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A GAzetA dos Municípios

PAT divulga vagas de 
emprego em Ilhabela

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador de Ilhabela 
divulgou nesta quinta-fei-
ra (6/11) diversas vagas 
de emprego em diferentes 
segmentos. A decisão das 
contratações é responsabi-
lidade dos empregadores. 
O preenchimento das va-
gas depende dos requisi-
tos exigidos e os encami-
nhamentos são realizados 
de acordo com os perfis 
e níveis de escolaridade 
dos candidatos. As vagas 
podem ser preenchidas, 
canceladas ou alteradas 
diariamente. Os interessa-
dos devem comparecer à 

sede do PAT, na Rua Pre-
feito Mariano Procópio de 
Araújo Carvalho, nº 128, 
Perequê. Confira as vagas: 
Ajudante de cozinha, Aju-
dante de pintor, Arruma-
deira de hotel, Atendente 
de balcão, Auxiliar de bar-
man, Auxiliar de cozinha, 
Auxiliar de garçom, Auxi-
liar de limpeza, Auxiliar , 
e manutenção predial, Bal-
conista de açougue, Bar-
man, Camareira de hotel, 
Carpinteiro, Caseiro, Con-
sultor de vendas, Costurei-
ra em geral, Cozinheiro de 
restaurante, Cuidador de 
idosos, Cumim, Eletricista 

,Empacotador, a mão, Em-
pregado doméstico  arru-
mador, Encanador, Entre-
gador de bebidas , ajudante 
de caminhão) Estoquista,  
Faxineiro, Garçom, Go-
vernanta, Guia de turis-
mo, Jardineiro, Manicu-
re, Marinheiro, Maître de 
restaurante, Mecânico de 
manutenção de bicicletas, 
Monitor de entretenimen-
to, Motoboy, Motorista de 
ônibus urbano, Oficial de 
serviços gerais, Operador 
de caixa, Pedreiro, Pin-
tor de casas, Piscineiro, 
Recepcionista atendente, 
Recepcionista bilíngüe, 
Recepcionista de hotel, 
Recepcionista, em geral, 
Representante comercial 
autônomo, Técnico de te-
levisão, Telefonista-mo-
nitor, Tosador de animais 
domésticos, Vendedor 
- no comércio de merca-
dorias, Vendedor por ca-
tálogos, Vendedor pracis-
ta, Vidraceiro, Vigilante.

Petrobras anuncia
índices do reajuste de 
combustível vendido

às refinarias

Gasolina e diesel estão 
mais caros a partir desta 
sexta-feira (7). Na noite 
de ontem (6), a Petrobras 
divulgou os índices de rea-
juste de preço para a venda 
dos produtos para as refi-
narias. Gasolina e diesel 
sofreram aumentos de 3º 
e 5%, respectivamente. 
A decisão de reajustar o 
preço dos combustíveis 
havia sido acertada na úl-

tima terça-feira (4), duran-
te reunião do Conselho de 
Administração da estatal, 
mas os valores não foram 
divulgados. Na data, a pre-
sidente da Petrobras Graça 
Foster desconversou sobre 
o reajuste. No dia seguin-
te, a assessoria da empresa 
anunciou que o Conselho 
de Administração da em-
presa havia orientado pela 
manutenção dos preços. 

Quanto aos valores que 
serão praticado nas bom-
bas, a alta não representa 
o impacto ao consumidor 
porque o valor do com-
bustível nas bombas vai 
depender de determina-
ção dos postos. A estatal 
esclareceu ainda que os 
preços sobre os quais in-
cide o reajuste anunciado 
não incluem os tributos: 
Cide, PIS/Cofins e ICMS.

