Deficiência. O evento 
será realizado na Praça da 
Estação a partir das 10 ho-
ras e, terá a participação de 
várias instituições como: 
Apae Taubaté, CEEP Tre-
membé, CEPRACOM, 
Lar São Francisco, Clínica 

Equus, Grupo Ação e Ci-
dadania, AVO e APARTE.
A comemoração 
terá apresentações 
de dança e capoeira.  
Os visitantes poderão 
visitar os vários stands 
demonstrativos que 
mostram os trabalhos reali-
zados por cada instituição.
A Escola Maria Dulce 
que foi destaque em vá-
rios jornais e sites do Vale 
do Paraíba por se tornar 

polo de educação bilín-
gue para surdos e ouvin-
tes em Tremembé fará 
apresentação de Libras.
O Prefeito Vaqueli res-
saltou a importância da 
participação dos deficien-
tes. “Nossa administração 
vem realizando um ótimo 
trabalho, mostrando para a 
comunidade que o respeito 
as diferenças e os direitos à 
igualdade andam juntos”, 
disse o chefe do executivo.

Trabalhadores da Gerdau 
ameaçam entrar em greve 

pela Campanha Salarial

Os trabalhadores da Ger-
dau fizeram uma parali-

sação de uma hora pela 
Campanha Salarial nessa 

quarta-feira, dia 1º de ou-
tubro, e ameaçam entrar 
em greve esta semana. 
As negociações da FEM-
CUT/SP com as bancadas 
patronais estão travadas 
e uma bateria de parali-
sações em todo o Estado 
deve ocorrer nos próxi-
mos dias para arrancar o 
aumento real de salário
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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

MISCELÂNEA
Curiosidades

A maneira com que os gatos se comunicam é fascinante. Eles não constroem fra-
ses para exprimir afeto, raiva, fome, solidão, alegria e medo nas freqüências naturais, 
inaudíveis para que os humanos, mas sim em freqüências mais baixas de modo que os 
humanos os possam ouvir. Alguns cientistas acreditam que os gatos aprenderam que 
nós humanos não conseguimos ouvir nas freqüências naturais e por isso adaptaram-se 
de modo a se comunicarem conosco. Os gatos têm um QI que no reino animal só é 
ultrapassado pelos macacos e chimpanzés. Há apenas um em cada mil gatos cor-de-ro-
sa. Os gatos não enxergam muito bem de perto. Qualquer coisa num raio de quinze 
centímetros torna-se desfocado. Após as refeições, os gatos levam-se imediatamente. 
Isso é um instinto que lhes diz para se limparem de modo a que predadores não sintam 
o cheiro da comida e os ataquem. Quando os gatos afiam as garras, eles deixam um 
sinal. Têm glândulas nas patas que impregnam uma substância avisando aos outros 
gatos que eles já lá estiveram. Essas glândulas existem não só nas patas, mas também 
na face, pescoço, ombros e causa.
***
Cuidar de uma criança não é uma tarefa fácil. Ela está a todo momento inventando 
novas e perigosas brincadeiras que deixam qualquer mãe ou pai de cabelo em pé. Se 
você disser que ela não deve mexer em algo, aí mesmo é que a curiosidade dela é agu-
çada, levando-a a tentar descobrir o que há de misterioso ali. Ainda que em casa os pais 
rendem a ficarem mais relaxados pelo fato de a criança conhecer o ambiente é preciso 
estar sempre atentos a possíveis situações de risco, evitando desta forma os acidentes 
domésticos. O segredo é não privar seus filhos da liberdade de brincar e explorar o 
lugar, você deve apenas tornar o lugar seguro para que eles possam desfrutar do lazer 
sem riscos. Não deixe sozinhos no banheiro nem próximo de baldes e bacias com água, 
instalem grades ou redes de proteção em todas as janelas, bloqueie os acessos a esca-
das, proteja as tomadas e fios desencapados e mantenha produtos de limpeza, objetos 
cortantes, fósforos e isqueiros longe do alcance das crianças.

