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A GAzetA dos Municípios

Datafolha aponta Dilma
com 40% Marina e Aécio

estão em situação de
empate técnico

Divulgada na noite de on-
tem (2), a pesquisa Data-
folha aponta a vantagem 
de 15% pontos percentu-
ais da candidata à reelei-
ção Dilma Roussef (PT) 
sobre Marina Silva (PSB). 
A petista manteve os 40% 
de intenção de votos da 
pesquisa anterior enquan-
to Marina caiu um pon-
to, passando de 25% para 
24%. Em sentido contrá-
rio, Aécio subiu de 20 para 
21% e provoca agora uma 
situação de empate téc-
nico com a candidata do 
PSB. No bloco dos can-
didatos com menos tem-
po de rádio e TV,  Pastor 
Everaldo (PSC) , Luciana 
Genro (PSOL), e Eduardo 
Jorge (PV) aparecem com  
1% cada das intenções de 
voto. Os candidatos Zé 
Maria (PSTU), Eyma-
el (PSDC), Levy Fidelix 
(PRTB), Mauro Iasi (PCB) 
e Rui Costa Pimenta 
(PCO) somam juntos 1%. 
O índice de votos nulos ou 
brancos é de 5%, o mesmo 

registrado entre os indeci-
sos. A pesquisa Datafolha 
foi encomendada pela TV 
Globo e jornal Folha de 
São Paulo e trabalha com 
um universo de 12.022 
eleitores entrevistados em 
433 municípios do país nos 
dias 1º e 2 de outubro. O 
nível de confiança é 95%.  
Quando se avalia o cená-
rio de votos válidos [sen-
do excluídos os brancos e 
nulos e os eleitores que se 
declaram indecisos], Dil-
ma teria 45% dos votos, 
Marina, 27%, Aécio, 24%. 
Luciana Genro, Pastor 
Everaldo e Eduardo Jorge, 
teriam, cada um, 1%. Os 
demais candidatos teriam 
menos de 1%. Para vencer 
a disputa no primeiro tur-
no, um candidato precisa 
de 50% mais um dos vo-
tos válidos.Na hipótese de 
uma disputa de segundo 
turno entre Marina e Dil-
ma, Dilma venceria com 
48% dos votos e Marina 
teria 41%. Quando o Data-
folha simulou um segundo 

turno entre Dilma e Aécio, 
a petista sairia vencedora 
com 48% contra 41% dos 
votos.Quanto à rejeição 
aos candidatos, Dilma tem 
o maior índice: 32%. Ma-
rina tem 25%; Pastor Eve-
raldo, 22%; Levy Fidelix, 
22%; Aécio, 21%; Zé Ma-
ria, 18%; Eymael, 16%; 
Luciana Genro, 16%; Rui 
Costa Pimenta, 15%; Edu-
ardo Jorge, 14%; e Mauro 
Iasi, 14%. Os entrevista-
dos também foram ouvi-
dos sobre o que pensam do 
governo Dilma. A admi-
nistração foi considerada 
ótima ou boa por 39% dos 
pesquisados. Os que res-
ponderam regular somam 
36%. Já os que consideram 
o governo ruim ou péssi-
mo foram 23%. Dois por 
cento não souberam res-
ponder. A margem de erro 
é de 2 pontos percentuais, 
para mais ou para menos, 
a pesquisa foi registra-
da no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) sob o pro-
tocolo BR-00933/2014.