Câmara de Pinda declara de 
Utilidade Pública o “Sport 

Clube Pindense”
Ordem do Dia. 40ª Ses-
são Ordinária do ano de 
2014, a realizar-se no 
Palácio Legislativo “Dr. 
Geraldo José Rodrigues 
Alckmin”, no próximo dia 
10 de novembro de 
2014, segunda-fei-
ra, às 18h. Matérias de 
Discussão e Votação
I. Projeto de Lei n° 
193/2013, do Poder Exe-
cutivo, que “Altera dis-
positivo da Lei n° 5.461, 
de 05 de outubro de 2012, 
que dispõe sobre a apre-
sentação do Documen-
to de Origem Florestal”.
II. Projeto de Lei n° 
47/2014, do Vereador Ro-
derley Miotto, que “Institui 
o dia Municipal da Pessoa 
com Síndrome de Down na 
cidade de Pindamonhan-
gaba e dá outras providên-

cias”. (Há Substitutivo)
III. Projeto de Lei n° 
128/2014, do Vereador 
Carlos Eduardo de Moura 
– Magrão, que “Denomina 
a Ponte do Mantiqueira, 
localizada entre os bairros 
Mantiqueira e Pasin – Dis-
trito de Moreira César, de 
TONHÃO DA SARA”.
IV. Projeto de Lei n° 
162/2014, do Verea-
dor Ricardo Piorino, 
que “Declara de Utili-
dade Pública o SPORT 
CLUB PINDENSE”.
V. Projeto de Lei n° 
164/2014, do Vereador Dr. 
Marcos Aurélio Villardi, 
que “Declara de Utilida-
de Pública a LIGA PIN-
DAMONHANGABENSE 
MUNICIPAL DE FUTE-
BOL SETE/SOCIETY”.
VI. Projeto de Resolução 

n° 07/2014, do Verea-
dor Roderley Miotto, que 
“Constitui uma Comissão 
de Assuntos Relevantes 
para acompanhar a sele-
ção das famílias inscritas 
para o sorteio de moradias 
populares no município 
de Pindamonhangaba”.
VII. Projeto de Resolução 
n° 09/2014, do Vereador 
Carlos Eduardo de Moura 
– Magrão, que “Altera o 
Art. 24 e seu parágrafo úni-
co do Regimento Interno”.
Pindamonhangaba, 05 
de novembro de 2014. 
Vereador Ricardo Piorino
P r e s i d e n t e
Pronunciamentos Pes-
soais: conforme inscri-
ção dos Senhores Vere-
adores no livro próprio.
Tribuna Livre: Sr. 
João Assis Luiz.

Caraguá convoca 720 
famílias de futuros

moradores do bairro 
Nova Caraguá

A Prefeitura de Caragua-
tatuba está convocando as 
famílias beneficiadas que 
ocuparão as 720 moradias 
já prontas no Residencial 
Nova Caraguá. O empre-
endimento é fruto da par-
ceria doa administração 
municipal de Caraguata-
tuba e os governos Federal 
e Estadual, por meio dos 
programas Casa Paulista e 
Minha Casa Minha Vida. 
Neste sábado, as 720 fa-
mílias vão se reunir com 
representantes da Caixa 
Econômica Federal e da 
Prefeitura de Caraguá, 
quando serão esclarecidas 
as dúvidas dos novos mo-

radores. O encontro será às 
9h, no Centro Integrado de 
Ações Sócio-Educativas 
(Ciase), do bairro Traves-
são. Em seguida, todos fa-
rão uma visita monitorada 
ao empreendimento com 
acompanhamento dos fun-
cionários das secretarias 
de Habitação e Desenvol-
vimento Social e Cidada-
nia. Cada unidade custou 
R$ 90 mil, sendo R$ R$ 
70 mil investidos pelo Go-
verno Federal e R$ 20 mil 
pelo Governo do Estado. 
Localizado no bairro Tra-
vessão, as moradias foram 
erguidas em lote de 123,75 
m², com casas geminadas 

de 47,52 m² de área cons-
truída. Cada imóvel tem 
dois quartos, sala, cozinha, 
banheiro e área de serviço. 
O sorteio das chaves das 
unidades vai acontecer 
na segunda-feira (10), às 
13h, no Ciase Travessão. 
As casas foram destinadas 
às famílias com renda de 
até R$1,6 mil (Faixa 1). O 
Programa Minha Casa Mi-
nha Vida também priori-
zou famílias residentes em 
áreas de risco ou insalubres 
ou que tenham sido desa-
brigadas, com mulheres 
responsáveis pela unida-
de familiar, e que tenham 
pessoas com deficiência.
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
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