Humor

O presidente da empresa chama um dos seus funcionários e diz:
- Bem rapaz, você entrou aqui na empresa como office-boy e dois meses depois, já se 
tornou chefe da seção. Seu brilhante desempenho o levou a ser promovido à subge-
rente, em seguida a gerente do departamento. Hoje, apenas um ano e meio depois de 
sua chegada na empresa, você já se tornou um dos nossos melhores diretores. O mais 
respeitado por todos e, para demonstrar que eu me preocupo com o bem estar dos meus 
colaboradores, eu te pergunto:
- Você está motivado em trabalhar conosco e satisfeito com todas essas promoções?
E o rapaz responde, com um sorriso de orgulho:
- Estou sim, papai!
***
O fazendeiro novato chega à beira do rio com uma criação de vacas e pergunta para um 
menino que estava pescando:
- Esse rio é muito fundo, menino?
E o menino responde:
- É nada, a criação do meu pai passa com a água no peito.
Então, o fazendeiro passa sua criação e, lá pelo meio do rio ele vê todas as suas vacas 
se afogando. Desesperado, ele questiona o menino:
- Pô moleque! Por acaso as vacas do seu pai tem três metros de altura?
E o garoto se explica:
- Que vacas, que nada, o meu pai cria patos!

Mensagens

Para você pensar...

... tudo é uma constante mudança. As pessoas mudam, o mundo muda... tudo se trans-
forma com o tempo e, nada permanece igual. O que nos resta são os bons momentos 
que foram vividos e que ficam guardados para sempre em nossas lembranças. Deve-
mos viver cada segundo intensamente. Nada é perfeito e em nossas vidas surgem obs-
táculos e muitas vezes nos vemos sem saída e sem solução para nossos problemas. Aí 
pensamos e surge a dúvida. Será que existe luz no “fim do túnel”? Para tudo existe uma 
solução e o maior e principal problema está em nós mesmos, em nossa dificuldade de 
encarar os fatos e lutarmos por aquilo que tanto desejamos. Toda pessoa possui dentro 
de si certa insegurança, um medo de não conseguir e de ser um perdedor, mas a vida 
é uma intensa provocação e, devemos encará-la de “peito aberto” para poder vencer e 
mostrar a nós mesmos que somos capazes de lutar e ser os melhores. Devemos sempre 
seguir a voz do nosso coração e seguir sem medo de viver. A palavra “nunca”, não 
existe no vocabulário da vida, pois nós podemos tudo o que quisermos. A autocon-
fiança e a segurança devem ser as principais armas nessa batalha que se chama “vida”. 
Mas o que a vida representa? A vida é feita de momentos muitas vezes bons e ruins, 
alegres e tristes e de passado, presente e futuro. O passado foi vivido e as recordações 
restam para que no futuro tenhamos a esperança de uma vida feliz. Mas, e o presente? 
Devemos vivê-lo ao máximo, para podermos fazer desses momentos os melhores de 
nossas vidas. Um conselho: Viva e aprenda com a vida. A cada dia aprendemos novas 
lições e, com elas tiramos proveito para não errarmos novamente, não tropeçarmos 
nos mesmos erros. Todos os dias acordamos e, fazemos praticamente o mesmo e, às 
vezes o cotidiano cansa. Mas, mesmo assim, olhe para o Céu e veja o Sol. Enquanto 
ele brilhar para nós, ainda existirá esperança. Podemos ser felizes com pequenas coi-
sas. Sempre faça da sua vida uma eterna primavera com flores sempre a nascer. Vida é 
renovação, é esperança e temos que ter forças para lutar. Não importa que tipo de vida 
você tenha, apenas viva e tente ser feliz, lute até o fim, busque seus sonhos e ideais 
com toda a força que puder, pois com certeza alcançarás e, no fim da sua vida, você 
poderá olhar para trás e dizer com orgulho. Eu lutei, eu vivi, eu busquei, eu venci. E os 
pequenos e grandes obstáculos que enfrentou, você perceberá que foram como “espi-
nhos” que se foram e se perderam com o tempo.  

Pensamentos

Cada golpe que a nossa ira dá acaba nos atingindo.
Devemos às paixões, talvez os maiores dons do espírito.
A palavra é a alavanca do mundo, mas é o amor quem o sustenta.
Guarde em seus ouvidos somente palavras de amor e não de ódio.
Um homem prudente vala mais do que dois valentes.
Felizes são aqueles que concordam com a opinião de todos.
Quem não vivi para servi, não serve para viver.
O tempo destrói tudo aquilo que ele não ajudou a construir.

Cidades se unem para
realização dos Jogos do

Litoral Norte 2015
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-

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 

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.