Roseira promove Semana 
do Microempreendedor

Individual

Secretaria de Saúde
de Tremembé realiza

campanha Outubro Rosa

Equipe de Combate a
Dengue realiza Avaliação

de Densidade Larvária

Fêgo Camargo divulga 
cronograma para

alunos e futuros alunos

O Sebrae-SP promo-
ve entre os dias 6 e 9 de 
outubro a Semana do 
Microempreendedor In-
dividual de Roseira. 
A ação tem o objetivo de 
incentivar e esclarecer dú-
vidas dos empresários no 
município classificados 
nessa categoria tributária. 
O evento é uma iniciati-
va do Escritório Regional 
do Sebrae-SP de Gua-
ratinguetá, em parceria 

A Secretaria Municipal 
de Saúde de Tremem-
bé realiza neste mês (01 
a 31/10/2014) a campa-
nha Outubro Rosa que 
pretende destacar a im-

Todo ano a Equipe de 
Combate a Dengue reali-
za três ADL’s  (Avaliação 
de Densidade Larvária), 
com o objetivo de averi-
guar os índices de infes-
tação do mosquito Aedes 
aegypti, seu criadouro 
mais freqüente, e também 
o mais positivo, aquele 
em que mais foram en-
contradas larvas do vetor 
da dengue, no município.
Neste mês de Outubro será 
realizada uma ADL, entre 
os dias 06 e 18. Essa ação 
acontecerá em diversos 

A Escola de Música e Ar-
tes Maestro Fêgo Camar-
go iniciará, a partir do dia 
06, o período de rematrí-
cula de aproximadamente 
1.200 alunos que preten-
dam dar continuidade e 
avançar para estágios mais 
avançados de seus cursos.
Os interessados devem 
comparecer à Secretaria da 
escola munidos de decla-
ração escolar, comprovan-
te de endereço (em caso 
de mudança) e pagar uma 
taxa no valor de R$ 10,00. 
Os alunos de Música de-
vem efetuar a rematrícula 
entre os dias 06 e 16, Ar-
tes Visuais e Teatro de 20 

com Prefeitura de Rosei-
ra e Banco do Povo. Nos 
quatro dias de programa-
ção, haverá atendimento 
gratuito na unidade do 
Sebrae Móvel, que fica-
rá estacionada na Praça 
Sant’Ana no centro, pró-
ximo a Prefeitura, das 
10h às 16h. No local, os 
empreendedores poderão 
tirar dúvidas sobre gestão 
de negócios, finanças, ad-
ministração, marketing, 

portância da prevenção 
e diagnóstico preco-
ce do câncer de mama.
Venha participar conos-
co! Marque sua coleta de 
exame de preventivo e 

bairros da cidade, sortea-
dos aleatoriamente, a fim 
de se fazer uma amostra-
gem de toda a área urba-
na do município.Veja na 
programação abaixo se 
seu bairro receberá a vi-
sita da Equipe: Programa-
ção ADL – Outubro/2014 
06 a 11/10/2014 13 a 
18/10/2014 Centro São 
Vicente de Paula (Guedes)
Vila Santo Antô-
nio E l d o r a d o
Jardim Bica da Gló-
ria Vale do Sol
Jardim Vila Nova 

a 30 de outubro e Dança 
de 03 a 07 de novembro. 
Neste último caso, o aluno 
deve apresentar o atesta-
do médico que o possi-
bilite a prática da moda-
lidade. Para destrancar a 
matrícula, o interessado 
deve procurar a Secreta-
ria da unidade de 08 a 28 
de novembro.Para os que 
pretendem ingressar em 
cursos como: Artes Visu-
ais e Dramáticas (a partir 
de 7 anos de idade), Ballet 
Infantil (de 7 a 9 anos de 
idade), Ballet Técnico (a 
partir de 16 anos) e Mú-
sica (a partir dos 12 anos) 
- cordas, piano, violão, so-

recursos humanos, legis-
lação e também, como se 
tornar um Microempre-
endedor Individual. Além 
disso, agentes do Banco 
do Povo darão orienta-
ções sobre como obter 
empréstimos para inves-
timento em negócios. 
A ação é gratuita e 
aberta a todos os em-
presários da cidade, 
especialmente os Microem-
preendedores Individuais.

faça teste rápido de sífi-
lis na unidade de saúde 
mais próxima da sua casa!
No Centro de Saúde, os 
exames serão agenda-
dos também por telefone: 
3607-1031 ou 3607-1037. 
Neste mês para sua como-
didade, nos dias 13, 14, 
15, 20, 21 e 22/10, o Cen-
tro de Saúde abrirá à noite, 
das 18:00 as 21:00 e no dia 
18/10, das 08:00 as 16:30.
Aproveite mais essa 
facilidade e venha 
participar conosco!

