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A GAzetA dos Municípios

Tremembé - Começam 
as obras de asfalto na 

Rua Octaciano
Xavier de Castro no 

Benvirá

Prefeitura de Tremembé 
promove programa de 
anistia de encargos de 
IPTU e outros tributos

Primeiro dia da feira de 
profissões atrai 3.000 

estudantes em Taubaté

A Prefeitura de Tremembé 
iniciou as obras para asfal-
tar a rua Octaciano Xavier 
de Castro no Benvirá. As 
benfeitorias iniciaram na 
manhã desta segunda-fei-
ra (08). A pavimentação 
desta via é uma antiga rei-
vindicação dos moradores. 
Sabendo disso, a prefeitura 

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé, está concedendo, 
desde o dia 20 de agosto, 
a oportunidade de contri-
buintes regularizarem seus 
débitos com a municipali-
dade. Trata-se de um pro-
grama de valorização ao 
bom contribuinte para pa-

Os visitantes poderão, 
ainda, acompanhar as 
palestras e as ativida-
des realizadas na quar-
ta-feira, a partir das 9h. 
Mais de 3.000 alunos de 
várias escolas de Tauba-
té e da região passaram, 
na manhã desta terça-
feira, pela Feira de Pro-
fissões da Universidade 
de Taubaté (UNITAU).
No primeiro período de 
atividades, os visitantes 
acompanharam a palestra 
do Professor Flokinho, 
um Júri simulado e co-
nheceram os estandes dos 
43 cursos da UNITAU. 

agilizou mais este trabalho.
“Nós trabalhamos para 
atender aos anseios da po-
pulação. Faremos diversos 
novos asfaltos em ruas bas-
tante problemáticas. Feliz-
mente iniciamos mais esta 
obra que certamente vai 
melhorar a vida dos mo-
radores da região”, disse o 

gamento de quaisquer dé-
bitos tributários e não-tri-
butários existentes até 31 
de dezembro de 2013 com 
o abatimento de 100% de 
multas, juros de mora e 
honorários advocatícios.
Os débitos poderão ser 
parcelados em 4 (qua-
tro) parcelas até o dia 

Os alunos Jhony Silva, 
Matheus França e Gui-
lherme Moraes, da escola 
Roque Passarelli, de Ca-
çapava, participaram das 
atividades. “Achei bem 
interessante porque, an-
tes, não tinha conseguido 
tantas orientações sobre o 
que queria fazer, que é Fi-
sioterapia”, contou Jhony. 
Gabriel Honório Ribeiro 
Santos, que também vi-
sitou a Feira na manhã 
desta terça-feira, gostou 
da quantidade de infor-
mações a que teve acesso. 
“São várias opções de cur-
sos”, disse ele, que preten-

prefeito Marcelo Vaqueli.
As próximas vias a rece-
berem asfalto são: Rua 
Nicolau Couto Ruiz (Re-
tiro Feliz), Avenida San-
ta Isabel e Agostinho 
Manfredini (Vera Cruz), 
Avenida Rodolfo de Bon-
na (Canaã),  Jardim Ana 
Cândida e Vale das Flores.

30 de setembro, pror-
rogando-se o pagamen-
to em 3 (três) parcelas 
até o dia 31 de outubro.
Os contribuintes podem 
obter mais informações 
no Setor de Dívida Ativa/
Execução Fiscal ou atra-
vés do telefone (12) 3607-
1023 ou (12) 3607-1024.

de fazer Engenharia Civil. 
A Profa. Ma. Angela Po-
povici Berbare, Pró-reito-
ra Estudantil da UNITAU, 
explica que o intuito da 
Feira é realmente auxiliar 
os estudantes na escolha 
consciente da carreira. “É 
uma oportunidade para os 
alunos terem contato com 
os profissionais, tirarem 
dúvidas e conhecerem mais 
sobre os cursos”, disse. 
À noite haverá uma apre-
sentação de improviso 
com o grupo “Os Barbi-
xas” – as inscrições para 
a atividade já estão en-
cerradas. Na quarta-fei-
ra, as atrações acontecem 
das 9h às 13h e das 17h 
às 21h. O evento aconte-
ce na rua Daniel Danielli, 
s/n, no Jardim Morumbi, 
Taubaté – SP. VESTIBU-
LAR – Foram abertas du-
rante a Feira as inscrições 
para o Vestibular de Verão. 
Até quarta-feira, elas 
têm o valor promocio-
nal de R$ 40,00 (exce-
to Medicina). Mais in-
formações podem ser 
obtidas no www.unitau.br.