Balança comercial de 
setembro registra
déficit de quase

US$ 1 bilhão

O Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e 
Comércio Exterior divul-
gou nesta sexta-feira da-
dos que revelam um défi-
cit da balança comercial 
brasileira em US$ 939 
milhões. O déficit (mais 
exportações do s que im-
portações) é resultante de 
US$ 19,617 bilhões em 
exportações e US$ 20,556 
bilhões em importações. 
De acordo com o minis-
tério, o acumulado do ano 
é negativo em US$ 690 
milhões. Na média diária, 
o valor das exportações 
é de US$ 891,7 milhões, 
10,2% inferior à registrada 

em setembro de 2013. Nas 
compras do Brasil no exte-
rior, a média está em US$ 
934,4 milhões, 4% acima 
do mesmo mês do ano pas-
sado. A média diária é ob-
tida de acordo com o volu-
me financeiro de negócios 
realizados por dia útil. Os 
dados do  Ministério do 
Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior  
revelam ainda que houve 
retração da receita com as 
vendas externas nas três 
categorias da pauta de ex-
portações: itens básicos 
(15,1%), manufaturados 
(8%) e semimanufatura-
dos (2,9%). No grupo dos 

itens básicos, diminuiu a 
receita auferida com milho 
e soja em grão (respectiva-
mente, 38,9% e 30,5%), 
minério de ferro (23,8%), 
farelo de soja (23,1%), 
petróleo bruto (18,5%) e 
carne bovina (16,1%). No 
grupo dos semi-industria-
lizados, contribuíram para 
a queda das exportações 
de óleo de soja (68,3%), 
catodos de cobre (36,6%), 
alumínio (33,2%), açúcar 
(22,8%) e ouro (16,9%). 
Também recuaram em 
vendas os produtos manu-
faturados: vendas de au-
tomóveis de passageiros 
(52,6%), óleos combustí-
veis (36,2%), veículos de 
carga (34,1%), autopeças 
(20,7%), motores para ve-
ículos (15,9%), motores e 
geradores (8,7%), tratores 
(4,1%) e açúcar refinado 
(0,6%). As importações 
brasileiras  tiveram cres-
cimento nas aquisições 
de combustíveis e lubrifi-
cantes (49,1%). Por outro 
lado, recuaram as aquisi-
ções de bens de consumo 
(4,2%), matérias-primas 
e intermediários (2,7%) 
e bens de capital (2,2%).
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Escola da Cruz Pequena de 
Pinda será inaugurada

garantindo novas
acomodações aos alunos

Nesta semana em Pinda 
foi inaugurada a escola 
municipal Maria Madu-
reira Salgado”, conhecida 
como Dona Minica, no 
bairro Cruz Pequena, reu-
nindo em um só local as 
crianças que até hoje estu-
davam em locais empres-
tados. A nova escola tem 
4 salas de aula com 48 m2 
cada, além de pátio cober-
to com um palco, área de 
serviço e sanitários, sala 
multiuso, cozinha com 
dispensa, vestiário e ba-
nheiro para portadores de 
necessidades especiais, 
sala de professores, direto-
ria e secretaria, totalizando 
750 m2, em um terreno de 
2500 m2. Para a secretária 
de Educação e Cultura, a 
entrega da nova escola é 

muito importante, pois irá 
acomodar melhor as crian-
ças que hoje estão estudan-
do em locais separados. 
“É um patrimônio para as 
crianças e para a comuni-
dade e, o principal, um pa-
trimônio educacional, que 
é onde tudo começa”, sa-
lientou. Segundo informa-
ções da secretaria, a escola 
está localizada em uma 
grande área, tem espaço 
para ampliações futuras, 
caso exista a necessidade 
e lugar para as crianças 
desenvolverem atividades 
extracurriculares. Na últi-
ma semana, o prefeito de 
Pindamonhangaba esteve 
no local acompanhando o 
andamento final das obras. 
“A comunidadeda região 
da Cruz Pequena merece 

uma escola, com instala-
ções adequadas, para um 
ensino e aprendizado de 
mais qualidade”, avaliou 
o prefeito. Dedicação: A 
nova escola recebe o nome 
da Dona Minica, por meio 
de uma indicação do vere-
ador Toninho da Farmácia.
Professora, Dona minica, 
era professora e lecio-
nou – com muito carinho 
- durante 32 anos em uma 
escola mista na Fazenda 
Santa Rita no bairro do 
Maçaim. Teve três filhas, 
também professoras: Ma-
rinise Salgado Valentim, 
Aparecida Estella Salgado 
de Aguiar e Izaura Madu-
reira Salgado Rodrigues, 
a única filha ainda viva. 
A homenageada faleceu 
em 27 de outubro de 1985.