Campos do Conde II
Parque Nossa Se-
nhora da Glória 
Campos do Conde III
Jardim Santa-
na Jardim Jaraguá
Pinheiros de Tremem-
bé Flor do Vale 
- Vale das Flores
Receba bem os agentes! 
A visita deles é de extre-
ma importância para ava-
liarmos nosso município 
e traçarmos novas metas 
para esse verão!!! E lem-
bre-se: Lembramos que 
a programação poderá 
sofrer alterações, confor-
me a demanda dos traba-
lhos.  Qualquer dúvida 
entre em contato conosco:
Equipe de Combate a Den-
gue: Rua Lorena, 120 – 
Parque Nossa Senhora da 
Glória Tel.: (12) 3672-5735
d e n g u e @ t r e -
m e m b e . s p . g o v . b r

pro e canto (a partir de 16 
anos) devem efetuar suas 
inscrições na Biblioteca 
da escola, de 08 a 28 de 
novembro, das 8 às 11h30 
e das 13h30 às 17h, mu-
nidos de RG ou outro do-
cumento oficial com foto, 
1 foto 3X4 e pagar uma 
taxa de R$ 5,00. Os testes 
acontecerão em dezembro 
e serão divulgados na oca-
sião. Os horários para apli-
cação dos mesmos serão 
informados no momento 
da inscrição.As matrícu-
las para musicalização in-
fantil acontecerão de 08 a 
28 de novembro, das 8h às 
11h30 e das 13h30 às 17h. 
As crianças de 07 a 11 anos 
de idade não serão subme-
tidas a teste de aptidão e 
seus responsáveis devem 
apresentar 01 foto 3X4, 
certidão de nascimento, 
declaração escolar, RG e 
CPF (caso tenha) além de 
pagar a taxa de R$ 10,00 e 
fornecer 01 pasta suspen-
sa para arquivamento da 
documentação da criança.
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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.

Quiririm tem vagas
gratuitas para curso de 
figureiro com Eduardo 

Leisan

Em Taubaté, os interessa-
dos em aprender a produ-
zir a arte dos figureiros da 
Rua Imaculada têm vagas 
gratuitas disponíveis a par-
tir desta semana. O curso 
Modelando Tradições será 
ministrado pelo figurei-
ro Eduardo Leisan [nome 

artístico de José Eduardo 
Leite Santos], herdeiro das 
tradicionais artistas Luíza 
e Cândida. O local do cur-
so é o Museu de Tradições 
Italianas, de Quiririm, 
onde estão disponíveis 10 
vagas iniciais, que podem 
ser ampliadas conforme a 

demanda de interessados.  
As aulas iniciam neste 
sábado, dia 04 de outu-
bro, quando também se-
rão aceitas inscrições. O 
curso tem a duração de 02 
meses e acontece aos sá-
bados, das 09h às 12h.  O 
curso é fruto de uma par-
ceria entre a Associação 
Cultural Circolo Italiano 
di Taubaté e a Associação 
Artística Cultural Oswal-
do Goeldi, autora do Pro-
jeto Modelando Tradições.  
O Museu da Imigração 
Italiana de Quiririm fica 
na Av. Libero Indiani, 
550, Distrito de Quiririm.
As inscrições podem ser 
feitas pelos telefones (12) 
3686-5494 ou 99178-1208 
e pelo e-mail: circoloita-
lianotaubate@gmail.com.
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Quase pronto, aeroporto de
Caçapava pedirá autorização 