Ubatuba é contemplada com 
dois cursos do Programa
Estadual de Qualificação

São 60 vagas disponí-
veis para aulas de Au-
xiliar de Cozinha e 
Técnicas em Vendas
Depois do prefeito Mau-
rício solicitar a inclusão 
de Ubatuba no Progra-
ma Estadual de Qualifi-
cação (PEQ), o Governo 
do Estado atendeu o pe-
dido e Ubatuba terá dois 
cursos dentro do Progra-
ma: Auxiliar de Cozinha 
e Técnicas em Vendas. 
São 60 vagas disponíveis 
para as aulas que começam 

no próximo dia 1 de outu-
bro na Escola  EM Prof 
Virgínia Melle da Silva Le-
févre, no período noturno.
Alunos desempregados, 
que não recebem benefí-
cio social, contarão com 
uma bolsa no valor de R$ 
310. As inscrições estão 
abertas até o próximo dia 
19 de setembro no CRAS 
da Maranduba.  Para obter 
mais informações, entre 
em contato pelo telefo-
ne (0xx12) 3848-5900.
Programa Estadual de 

Qualificação. O PEQ é 
um programa de qualifica-
ção e requalificação pro-
fissional de nível básico 
desenvolvido pela Secre-
taria do Emprego e Rela-
ções do Trabalho do Esta-
do de São Paulo (SERT). 
Consiste na oferta de cur-
sos presenciais com car-
ga horária de cerca de 
230 horas, desenvolvidas 
cinco vezes por sema-
na, com quatro ou cinco 
horas por dia, durando 
entre dois e três meses.

Milclean Taubatéabre
vagas para portadores de
necessidades especiais

Emprego - Corretores de
Imóveis em Pinda

A Milclean de Tauba-
té está com vagas aber-
tas de Auxiliar de Lim-
peza para portadores de 
necessidades especiais.
Os interessados devem 
ter mais de 18 anos e dis-
ponibilidade para ínicio 

A Casa Vale Negócios 
Imobiliários está recrutan-
do corretores de imóveis 
para o plantão de vendas 
do Condomínio Colonial 

imediato. Os currículos 
deverão ser encaminhados 
para rh@milclean.com.br
Confira mais informa-
ções sobre a vaga. Au-
xiliar de Limpeza (Ex-
clusiva para Portadores 
de Necessidades Espe-

Village II, na Avenida Nos-
sa Senhora do Bom Suces-
so, em Pindamonhangaba.
Os interessados pode-
rão obter mais infor-

ciais) Sexo: Indiferente
Idade: maior de 18 
anos. Disponibilida-
de para início imediato. 
Diponibilidade de ho-
rário Apresentação do 
Laudo médico, com-
provando a deficiência.

mações pelos seguintes 
contatos: Tel: (12) 3645-
3376 ou (9) 9138-0707. 
E-mail: contato@ca-
s a v a l e i m o v e i s . c o m
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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
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 - Banca 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 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
comércio 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.
Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para fogueira.
Ficção não tem interesse, o que vale é a sinceridade.