Em maio de 1896, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, o farmacêutico Johan 
S. Panterton, de 50 anos, estava preocupado em acabar com as ânsias de vômitos de 
alguns clientes. Então preparou e entregou uma receita de um preparado à Jacob’s 
Pharmacy, onde esse preparado foi misturado com água oxigenada e foi assim que 
se chegou à fórmula da Coca-Cola. A princípio, o concentrado era embalado em pe-
quenos barris de madeira de cor vermelha, por isso, o vermelho foi adotado como a 
cor oficial da bebida. Até 1915, uma pequena quantidade de cocaína estava entre os 
ingredientes do refrigerante e em 1983, foi lançada a Diet Coke. Dois anos depois, a 
empresa mudou a fórmula do refrigerante (mais doce e menos gasoso). A mudança só 
durou três anos. A Coca-Cola chegou ao Brasil em 1943. Isso é que é: quarenta mil 
garrafas e latinhas de Coca-Cola são vendidas por segundo em todo o mundo.
***
O doce brigadeiro foi criado no Brasil, depois da Segunda Grande Guerra Mundial. 
Na época, era quase impossível arranjar leite fresco, ovos, amêndoas e açúcar para os 
doces. Aí alguém descobriu que a mistura de leite condensado e chocolate dava um 
doce gostoso. O nome foi uma homenagem ao brigadeiro Eduardo Gomes, político 
brasileiro que na época era candidato à Presidência da República do Brasil.
***
Para desenhar nas cavernas, o homem pré-histórico tinha uma paleta com apenas duas 
cores: preto e vermelho. Sempre se acreditou que eles obtinham as tintas misturando 
água com óxido de ferro para o vermelho e óxido de magnésio para o preto, mas um 
novo estudo mostrou que os artistas das cavernas eram mais requintados. Depois de 
examinarem com microscópio eletrônico fragmentos de 1/10 milímetros dos desenhos 
feitos há cerca de doze mil anos, cientistas francesas concluíram que aqueles autênti-
cos pintores primitivos preparavam as tintas com misturas complexas ainda não identi-
ficadas. A surpresa maior, porém, foi descobrir traços de carvão sob a camada de tinta, 
sinal de que os artistas de então já faziam esboços de suas obras.

Humor

Dois baianos estavam encostados numa árvore á beira da estrada, quando passa um 
carro a grande velocidade e deixa voar uma nota de cem reais, mas o dinheiro vai cair 
do outro lado da estrada. Passado algum tempo, um fala para o outro:
- Rapaz, se o vento mudar de direção, a gente ganha o dia.
***
Japoneses famosos

Massaro Miamoto... acidentado
Okimataro Atiro... assassino
Kikuka Bakana... inteligente
Sumiru Kututu... ladrão
Shutakoko Nakara... louco
Tiragato Dakasaka... mágico
Hidoe Eukuru... médico
Tamisho Paxuxu... pobre
Takanota Nakasaka... rico
Tebato Nakara... valente
Kuragato Nakasaka... veterinário
***
Um homem quer contar à sua mulher que vai jantar em casa e liga pra ela, a empregada 
doméstica atende o telefone:
- Posso falar com a minha mulher?
- Não, ela está lá em cima com o namorado dela.
- Está bem, então, vá até o armário do corredor e pegue a minha espingarda, depois, 
você pode subir as escadas e meter balas nos dois. Diz o homem, em tom de brinca-
deira.
Dois minutos depois, a empregada volta:
- Pronto. O que eu faço com os corpos?
- Ah! Jogue eles na piscina.
- Senhor, não tem nenhuma piscina aqui.
- Aí é do 6555.9898? 