para voos internacionais

Aeroporto privado situa-
do em Caçapava está com 
85% das obras prontas e 
vai ser inaugurado no fim 
do ano. O aeroporto parti-
cular do complexo empre-
sarial Aerovale está com 
85% das obras concluídas 
em Caçapava. De acordo 
com Rogério Penido, CEO 
da empresa, está próximo 
o dia da conclusão das 
obras que incluem pista de 
pouso e decolagem com 
1.550 metros de extensão
De acordo com Penido, 
o aeroporto privado pre-
tende entrar com pedido 
de autorização para voos 
internacionais. “Assim 
que a operação nacional 
estiver toda acertada, va-
mos começar a estruturar 
o pedido para voos inter-
nacionais”, disse ele. Para 

isso, o aeroporto precisará 
contar com a autorização 
federal e uma alfânde-
ga para que as aeronaves 
possam pousar direto lá 
ao chegar de outro país ou 
decolar para o exterior, o 
que representará um se-
gundo passo em busca 
do mercado aeroespacial. 
Na próxima semana, Ro-
gério Penido e demais em-
preendedores do Aerovale 
embarcam para Suécia e 
Holanda em uma missão 
comercial organizada pelo 
Cecompi (Centro para 
Inovação e Competitivi-
dade do Cone Leste Pau-
lista).  O grupo de empre-
sários vai visitar empresas 
como SAAB Tech, SAAB 
Aviation, Ruag Space e o 
cluster de Linköping. De-
pois, já na Holanda, a mis-

são inclui visita a empre-
sas como KMWE Precisie 
Eindhoven B.V., Fokker 
Aerostructures, Airbo-
ne Composites e outras. 
O objetivo é apresentar 
o Aerovale, condomínio 
e pista, como alternativa 
para a aproximação entre 
as indústrias dos dois pa-
íses e as empresas aeroes-
paciais situadas no Vale 
do Paraíba. O empreen-
dimento Aerovale vem de 
um projeto desenvolvido 
há 10 anos com investi-
mento de R$ 250 milhões. 
O aeródromo já foi apro-
vado pela ANAC (Agên-
cia Nacional de Aviação 
Civil) e poderá operar 
voos executivos, recebeu 
autorização para a explo-
ração comercial, como 
aeroporto público.

Oscar Running Adidas
chega em Mogi
e em Taubaté

Estão abertas as inscrições 
para a segunda e tercei-
ra etapas do Circuito Os-
car Running Adidas, que 
acontece dia 16/11 em 
Mogi das Cruzes e 23/11 
em Taubaté. Em sua 8ª 
edição, a corrida que já 
se consolidou como uma 
das mais tradicionais pro-
vas de São José, agora 
chega nessas regiões. Fo-
ram sete anos de Oscar 
Fashion Running Adidas, 
que agora se transforma no 
primeiro Circuito Oscar 
Running Adidas. São três 
etapas que podem ser cor-
ridas individualmente, ou 
seja, quem não participou 
da etapa de São José pode-
rá correr normalmente as 
outras fases. O evento tem 
como objetivo incentivar a 
melhoria da saúde e qua-
lidade de vida através da 
prática de atividade física, 
além de valorizar a inclu-
são social pelo esporte de 
pessoas com necessida-
des especiais. Categorias 
- O corredor poderá es-
colher entre dois percur-
sos, cinco quilômetros e 
dez quilômetros, e ainda 
terá à disposição posto 
de hidratação a cada dois 
quilômetros, avaliação fí-
sica, massagem e espaço 
kids para quem quiser le-

var os filhos.  A categoria 
PNE (Pessoas com Neces-
sidades Especiais) tam-
bém é um dos destaques 
do evento, já que oferece 
aos atletas portadores de 
necessidades especiais a 
oportunidade de partici-
pação. Neste caso, as ins-
crições são gratuitas, tanto 
para os atletas, quanto para 
seus guias e devem ser fei-
tas através do e-mail: con-
tato@avatarsports.com.br. 
Para atletas com 60 anos 
ou mais, que comprova-
rem a idade por meio de 
documento de identifica-
ção no ato da retirada do 
kit do atleta, as inscrições 
serão realizadas com 50% 
de desconto.  Inscrições - 
As inscrições serão feitas 
exclusivamente pelo site 
http://www.oscarcalca-
dos.com.br/circuito/index.
html e vão até quando 
acabarem as vagas – Mogi 
2000 e Taubaté 2500. A 
idade mínima para par-
ticipação na prova é de 
14 anos para a corrida de 
cinco quilômetros, e de 
18 anos para a corrida de 
10 quilômetros. Os atletas 
menores de 18 anos po-
derão participar da prova 
com autorização por escri-
to com firma reconhecida 
do pai ou de um responsá-