Prêmio Vale Sustentável lança
2ª edição em Taubaté

Inscrições para o Programa 
Trainee Gerdau encerram na 

próxima semana

Hoje 10 de setembro, ás 
19h30, no Hotel Baobá, 
acontece o lançamento da 
2ª edição do Prêmio Vale 
Sustentável, com um co-
quetel para convidados.
O Vale Sustentável tem 
como proposta premiar 
projetos que valorizam 
ações sustentáveis reali-
zadas por diversas empre-
sas e indústrias da Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba. Além de divulgar 
e reforçar o compromisso 
com a qualidade de vida 
da região em que vivemos.
A 1ª edição foi um su-
cesso e contou com ex-
celentes projetos e em-
presas engajadas na 
sustentabilidade, como as 

Candidatos têm até a pró-
xima segunda-feira, 15/09, 
para cadastrarem seus cur-
rículos. Programa ofere-
ce vagas para Pindamo-
nhangaba e São José dos 
Campos. São Paulo, 09 de 
setembro de 2014 - Esta é 
a última semana para que 
os jovens talentos interes-
sados em construir uma 
carreira na Gerdau se can-
didatem à edição 2015 do 
Programa de Trainees da 
companhia. Principal por-
ta de entrada da empresa 
para futuras lideranças, 
o processo seletivo man-
tém inscrições abertas até 
a próxima segunda-feira, 
15/09, por meio do web-
site www.traineesgerdau.
com.br  Nesta edição são 
oferecidas 43 vagas para 
atuação nos estados de Per-
nambuco, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, São Paulo 
e Rio Grande do Sul. Po-
dem candidatar-se a trai-
nees brasileiros ou estran-
geiros, recém-formados há 
até dois anos nos cursos de 
Administração, Economia 
e Engenharias (Metalúrgi-
ca, de Produção, Mecâni-
ca, Mecatrônica, Civil, de 
Materiais, Elétrica, Ele-
trônica, Química, Flores-
tal, Ambiental, de Minas, 

vencedoras: Volkswagen, 
FLC Indústria e Comér-
cio de Plásticos, Fatea, 
TIQ Tremembé Indús-
tria Química e Santu-
ário Nacional de Nos-
sa Senhora Aparecida.
Para essa edição, a novi-
dade é a criação do Selo 
Sustentável para empre-
sas e instituições partici-
pantes e a organização de 
um grupo de trabalho que 
irá discutir e desenvol-
ver na prática ações que 
gerem sustentabilidade.
De acordo com a ideali-
zadora do prêmio Aman-
da Assunção, a expecta-
tiva para essa edição é 
aumentar o número de 
participantes e também 

de Automação). Entre as 
competências dos candi-
datos a serem analisadas 
estão: foco em resultados, 
visão de negócios e faci-
lidade para trabalhar em 
equipe; é preciso ter dis-
ponibilidade para atuar em 
outras cidades e estados 
do país, ter fluência em in-
glês e o conhecimento em 
espanhol será considerado 
um diferencial.  Durante 
os dois anos de duração 
do programa, os trainees 
passarão por uma série de 
treinamentos e avaliações 
estruturadas, além de de-
safios na coordenação de 
projetos com o objetivo de 
ampliar o conhecimento, 
o comprometimento e o 
desenvolvimento de suas 
habilidades. Em todas as 
atividades, terão o acom-
panhamento de um mentor 
e contato direto com os 
principais executivos da 
Empresa. Até o momen-
to, mais de 700 trainees 
já foram formados pela 
Gerdau, que vê o progra-
ma como uma forma efe-
tiva de atrair, desenvolver 
e reter jovens com alta 
performance e potencial 
para atuar como líderes no 
médio prazo. Sobre a Ger-
dau: A Gerdau é líder no 

incentivar ainda mais o 
network entre as empresas 
de todo Vale do Paraíba. 
“Por isso a criação de um 
grupo de trabalho”, diz.
A inscrição é gratuita. Veja 
como inscrever a sua em-
presa no site www.premio-
valesustentavel.com.br.
A iniciativa é da Rede 
Difusora de Comunica-
ção em parceria com o 
Ciesp e o Instituto IS, 
tem o patrocínio da Uni-
tau, Sinal Comunicação, 
Unimed de Taubaté, Al-
pha Ambiental, Prefeitura 
de Taubaté, Hotel Baobá 
e CopyArt. Conta com a 
colaboração da Artcen, 
Promoative, Robson Sal-
gado e CRZ Multimídia.