Mensagens

O pensamento positivo puxa para o bem o que é bom. Quando você pensa que o ne-
gócio, o compromisso, o emprego ou outras coisas vão dar certo, eles passam a ser 
atraídos pelo seu pensamento positivo e acontece de forma que lhe é favorável. Mas se 
você pensa que não vai dar certo, que não vai acabar bem, estes pensamentos servem 
de atrapalhação aos benefícios que poderiam vir, porque o negativo puxa para o lado 
prejudicial. Examine o que quer e seja otimista. Espere só o que é bom, a fim de que 
o bom possa vir.
***
Entre os livros mais importantes publicados até os dias de hoje, considerado sagrados, 
o Talmude ocupa um lugar proeminente. Para os judeus é como outra Bíblia. Grande 
parte dele consiste em tradições e leis que, segundo consta, passaram de boca em boca 
desde os tempos de Moisés. Possuem escritas dos rabinos ou dos mais autorizados 
mestres judeus e compõe-se de histórias, geografia, leis, poesias e teologia sem por em 
toda a literatura. Há nele coisas insípidas e triviais, mas também coisas muito verda-
deiras e sábias e também bons contos.
***
Quando na vida uma porta se fecha para nós, há sempre outra que se abre. Em geral, 
porém, olhamos com tanto pesar e ressentimentos para a porta fechada que não perce-
bemos a outra que se abriu
***
Trabalhar duro é muito importante, mas lembre-se de sentir durante o dia, o aroma das 
flores. Sonhe, cantarole e mantenha sempre o senso de humor e use gravata borboleta, 
assim fica mais fácil abaixar-se para sentir o perfume das flores.
***

Pensamentos

Mais importantes que as palavras são os atos.
A memória é o cofre da história.
Tolo é quem confia no futuro.
Em matéria de amor, o silêncio vale mais que a fala.
Recordar um amor é viver outra vez.
A linguagem do amor está nos olhos.

Pinda oferece 40 vagas 
para cursos gratuitos

O Departamento de As-
sistência Social da Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
comunica que estão aber-
tas as inscrições para dois 
cursos profissionalizantes 
dentro das atividades do 
Programa de Inclusão Pro-
dutiva. São oportunida-
des para interessados em 
aprender os ofícios de ca-

mareira e garçom/garçone-
te. Para se inscrever nesta 
atividade é necessário ser 
maior de 18 anos e ter no 
mínimo o Ensino Funda-
mental incompleto. Os in-
teressados podem procurar 
o Centro de Referência em 
Assistência Social (Cras) 
ou o Centro Integrado de 
Assistência Social (Cias), 

localizado próximo à pre-
feitura para fazer a ins-
crição e garantir a vaga, 
são 20 para cada um dos 
cursos. De acordo com o 
departamento, ambos os 
cursos terão aulas inicia-
das no dia 17 de novembro 
e acontecerão na Amar, 
localizada na rua Hungria, 
112, no residencial Pa-
sin. O curso de camareira 
acontecerá as segundas, 
quartas e sextas-feiras, das 
8 às 11 horas.  O candidato 
deve ter idade mínima de 
16 anos e possuir o Ensi-
no Fundamental, completo 
ou incompleto. O curso de 
garçom/garçonete será as 
segundas, quartas e sex-
tas, das 13 às 16 horas. 

Número de brasileiros na
extrema pobreza

aumenta pela primeira
vez em dez anos

O número de indivíduos 
em situação de miséria no 
Brasil subiu pela primei-
ra vez em dez anos. Em 
2013, a população abaixo 
da linha de extrema po-
breza aumentou 3,68%, a 
primeira alta desde 2003. 
Os dados foram divulga-
dos pelo Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada 
(Ipea). O órgão não apre-
sentou nenhum estudo. 
Apenas atualizou as esta-
tísticas na platatorma de 
dados Ipeadata no fim da 
semana passada, em 30 e 
31 de outubro. O total de 
pessoas que vivem na ex-
trema pobreza passou de 
10.081.225, em 2012, para 
10.452.383 no ano passa-
do. A proporção de extre-
mamente pobres subiu de 
5,29% para 5,50%, tam-
bém a primeira alta desde 
2003. Para definir a extre-
ma pobreza, o Ipea consi-
dera os critérios da Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS) e da Organização 
das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura 
(FAO). Os dois organis-