vel legal. Entrega dos kits 
- O kit distribuído a todos 
os participantes das pro-
vas, independente da mo-
dalidade escolhida, será 
composto de camiseta ofi-
cial Adidas, medalha per-
sonalizada, bolsa de nylon, 
isotônico, barrinhas, frutas 
e cupom de 20% de des-
conto nos produtos Adidas 
das lojas Oscar Calçados. 
SERVIÇO: Circuito Oscar 
Running Adidas em Mogi
Data: 16 de No-
vembro de 2014
Valor da inscrição: Primei-
ro lote R$65,00/Segundo 
lote R$70,00 Largada: 8h 
no Ginásio Municipal de 
Esportes “Professor Hugo 
Ramos” - Av. Professor 
Ismael Alves dos Santos, 
560 – Mogilar. A chegada 
ocorrerá no mesmo local.
Inscrições, dados sobre 
o percurso e retirada dos 
kits: http://www.oscar-
calcados.com.br/circuito/
Inscrições já estão aber-
tas e serão feitas até se 
esgotarem as 2000 va-
gas Circuito Oscar Run-
ning Adidas em Taubaté
Data: 23 de No-
vembro de 2014
Valor da inscrição: Primei-
ro lote R$65,00/Segundo 
lote R$70,00 Largada: Rua 
Professor Valter Tauma-
turgo, nº 100 (Avenida do 
Povo), próximo à Avenida 
John Kennedy. A chegada 
ocorrerá no mesmo local. 
Inscrições, dados sobre 
o percurso e retirada dos 
kits: http://www.oscar-
calcados.com.br/circuito/
Inscrições já estão aber-
tas e serão feitas até se 
esgotarem 2500 vagas

Prefeitura de Taubaté divulga
lista de classificação do processo 

seletivo para estagiários
A Prefeitura de Tauba-
té divulga a partir desta 
quarta-feira, 01 de outu-
bro, a lista de classifica-
ção do processo seletivo 
para estagiários, realizado 
em parceria com o CIEE 
(Centro de Integração 
Empresa-Escola). A pro-
va objetiva foi realizada 
no dia 21 de setembro.
O estagiário selecionado 

receberá uma bolsa auxí-
lio no valor de R$ 430,00 
(quatrocentos e trinta) 
para 4 horas de estágio e 
R$ 630,00 (seiscentos e 
trinta) para 6 horas. Além 
disso, há auxílio-trans-
porte mensal no valor de 
R$ 70,00 (setenta reais).
Foram disponibilizadas 
70 vagas para diversos 
cursos, mais formação de 

cadastro reserva. O pre-
enchimento das vagas dos 
cursos de Administração, 
Arquitetura, Comunicação 
Social, Direito, Educação 
Física, Engenharia Civil 
e Serviço Social ocorre-
rão em janeiro de 2015. 
A lista completa dos clas-
sificados está disponí-
vel no site da prefeitura: 
www.taubate.sp.gov.br.