segmento de aços longos 
nas Américas e uma das 
principais fornecedoras 
de aços especiais do mun-
do. Recentemente, passou 
também a atuar em dois 
novos mercados no Brasil, 
com a produção própria de 
aços planos e a expansão 
das atividades de minério 
de ferro, iniciativas que 
estão ampliando o mix de 
produtos oferecidos ao 
mercado e a competitivi-
dade de suas operações. 
Com mais de 45 mil cola-
boradores, a Gerdau pos-
sui plantas industriais em 
14 países – nas Américas, 
na Europa e na Ásia –, as 
quais somam uma capa-
cidade instalada superior 
a 25 milhões de tonela-
das de aço por ano. Além 
disso, é a maior recicla-
dora da América Latina 
e, no mundo, transforma, 
anualmente, milhões de 
toneladas de sucata em 
aço, reforçando seu com-
promisso com o desenvol-
vimento sustentável das 
regiões onde atua. Com 
mais de 120 mil acionis-
tas, as ações das empresas 
Gerdau estão lista-
das nas bolsas de va-
lores de São Paulo, 
Nova Iorque e Madri.
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Ford de Taubaté coloca mais 116 
trabalhadores em layoff

Adriana Calcanhotto é
atração no Sesc Taubaté

Sebrae-SP faz palestra de
apresentação do Programa de 

Alavancagem Tecnológica

A Ford de Taubaté infor-
mou na quinta-feira (4) 
que irá suspender o con-
trato de trabalho (layoff) 
de mais 116 funcionários. 
Desde agosto são 108 
funcionários suspensos e 
agora o número chegar a 
214. A suspensão dos con-
tratos vai durar 5 meses.
A Ford justificou o layo-

O Sesc Taubaté apresen-
ta, no dia 18 de setembro, 
quinta-feira, show musi-
cal com Adriana Calca-
nhotto, a partir das 20h30.
Afastada por um período 
do violão devido a uma 
lesão, Adriana Calcanhot-
to retoma neste show a 
paixão pelo instrumento 
e lança “Olhos de Onda”, 
novo trabalho marcado 
por composições intimis-
tas e arranjos que valo-
rizam o som de suas cor-
das e sua voz cristalina.
O repertório reúne três 
canções especialmente 
compostas para o novo 
disco, além de músicas 

Voltado a pequenas indús-
trias, programa terá ca-
pacitações e consultorias 
que visam a moderniza-
ção da gestão empresarial. 
O Sebrae-SP promove 
no dia 18 de setembro, 
às 18h30, em São José 
dos Campos, uma pales-
tra de apresentação do 
PAT (Programa de Ala-
vancagem Tecnológica). 
A atividade, gratuita, ocor-
re no Escritório Regional 
do Sebrae-SP. Na ocasião, 
os participantes poderão 
obter detalhes sobre o pro-
grama, que tem o objetivo 
de reduzir custos e tempo 
de produção, aumentar a 
produtividade e melhorar 
a qualidade de produtos e 
processos. Os empresários 
que se inscreverem vão 
participar das atividades 
entre setembro e dezem-
bro. O investimento é de 
R$ 500. Serão 32 horas de 

ff pela crise no mercado 
automotivo no Brasil e 
que é necessário adequar 
a produção à demanda.
Os metalúrgicos afasta-
dos vão receber por meio 
do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT), com 
mais um complemento 
da Ford para a realiza-
ção de cursos de qua-

que consagraram a traje-
tória da cantora, como O 
nome da cidade (Caetano 
Veloso), Para Lá (parceria 
Arnaldo Antunes), Moti-
vos reais banais (criada a 
partir de poema de Wally 
Salomão), Maldito Rádio, 
Devolva-me, Mais Feliz, 
Vambora, Mentiras e Fico 
assim sem você, estas assi-
nadas pela própria artista.
A venda de ingressos tem 
início na próxima terça-
feira, dia 9 de setembro, 
às 18h pela internet, e no 
dia 10, a partir das 17h30, 
nas unidades do Sesc. 
Os ingressos são limita-
dos. Serviço: Adriana Cal-