mos baseiam-se em uma 
estimativa do valor de uma 
cesta de alimentos com o 
mínimo de calorias neces-
sárias para suprir adequa-
damente uma pessoa. Com 
base na Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicí-
lios, do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), o levantamento 
do Ipea define diferentes 
valores para a linha de ex-
trema pobreza em 24 regi-
ões do país. Cada área tem 
uma faixa mínima de renda 
abaixo da qual se caracte-
riza situação de miséria. O 
Ipea, no entanto, também 
fez os cálculos conforme 
os parâmetros do Progra-
ma Brasil sem Miséria, 
que estabelece em R$ 77 
per capita por mês a linha 
de extrema pobreza. Pelos 
critérios oficiais, o percen-
tual da população em situ-
ação de miséria também 
subiu, de 3,6%, em 2012, 
para 4%, em 2013. Foi a 
primeira alta desde o iní-
cio da série histórica, em 
2004. Apesar do aumento 
da população em extrema 

pobreza, a população em 
situação de pobreza (que 
enfrenta carências, mas 
não é classificada como 
miserável) continuou a 
cair no ano passado pe-
los critérios da FAO e da 
OMS. O total passou de 
30.350.786 em 2012 para 
28.698.598 em 2013, redu-
ção de 5,44%. Em termos 
percentuais, a fatia de po-
bres caiu de 15,93% para 
15,09%. O Ipea define a 
linha de pobreza como o 
dobro da linha de extrema 
pobreza. Pelos parâmetros 
do Programa Brasil Sem 
Miséria, no entanto, a pro-
porção de pobres subiu 
no ano passado, de 8,9% 
para 9%. Procurado pela 
Agência Brasil, o Ipea in-
formou que não vai se ma-
nifestar sobre os dados. 
De acordo com o órgão, 
um pronunciamento de-
pende da apresentação dos 
respectivos estudos sobre 
a renda das famílias bra-
sileiras, que ainda não fo-
ram divulgados. Apenas os 
números foram lançados 
na plataforma de dados.
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Prefeitura divulga balanço 
das ações de Cata Treco em 

Taubaté

Justiça cassa liminar que 
proibia uso de bala de
borracha pela polícia

As Secretarias de Servi-
ços Públicos e de Saúde 
de Taubaté realizaram, 
desde março, trinta e qua-
tro ações da operação 
Cata-Treco em diferen-
tes regiões do município. 
As ações foram divididas 
em dois dias de trabalho 
em cada bairro visitado.
Foram recolhidos, em mé-
dia, 4.405 toneladas de 
entulho por dia de ação. 
Assim, ao todo a Operação 
Cata-Treco recolheu até o 
dia 30 de outubro 295 to-
neladas de material não 
servível das ruas da cidade.
A orientação foi para que 
os moradores dos bairros 
visitados depositassem em 
frente as suas casas itens 
obsoletos, já sem uso, tais 
como: mobiliário e utensí-
lios domésticos (sofá, col-
chões e outros) eletrodo-
mésticos e materiais como 
vidro, plástico, papelão 
e madeira. Importante 
lembrar que o Cata-Tre-