CCR NovaDutra prossegue 
com obras sentido Rio de
Janeiro da via Dutra, em

Aparecida (SP)
Nesta semana, será im-
plantada bifurcação 
no tráfego do local. 
A CCR NovaDutra inicia 
nova etapa das obras de 
modernização do viaduto 
do Pinhão, no km 70,2 da 
via Dutra, em Aparecida 
(SP), na pista sentido Rio 
de Janeiro. Nesta fase, 
os serviços serão reali-
zados na faixa da direita. 
O tráfego no local fluirá em 
bifurcação pela pista de es-
querda e pelo acostamento 
recém-construído. Para 
alertar os motoristas sobre 
a nova configuração no 
tráfego, a CCR NovaDu-
tra implantará sinalização 

especial com placas, sina-
lização de solo e noturna. 
Nesta etapa, a largura das 
faixas de rolamento esta-
rá limitada a 3,40 metros. 
A Concessionária soli-
cita aos motoristas que 
redobrem a atenção, res-
peitem a sinalização e a 
velocidade de 40 km/h na 
passagem pelo trecho em 
obras. Em caso de chu-
va, a operação poderá ser 
adiada ou interrompida. 
As obras no viaduto do Pi-
nhão, na pista do sentido 
Rio de Janeiro, consistem 
no reforço da estrutura e 
na implantação de acosta-
mento e de nova área de 

passeio. As obras contam 
com investimentos na or-
dem de R$ 3,1 milhões. 
Estão empenhados na re-
alização dos serviços cer-
ca de 30 funcionários. A 
previsão de término da 
obra é dezembro de 2014.
As obras de moderni-
zação do viaduto lo-
calizado no km 70,2 
da via Dutra, na pis-
ta do sentido Rio de Ja-
neiro, fazem parte do 
Programa de Reforma e 
Alargamento de Pontes e 
Viadutos, que está sendo 
realizado pela CCR No-
vaDutra desde 1996, em 
vários pontos da rodovia.

Bancários: Regionais 
de Taubaté e São José 

têm quase 150
agências em greve

Entra no seu 3º dia a gre-
ve dos bancários em todo 
o Brasil, por tempo inde-
terminado . A paralisação 
teve início no último dia 
29, após em assembleia, 
quando a categoria rejeitou 
a proposta oferecida pela 
Federação Nacional dos 
Bancos - Fenaban. A fede-
ração oferece reajuste de 
7,35% sobre 7% da infla-
ção. Os bancários querem 
12,5% e piso salarial de 
R$ 2.979,25, mais PLR de 
três salários e também par-
cela adicional de R$ 6.247 
e 14º salário. A categoria 
também pede aumento 
nos valores de benefícios 

como vale-refeição, au-
xílio-creche, gratificação 
de caixa, entre outros Na 
Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba, as regio-
nais também aderiram à 
greve. Em São José dos 
Campos nesta quinta-fei-
ra (2) estão paralisadas 
66,67% das 105 agências, 
o que representa 1417 fun-
cionários de braços cru-
zados. Em se tratando de 
toda a regional (São José, 
Campos do Jordão, Mon-
teiro Lobato, Caraguá, São 
Sebastião, Santa Branca, 
Santa Isabel, Guararema, 
Paraibuna, Jambeiro, Ilha 
Bela, Jacareí e Igaratá) 

das 187 agências, 127 es-
tão em greve com 2172 
funcionários parados. O 
Sindicato dos Bancários, 
regional de Taubaté regis-
tra 50% de paralisação. 
A regional abrange as lo-
calidades de Taubaté, Ca-
çapava, Tremembé, Uba-
tuba, Pindamonhangaba, 
Moreira Cesar, Roseira e 
São Bento do Sapucaí. No 
momento, há um total de 
20 agências paralisadas e 
4 que funcionam parcial-
mente, com abertura após 
as 12h.  “A luta de nossa 
categoria nem é tanto pelo 
índice, mas por cláusulas 
sociais, melhores condi-
ções de trabalho, dentre 
elas mais contratações.”, 
explicou a assessoria da 
Regional de Taubaté. 
Os funcionários brigam 
principalmente contra as 
metas consideradas por 
eles como abusivas, e 
pelo fim do assédio mo-
ral dentro das empresas.
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PAT de Taubaté oferece
novas vagas de emprego

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, 

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-
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.

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.

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.