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.

Peça infantil “A Menina que 
Engoliu um Caroço de

Abacate Podre” é a atração
no Teatro Metrópole

O espetáculo infantil “A 
Menina que Engoliu um 
Caroço de Abacate Podre” 
é a atração desta sexta-fei-
ra, dia 3, às 20h, no Tea-
tro Metrópole em Taubaté. 
A peça conta a história de 
um produtor sem autocon-
fiança na tentativa de criar 
um bom filme brasileiro. 

Para isso, ele conta com a 
ajuda de um grupo de atores 
desmiolados e uma grande 
diretora hollywoodiana.
A entrada custa R$ 20 
a inteira e R$ 10 a meia. 
O Teatro Metrópole fica 
na Rua Duque de Caxias, 
312, no centro. Para mais 
informações o telefone 

é o (12) 3621-6040 ou 
pelo e-mail: teatrometro-
pole@taubate.sp.gov.br.
Serviço: Dia 03 
(Sexta-feira) – 20h
Teatro/Infantil: A Meni-
na que Engoliu um Ca-
roço de Abacate Podre
Direção: Lui-
ziana Malheiros
Recomendação etá-
ria: Acima de 02 anos
Ingressos: R$ 20 (in-
teira) e R$ 10 (meia)
Horários da Bilheteria:
De terça a sex-
ta: das 14h às 18h
Sábado: das 09h às 13h
Horário no dia do es-
petáculo: das 14h às 
17h e das 18h às 20h
Local: Teatro Metrópole 
- Rua Duque de Caxias, 
312, centro, Taubaté-SP.

Caminhada dos idosos
marca atividades

comemorativas em Pinda
O Conselho Municipal do 
Idoso está promovendo 
várias atividades come-
morativas em relação à Se-
mana do Idoso. Na manhã 
de sábado (27) uma cami-
nhada com os residentes 
dos lares, participantes 
dos Centros de Convivên-
cia, familiares, amigos 
e membros do conselho 
marcou as ações que tive-
ram início deste o dia 19. 

A Semana do Idoso foi 
constituída pela Lei Muni-
cipal 5.463, de 23 de outu-
bro de 2012. A caminhada 
serviu também para fazer 
com que as pessoas res-
peitem os idosos e possam 
defender os direitos destas 
pessoas que tanto contri-
buem com a sociedade, 
seja com suas experiências 
ou com os ensinamentos.
Na tarde de segunda-feira 

(29) o lar Irmã Terezinha 
promoveu um baile de 
máscaras. O lar São Vi-
cente de Paulo promove-
rá nesta terça-feira (30) a 
festa dos anos 60. No 1º de 
outubro, em comemoração 
ao Dia do Idoso, haverá um 
almoço de confraterniza-
ção, já nos dias 02 e 03 terá 
o “Trem do Forro”, a partir 
das 14 horas, e nos dias 08 
e 09 haverá o City Tour.

Pinda oferece curso de
secretária do lar e caseiro

A qualificação para o mer-
cado de trabalho é um in-
vestimento necessário e a 
população de Pindamo-
nhangaba pode aproveitar 
os cursos oferecidos pela 
Prefeitura, por meio do 
Departamento de Assistên-
cia Social. Estão abertas as 
inscrições para a atividade 
de formação de Secretária 
do Lar. O prazo final para 
se inscrever é dia 13. Este 
curso será desenvolvido 
por meio do Programa 
Lições de Casa. Ao todo 
são oferecidas 40 vagas e 
para garantir a matrícula 
é preciso se apressar, as 
aulas terão início dia 14.
Os interessados podem 
procurar o Centro de Re-
ferência em Assistência 

Social (Cras) mais próxi-
mo de casa ou ir ao Cen-
tro Integrado de Assis-
tência Social, próximo à 
Prefeitura. Para partici-
par deste curso é preci-
so ser maior de 18 anos, 
ter pelo menos o Ensino 
Fundamental Incompleto.
Os alunos irão aprender 
técnicas de  limpeza e ar-
rumação, lavar e passar, 
cozinhar e servir, baby-
siter e relações humanas, 
além de receber informa-
ções sobre conceitos e 
princípios, planejamento, 
execução de atividades e 
práticas de governança.
O curso “Formação e De-
senvolvimento do Empre-
gado Doméstico” se dirige 
ao profissional polivalen-

te, aquele profissional que 
executa tarefas diversi-
ficadas, especialmente 
as de limpar e arrumar, 
cozinhar e servir, lavar e 
passar e  para os serviços 
externos jardinagem, ca-
seiro, manutenção de pis-
cinas, pequenos reparos .  
A intenção é buscar a mul-
tifuncionalidade, baseada 
na faixa das atividades 
mais requisitadas e nos 
atributos do profissional 
comumente procurado. Os 
participantes do progra-
ma farão parte de rede de 
comunicação para dispo-
nibilizar os profissionais 
habilitados ao mercado de 
trabalho. Mantendo o ca-
dastro desses profissionais 
habilitados em evidencia.