A 3ª Câmara de Direito 
Público do Tribunal de 
Justiça do Estado de São 
Paulo (TJSP) decidiu sus-
pender a liminar proibindo 
o uso de balas de borracha 
pela polícia em manifes-
tações. Publicada no dia 
6, a decisão é do desem-
bargador Ronaldo Andra-
de, relator do processo. 
A proibição, em primeira 

co não executa o reco-
lhimento de resíduos da 
construção civil, como por 
exemplo: areia, blocos, 
tijolos, telhas e madeira.
Para auxiliar no comba-
te à dengue, a operação 
Cata-Treco já foi reali-
zada nos bairros: Imacu-
lada, Marlene Miranda, 
Esplanada Santa Terezi-
nha, São Gonçalo, Parque 
Três Marias, Vila São 
Geraldo, Vila Marli, Jar-
dim Mourisco, Parque 
Aeroporto, Parque Ipa-
nema, Jardim Gurilândia, 
Fonte Imaculada, Cháca-
ra Ingrid, Centro, Baro-
nesa, Santa Tereza, Inde-
pendência, Vila São José, 
Água Quente, Parque São 
Luiz, Parque Santo An-
tônio, Estiva, Chácara do 
Visconde, Cecap, Jardim 
Mauá, Belém, Morada 
do Vale, Alto São Pedro, 
Bosque da Saúde, entre 
outros. Em alguns bairros, 
a Administração Munici-

instância, atendia a pedi-
do da Defensoria Públi-
ca. “Não há comprovação 
de abusos em profusão a 
justificar a intervenção ju-
dicial. O que se tem nos 
autos são casos isolados 
de violência e a tentativa 
policial de manter a ordem 
e evitar que manifestações 
pacíficas perdessem essa 
característica e se fossem 

pal contou com o auxílio 
de homens do Comando 
de Aviação do Exército.
A Prefeitura inaugurou, 
ainda, mais dois Pon-
tos de Entrega Voluntá-
ria (PEVs), um no bairro 
Parque Aeroporto e ou-
tra unidade na Esplana-
da Santa Helena, que fo-
ram instalados para que 
os munícipes tenham 
um local adequado para 
despejar seus resíduos.
Outros bairros já estão 
incluídos no cronograma 
dos serviços até o final 
do ano, sendo eles: Fonte 
Imaculada, São Gonçalo, 
Parque Aeroporto, Eme-
cal, Comerciários, Es-
planada Santa Terezinha, 
Jardim Santa Inês, Qui-
ririm, Fabrilar, Estoril e 
Quinta das Frutas. A lista 
completa, com os bair-
ros, datas e horários po-
dem ser consultada no 
site oficial da Prefeitura 
(www.taubate.sp.gov.br).

tomadas pela violência”, 
ressaltou o relator. “A uti-
lização de armas letais e 
não letais é admitida para 
preservação da vida e in-
tegridade física dos po-
liciais”, acrescentou no 
recurso negado à Fazenda 
do Estado de São Paulo. 
A suspensão da liminar 
tem validade até o julga-
mento do mérito da ação.

Câmara Municipal de
Natividade da Serra

EDITAL RESUMIDO
Concurso Público Nº: 01/2014
Edital de Homologação  N. 04/2014
Órgão: Câmara Municipal de Natividade da Serra
Cidade: NATIVIDADE DA SERRA – SP
A Câmara Municipal de Natividade da Serra no uso de suas atribuições legais e 
tendo em vista o resultado final do concurso publico para provimento dos cargos 
diversos, RESOLVE:
I – Informar que não foram interpostos recursos administrativos em face do 
edital de classificação n.03/2014.
II - HOMOLOGAR o resultado final do Concurso Público N. 01/2014 para 
os provimentos dos cargos, conforme listagem afixada no quadro de avi-
sos da sede da Câmara Municipal de Natividade da Serra e publicada no site  
www.camaranatividade.sp.gov.br. 
 