capacitação presencial e 10 
horas de consultorias nas 
empresas, nas quais serão 
desenvolvidos quatro mó-
dulos: Estrutura do Produ-
to; Fluxo de Fabricação; 
Arranjo Físico e Controle 
Visual de Estoque; Padro-
nização de Rotinas Ope-
racionais. O PAT busca 
despertar os empresários 
para a reorganização do 
processo de produção para 
obter maior competitivi-
dade e sustentabilidade. 
O objetivo é fornecer aos 
empresários soluções sim-
ples e de fácil implanta-
ção, visando a moderni-
zação da gestão industrial, 
e aliar conhecimentos nos 
encontros em sala de aula 
com consultorias indivi-
duais em cada uma das 
empresas participantes. 
O programa inclui visi-
tas nas empresas pelos 
consultores de qualida-

lificação profissional.
O layoff foi aprovado pelos 
trabalhadores em assem-
bleia realizada em junho. 
A Ford Taubaté emprega 
1.800 trabalhadores e pro-
duz transmissões e mo-
tores Sigma 1.5, única no 
país que produz esse mo-
delo de motor, usando no 
New Fiesta e no Nova Ka.

canhoto Dia 18, às 20h30. 
Valores do ingresso: R$ 
6,00 – Trabalhador do 
comércio de bens, servi-
ços e turismo matriculado 
no Sesc e dependentes. 
R$ 15,00 – Usuário ma-
triculado do Sesc e de-
pendentes, aposentado, 
pessoa com mais de 60 
anos, pessoa com defici-
ência, estudante e profes-
sor da rede pública com 
comprovante. R$ 30,00 
– Demais interessados.
Mais informações pelo 
telefone: 12 3634-4000 
ou pelo portal sescsp.
org.br. Venda limitada a 
4 ingressos por pessoa.

de do Sebrae-SP que, por 
meio de um check list, 
vão mapear os desper-
dícios e dificuldades en-
contradas na implantação 
das soluções e, posterior-
mente, avaliar os ganhos 
e aprendizados adquiri-
dos. Desde o ano passado, 
o PAT foi aplicado pelo 
Sebrae-SP duas vezes na 
região e capacitou 19 em-
presas de São José dos 
Campos, Taubaté, Jacareí, 
Caçapava e Tremembé. 
Palestra de apresentação 
do Programa de Alavanca-
gem Tecnológica em São 
José dos Campos Data: 
18 de setembro Horário: 
18h30 Local: Escritório 
Regional do Sebrae-SP em 
São José dos Campos (Rua 
Humaitá, 227, centro). 
Mais informações e ins-
crições gratuitas pe-
los telefones 3922-
2977 e 0800 570 0800
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Monteiro Lobato
promove 5º edição do 
Festival de Literatura 

Infantil

Festival literário contará 
com a participação da jor-
nalista Míriam Leitão, da 
atriz Cinthya Rachel, do 
cantor e compositor Toqui-
nho, entre outras atrações
De 11 a 14 de setembro, 
o município de Monteiro 
Lobato promove o 5º Fes-
tival de Literatura Infantil, 
evento que visa incentivar 
a leitura e possibilitar o 
contato do público com os 
livros. Foi no município 
que o escritor José Ben-
to Monteiro Lobato criou 
suas principais obras literá-
rias: Urupês, Jeca Tatu e o 
Sítio do Picapau Amarelo.
O Festival inicia-se na 
quinta-feira (11), com ati-
vidades exclusivas para 
as escolas municipais e na 
biblioteca pública da cida-
de. Entre as atrações: con-
tação de histórias, oficinas 
literárias e apresentação 
do espetáculo musical in-
fantil “A Bela e a Fera”.
Livros e atrações cul-
turais: No sábado e do-