Secretaria de Esportes de 
Pinda faz reunião sobre

interbairros
A Secretaria de Ju-
ventude, Esportes e 
Lazer da Prefeitura de 
Pindamonhangaba irá 
promover os jogos in-
terbairros a partir de no-
vembro e vai promover 
nesta quarta-feira (3) uma 
reunião com os presiden-

tes e líderes de bairro. O 
encontro está marcado 
para as 19 horas e será no 
auditório da Prefeitura.
De acordo com o secre-
tário da pasta o prazo das 
inscrições foi prorrogado 
até o dia 10 de outubro, a 
pedido de representantes 

de bairros. Os interessados 
em participar das compe-
tições deverão procurar 
os presidentes de bairro. 
As modalidades ofereci-
das são futsal, voleibol, 
tênis de mesa, damas, 
dominó, xadrez, truco, 
atletismo e streetball.
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Eleições 2014 Justiça Eleitoral
esclarece o que fica proibido 

de quinta a domingo

No próximo domingo (5) 
ocorrem as Eleições 2014, 
o maior evento da demo-
cracia em todo o mundo, 
quando mais de 140 mi-
lhões de brasileiros irão 
às urnas para a escolha de 
presidente da República, 
governadores, senadores, 
deputados estaduais e de-
putados federais. Quinta-
feira (2), de acordo com 
a Lei Eleitoral, é o último 
dia para a exibição da pro-
paganda eleitoral gratuita 
no rádio e na televisão. 
Nesse dia também se en-
cerram as reuniões públi-
cas de campanha, assim 
como comícios e uso de 
aparelhagem de som fixa, 
das 08h à meia-noite. É 
também a as regras não 
podem ser esquecidas por 
candidatos, partidos po-
líticos e coligações, aler-
ta a Justiça Eleitoral. É 
também data limite para a 

realização de debates polí-
ticos na televisão ou no rá-
dio. Debates iniciados no 
dia 2 podem se estender, 
no máximo, até as 07h do 
dia 3 de outubro. Creden-
ciais - Partidos políticos e 
coligações terão também 
até esta quinta-feira para 
indicar à Justiça Eleitoral 
o nome das pessoas autori-
zadas a expedir as creden-
ciais dos fiscais e delega-
dos de partido que estarão 
habilitados a acompanhar 
os trabalhos de votação.
Propaganda na Imprensa - 
Sexta-feira (3) será a data 
limite para que se faça a di-
vulgação paga, na impren-
sa escrita, a reprodução na 
internet do jornal impres-
so, de propaganda eleito-
ral. Ainda nesta sexta-fei-
ra, os presidentes de mesa 
que não tiverem recebido 
o material destinado à vo-
tação deverão comunicar 

a falha ao juiz eleitoral. 
Carreatas e Passeatas - No 
sábado (4), termina a pro-
paganda eleitoral com uso 
de alto-falantes ou ampli-
ficadores de som, entre 
as 8h e as 22h. Carreatas, 
caminhadas, passeatas e 
a distribuição de material 
gráfico também só pode-
rão ser feitos até as 22h 
deste sábado.Prisão de 
eleitores - Nenhum elei-
tor pode ser preso ou de-
tido, a não ser em casos 
de flagrante delito ou em 
virtude de sentença crimi-
nal condenatória por crime 
inafiançável, ou ainda por 
desrespeito a salvo-condu-
to. Essa determinação está 
valendo desde terça-feira 
(30), até 48 horas depois 
do encerramento da vo-
tação, No caso da prisão 
de candidatos, a proibição 
está em vigor desde o úl-
timo dia 20. No entanto, 
quem concorre a cargo 
eletivo pode ser detido ou 
preso em caso de flagran-
te delito. Bebidas Alcoó-
licas - Segundo o Tribu-
nal Superior Eleitoral, a 
competência para proibir 
a venda de bebidas alco-
ólicas no dia da votação é 
da Secretaria de Seguran-
ça Pública de cada estado, 
município ou do Distrito 
Federal. * Com informa-
ções da Agência Brasil