Brasil terá 95,2 milhões
de veículos em 2034

segundo estudo

Comércio de Taubaté
estende horário de

funcionamento a partir do 
dia 8 de dezembro

Poupança tem menor
captação no mês de
outubro desde 2008

O presidente da As-
sociação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea), 
Luiz Moan, apresentou 
no dia 6, um estudo que 
indica tendências do mer-

No último dia 5 de no-
vembro, um grupo de em-
presários do comércio de 
Taubaté esteve no auditó-
rio da ACIT (Associação 
Comercial e Industrial de 
Taubaté) para definir as 
estratégias adotadas para 
o final do ano. Este foi 
o terceiro e último en-
contro. Os dois primei-
ros foram no dia 27 e 30 
de outubro.
Dentre os assuntos abor-
dados no encontro, o ho-
rário de funcionamento no 
dia 5 de dezembro, feriado 
na cidade, e o funciona-
mento das lojas a partir do 
dia 08, são os que mais im-
pactam na economia local.
No feriado ficou acertado 
que o comércio funcio-

O Banco Central (BC) in-
formou no dia 6, que os 
brasileiros depositaram 
R$ 540 milhões a mais do 
que retiraram da caderneta 
de poupança em outubro. 

cado automobilístico do 
país para daqui a 20 anos. 
De acordo com um 
dos três cenários 
(otimista, básico e pes-
simista), o trabalho 
2034 – Uma Visão do 

nará normalmente até às 
18 horas, inclusive com 
uma série de atividades 
no centro da cidade vol-
tadas ao consumidor. 
A iniciativa visa gerar en-
tretenimento e lazer para 
que o taubateano perma-
neça na cidade nesta data e 
fortaleça o comércio local.
Já na segunda-feira, dia 
08 de dezembro, o grupo 
acordou que o funciona-
mento das lojas será es-
tendido até às 22 horas.
Além da presença dos em-
presários, e da presidência 
e diretoria da ACIT, as Se-
cretárias Martha Serra, da 
Secretaria de Turismo e 
Cultura e Odila Sanches, 
da Secretaria de Adminis-
tração e Finanças da Prefei-

É a menor entrada líquida 
de dinheiro para meses de 
outubro desde 2008. No 
mês passado, os depósi-
tos na caderneta somaram 
R$ 144,2 bilhões, enquan-

Futuro mostra que a po-
pulação brasileira vai 
saltar dos atuais 201 mi-
lhões de habitantes para 
226 milhões em 2034, 
um crescimento mé-
dio de 0,5% ao ano.

tura estiveram presentes, 
fortalecendo ainda mais a 
campanha do final de ano.
Campanha de Natal
Outro motivo de con-
tentamento dos empre-
sários é a Campanha de 
Natal da ACIT, que começa 
já no dia 22 de novembro. 
Este ano foram contrata-
das duas equipes de teatro, 
a Cia. do Sol e Fabricando 
Arte responsáveis pelos 
papais noéis e duendes 
que circularão pela cidade 
interagindo com o público.
Além disso, a 
“Casinha do Papai Noel” da 
ACIT foi toda reformula-
da e ampliada. Localizada 
na Praça Dom Epaminon-
das, a “Casinha” será mais 
um destaque deste natal.

to os saques chegaram a 
R$ 143,6 bilhões. O va-
lor total nas contas pas-
sou de R$ 643,4 bilhões, 
em setembro, para R$ 
647,5 bilhões, em outubro.
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Prefeitura de Pinda inicia 
reforma da Quadra

Coberta

Primeiro ginásio cober-
to de Pindamonhanga-
ba, o ginásio de espor-
tes “Prof. Manoel César 
Ribeiro - Quadra Cober-
ta”, será totalmente refor-
mado pela Prefeitura. As 
obras já tiveram início, 
pelo galpão nos fundos, 
próximo à quadra de ma-
lha e cancha de bocha. A 
obra está sendo realizada 
por empresa terceirizada, 
por meio da Secretaria 
de Obras da Prefeitura, 
via DTA – Departamento 
Técnico Administrativo.  
O investimento total é de 
R$1.180.006,29. Serão re-
alizadas, na parte interna, 
a reforma dos vestiários, 
banheiros, salas de depó-
sito e cantina, e a troca 
de piso das áreas exis-