mingo (13 e 14), a Praça 
Deputado Cunha Bueno 
promove um verdadeiro 
passeio pelo mundo da 
literatura, com oficinas 
culturais, exposição, ven-
da e distribuição de livros 
no período das 9h às 18h.
A tenda principal será pal-
co para apresentações que 
visam incentivar e promo-
ver a leitura. Entre as atra-
ções o grupo “Tiquequê”, 
formado por Diana Tatit, 
Bel Tatit, Angelo Mun-
dy e Wem, que comemo-
ram 10 anos de carreira.
Míriam Leitão, uma das 
mais importantes e pres-
tigiadas jornalistas do 
país também participa 
do evento apresentando 
seus dois livros infantis 
“A menina de nome en-
feitado” e “A perigosa 
vida dos passarinhos pe-
quenos”. Ela será en-
trevistada por peque-
nos leitores: as crianças.
No domingo, a atriz Cin-
thya Rachel, que ficou 

famosa no Brasil por in-
terpretar a personagem 
“Biba” no seriado Castelo 
Rá-Tim-Bum da TV Cul-
tura, participará de um 
agradável bate-papo sobre 
seu livro “A garota que 
queria mudar o mundo”. 
Simplesmente imperdível.
Toquinho: No encerra-
mento do evento, domin-
go às 15h, um bate-papo 
musical com o cantor e 
compositor, Toquinho, 
um dos mais importantes 
nomes da música popu-
lar brasileira. Na sua obra 
musical destacam-se al-
guns clássicos do univer-
so infantil: “Aquarela”, 
“O barquinho” e “Cader-
no”, canções que até hoje 
adultos cantam junta-
mente com seus filhos. O 
5º Festival de Literatura 
Infantil é realizado pela 
Prefeitura Municipal e pe-
las Secretarias de Cultura, 
Turismo e Educação de 
Monteiro Lobato. Todas 
as atividades são gratuitas.

Prefeitura divulga edital 
de Processo Seletivo para 

EMCA de Taubaté
A Escola Municipal de 
Ciências Aeronáuticas 
(EMCA) publica o edital 
2015 para Processo Sele-
tivo dos interessados no 
Curso Técnico de Manu-
tenção de Aeronaves, com 
carga horária de 1.440 ho-
ras e duração de 2 anos. 
O edital, na íntegra, será 
fornecido mediante o pa-
gamento de R$ 3,00 e o in-
teressado também recebe-
rá um DVD informativo.
As inscrições serão rea-
lizadas no período de 08 
de setembro a 11 de ou-
tubro, na sede da EMCA, 
de segunda a sexta-feira 
das 14h30 às 22h, e aos 
sábados das 9h às 11h 
(exceto 4/10). Os inte-
ressados deverão compa-
recer munidos do docu-
mento original e cópia do 

RG, título de eleitor com 
comprovante da última 
eleição, comprovante do 
pagamento da taxa de ins-
crição no valor de R$ 32, 
que deverá ser pago em 
qualquer agência bancária 
ou casa lotérica por meio 
de boleto bancário dis-
tribuído juntamente com 
o edital, e comprovante 
de residência. É necessá-
rio que o candidato tenha 
idade mínima de 17 anos 
completos ou a comple-
tar até 31 de dezembro de 
2015, possuir ensino mé-
dio completo e não possuir 
diploma de curso superior.
Entre as três especialida-
des ofertadas, o candidato, 
após a formatura, poderá 
ser habilitado em: Aviôni-
cos (instrumentos, partes 
elétricas e eletrônica da 

aeronaves), Grupo Moto-
propulsor (motores da ae-
ronave) e Célula (estrutura 
e sistemas da aeronave). 
A escola prepara o aluno 
para exercer a profissão 
em empresas de manu-
tenção aeronáutica ou na 
indústria aeronáutica ca-
pacitando-o para exames 
da Agência Nacional de 
Aviação Civil (ANAC), 
para obtenção da licença 
CCT, sem a qual não po-
derá exercer a profissão.
S e r v i ç o
EMCA (Escola Munici-
pal de Ciências Aeronáu-
ticas – Eng. João Ortiz)
Endereço: Rua Tomé 
Portes Del Rei, nº 
507/Vila São José
Telefone: 3608-7579
E-mail: emcatauba-
t e @ y a h o o . c o m . b r .