Termina dia 31 em Pinda o
prazo para isenção do IPTU de 2015
Os cidadãos interessa-
dos em obter o benefí-
cio da isenção do IPTU 
em 2015 devem procu-
rar a Prefeitura até o dia 
31 de outubro para pro-
tocolar o requerimento. 
Este benefício é concedido 
por meio da Lei 4.732, de 
2005, para o munícipe que 
possua somente um único 
imóvel e resida neste, se-
jam aposentados ou pen-
sionistas, tenham renda 

não superior a 13 UFMP 
?s, o que equivale a R$ 
919,88, ex-combatentes; 
pessoas com deficiência, 
entre outros. Para solici-
tar a isenção é necessário 
comparecer ao Setor de 
Protocolo da Prefeitu-
ra ou na Subprefeitura e 
apresentar os seguintes 
documentos: carnê de 
IPTU de 2014 ou certidão 
de isenção deste ano, RG e 
CPF ou Certidão de Nasci-

mento de todos os morado-
res na residência; certidão 
de casamento ou óbito (se 
for o caso); comprovante 
de residência; comprovan-
te de renda atualizado do 
INSS do requerente (ex-
trato bancário não será 
aceito); comprovante de 
renda dos demais mo-
radores e documento do 
imóvel do requerente. É 
obrigatória a apresenta-
ção da cópia e do original.

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%.

Datafolha: Alckmin cai 
dois pontos a quatro 

dias das eleições
Skaf e Padilha sobem

O candidato à reeleição 
Geraldo Alckmin (PSDB) 
oscilou dois pontos per-
centuais para baixo, mas 
mantém a dianteira na 
intenção de votos para o 
governo de São Paulo. Di-
vulgada na noite de ontem 
(30), a pesquisa Datafolha 
revela ainda o crescimento 
de um ponto percentual de 
cada um dos mais diretos 
concorrentes do atual go-

vernador paulista: Paulo 
Skaf (PMDB) e Alexan-
dre Padilha (PT). Com 
esse cenário, e faltando 
apenas quatro dias para o 
pleito, Alckmin caminha 
para a reeleição. Geraldo 
Alckmin tinha 51% dos 
votos, de acordo com o 
levantamento tornado pú-
blico na semana passada. 
O tucano tem agora 49%, 
enquanto Skaf subiu de 

22% para 23%, e Padilha 
chegou, pela primeira vez, 
à dois dígitos e passou de 
9% para 10%.  Dentre os 
candidatos dos partidos 
com menos tempo de te-
levisão, Gilberto Nata-
lin (PV) e Laercio Benko 
(PHS) registraram 1% 
cada. Os demais candi-
datos não pontuaram. De 
acordo com os dados, ao 
considerar apenas os vo-
tos válidos, Alckmin teria 
59%, contra 27% de Skaf 
e 12% do candidato do PT. 
Ao avaliar a possibilida-
de de um segundo turno 
entre Geraldo Alckmin e 
Paulo Skaf, os números 
indicam a vitória do atual 
governador, com 57% dos 
votos contra 32% de Skaf. 
A pesquisa trabalha com 
a margem de erro de dois 
pontos percentuais, para 
mais ou para menos. O 
Datafolha ouviu 2.132 
eleitores em 59 cidades. 

Atividades do Outubro Rosa 
terão início nesta semana 

em Pindamonhangaba

O mês de outubro será des-
tinado à prevenção da saú-
de das mulheres e Pinda-
monhangaba irá iniciar as 
atividades a partir do dia 
2. As ações serão promo-
vidas por meio do Conse-
lho Municipal dos Direitos 
da Mulher (CMDM), com 
apoio da Funvic - Fapi, Co-

légio Tableau, Spani, CCI 
Vila Rica, e Prefeitura.
O objetivo deste trabalho 
é fazer com que as mulhe-
res se conscientizem sobre 
a prevenção ao câncer de 
mama e do colo do útero. 
A organização preparou 
uma série de atividades até 
o dia 31. Todas as unidades 

de saúde irão promover di-
versos trabalhos e as mu-
lheres serão convidadas.
No dia 25 de outubro está 
programada uma grande 
mobilização de conscien-
tização, será a caminhada 
rosa. A concentração será 
na praça Monsenhor Mar-
condes, a partir das 9 horas. 