tentes. O piso da quadra 
será lixado e, no lugar, 
será instalado o viníli-
co, igual ao da quadra do 
Alto Tabaú.
Todo o telhado será re-
movido e refeito com es-
trutura metálica, pois o 
madeiramento está conde-
nado. Os pilares de con-
creto serão aproveitados.
Na área externa, será rea-
lizada a ampliação do es-
paço da cancha de bocha 
e construído um galpão 
de 180m² no gramado 
dos fundos da quadra. O 
prefeito de Pindamonhan-
gaba esteve no local, na 
última semana, acom-
panhado pelo Secretário 
de Esportes, para verifi-
car o início dos serviços. 
“A Quadra Coberta é um 

verdadeiro patrimônio 
do esporte e da história 
de Pindamonhangaba e 
tem que ser respeitada. 
Essa reforma será muito 
importante porque a estru-
tura da quadra estava con-
denada e há muitos anos o 
ginásio estava parado. Tan-
tos atletas já passaram pela 
quadra coberta, tantas pes-
soas de Pindamonhanga-
ba viveram sua juventude 
nessa quadra, praticando 
esporte e outras atividades 
de lazer, trazendo muito 
orgulho para a história do 
esporte de nossa cidade. 
É com muito carinho 
que estamos realizan-
do essa reforma, que de-
volverá essa quadra tão 
importante para a nossa 
população”, declarou.

Novelis e Shopping
Pátio Pinda lançam
projeto “Uma Lata,

Um Sorriso”

Iniciativa estimula recicla-
gem de latas de alumínio 
e gera benefício social. A 
Novelis, líder mundial em 
laminados e reciclagem de 
alumínio, em parceria com 
o Shopping Pátio Pinda, 
anuncia o lançamento do 
projeto “Uma Lata, Um 
Sorriso”, iniciativa que 
busca conscientizar a po-
pulação sobre reciclagem, 
assim como a mudança de 
atitude e do comportamen-
to em relação à coleta sele-
tiva. A ação será realizada 
na Praça de Alimentação 
do Shopping, onde estarão 
coletores específicos para 
receber latas de alumínio. 
Todas as embalagens co-
letadas serão vendidas, e 
a verba arrecadada será 
destinada à Associação 
Criança Feliz São Gabriel, 
que hoje atende cerca de 
130 crianças. “O alumí-
nio é infinitamente reci-

clável, propriedade essa 
que poupa a utilização de 
recursos naturais, reduz as 
emissões de gases de efei-
to estufa e pode gerar be-
nefícios sociais”, explica 
Eunice Lima, diretora de 
Comunicação e Relações 
Governamentais da No-
velis. ”. A soma de esfor-
ços ao redor do tema é um 
catalisador dos resultados. 
“Realizar eventos em par-
ceria com grandes empre-
sas da cidade está entre as 
nossas prioridades, ainda 
mais quando o tema está 
amparado em uma ação 
socioambiental como é 
o caso do Uma Lata, Um 
Sorriso, que reforça e in-
centiva de forma dinâmi-
ca a importância da reci-
clagem”, destaca Adriano 
Nogueira, gerente geral 
do Shopping Pátio Pinda. 
O Projeto Uma Lata Um 
Sorriso também acontece 

nos Shoppings Eldorado 
e D&D Shopping, na ca-
pital paulista, e no Sho-
pping Taubaté, na cidade 
de mesmo nome. Ativa-
ção - O lançamento do 
projeto será na sexta (7). 
E para estimular os fre-
quentadores do Shopping 
a participar, será promo-
vida uma ação de troca de 
latinhas. Na praça de ali-
mentação o público pode-
rá trocar 4 latas de bebida 
por 1 sacola exclusiva, em 
três diferentes modelos, 
criados especificamen-
te para esta iniciativa. 
A ação é limitada a 3 bol-
sas por CPF. A ativação 
acontece até 15 de no-
vembro, às sextas e sá-
bados, das 12h às 15h, 
com distribuição de 400 
bolsas por dia. O regula-
mento estará disponível 
no site do Shopping e no 
próprio posto de troca.