12ª Brigada de Infantaria 
promove troca de

comando em Caçapava

Na última sexta-feira, mi-
litares de Caçapava se 
reuniram em solenidade 
de troca de comando da 
12º Brigada de Infanta-
ria Leve Aeromovel. O 
evento ocorreu nas depen-

dências do 6º Batalhão de 
Infantaria Leve - 6º BIL, 
sediado em Caçapava.
Deixa o comando o Ge-
neral William Georges 
Felippe Abrahão para dar 
lugar ao novo comandan-

te, o Gen Rolemberg Fer-
reira da Cunha. A passa-
gem de comando contou 
com a presença do Co-
mandante da 2ª Divisão 
do Exército General Car-
los dos Santos Sardinha.

Petrobras
Nota à Imprensa

Os meios de comunica-
ção vêm, desde sexta-fei-
ra, veiculando matérias 
envolvendo o nome da 
Petrobras a partir de in-
formações não oficiais, 
obtidas dos depoimentos 
que o Sr. Paulo Rober-
to Costa estaria prestan-
do na Polícia Federal.  
Sobre isso a Petrobras es-
clarece que: 1. Não é devi-
do comentar sobre conteú-
dos não oficiais publicados 
nos meios de comunica-
ção. Também não cabe 
comentar sobre investi-
gações em curso ou sobre 
declarações de pessoas ou 
empresas sendo investi-
gadas pela Polícia Fede-
ral ou por qualquer outro 
organismo de controle.
2. Sobre seus empreen-
dimentos e negócios, a 
empresa vem fornecen-
do informações continu-
adamente a toda socie-
dade através do seu site 
www.petrobras.com.br, 
de Notas à Imprensa, de 
respostas aos meios de co-
municação e de comunica-

dos de Fatos Relevantes. 
Dessa forma deixa transpa-
rente tudo que se relaciona 
com os assuntos em aná-
lise ou em investigação.
3. Ademais, a empresa 
cumpre rigorosamente seu 
dever e vem prestando to-
das as informações solici-
tadas pela Polícia Federal - 
PF, Tribunal de Contas da 
União - TCU, Controlado-
ria Geral da União - CGU 
e Ministério Público - MP, 
além de estar sempre infor-
mando a estes Órgãos so-
bre novos fatos e dados de 
que tenha conhecimento. 
4. É de interesse da di-
reção da Empresa ver a 
conclusão de todas as in-
vestigações em curso por 
todos aqueles Órgãos. 
Com este propósito, con-
tinuará contribuindo para 
que isto ocorra rápida e 
eficazmente. Neste senti-
do, a Petrobras requereu 
ao Juiz responsável pela 
Operação Lava Jato aces-
so às informações relati-
vas à Petrobras que o Sr. 
Paulo Roberto Costa já 

forneceu no âmbito da de-
lação premiada, bem como 
enviou cartas às empresas 
citadas nos veículos de 
comunicação, solicitando 
informações sobre a exis-
tência de seus contratos 
com empresas ligadas ao 
Sr. Alberto Youssef e so-
bre qualquer envolvimen-
to com as atividades obje-
to desta investigação. Tais 
informações subsidiarão 
as Comissões Internas de 
Apuração já instaladas.
5. Por fim, a Diretoria 
Executiva informa aos 
seus acionistas e empre-
gados que a empresa con-
tinua trabalhando normal-
mente em todas as suas 
unidades para atender a 
seus objetivos empresa-
riais, visto que atos irregu-
lares, que possam ter sido 
cometidos por uma pes-
soa ou grupo de pessoas, 
empregados ou não da em-
presa, não representam a 
conduta da instituição Pe-
trobras e de sua força de 
trabalho constituída por 
milhares de empregados.


