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A GAzetA dos Municípios

Tremembé Cursos de 
Copeiro e Açougueiro 

gratuitos e com
direito a bolsa de estudo

Avenida Santa Isabel no
vera cruz recebe

asfalto de qualidade
em Tremembé

Prefeitura  Taubaté
conclui primeira fase de 
obra de manutenção no 

Mercatau

A Prefeitura de Tremembé 
através da Secretaria de 
Ação Social e a Invar (Ins-
tituto de Educação e Tec-
nologia Vale do Ribeira) 
informam que na próxima 
sexta-feira (10/10) a partir 
das 8 horas estarão abertas 
as inscrições para os cursos 
de Açougueiro e Copeiro. 
Os cursos são gratuitos e 
o aluno ainda ganha uma 
bolsa de estudos no valor 
de R$320,00 para executar 
o curso escolhido. Além 

Na tarde desta quarta-fei-
ra (08) os moradores da 
Avenida Santa Isabel no 
Vera Cruz tiveram uma 
surpresa muito agradável. 
A via que é a principal do 

Fundado em 1996 pela 
Prefeitura Municipal de 
Taubaté, o Mercatau passa 
por obras de manutenção e 
ampliação. O processo de 
revitalização foi dividido 
em três fases, sendo que a 
primeira etapa, que inclui 
o fechamento lateral do 
galpão de agronegócios, já 
está concluída. Em todo o 
perímetro da área foi insta-
lada uma peça metálica que 
prolonga o telhado, crian-

disso, durante as aulas 
também será oferecida ali-
mentação aos participan-
tes. No fim dos cursos, os 
formandos ganharão um 
certificado de conclusão.
Mas atenção, serão dis-
ponibilizadas somente 
30 vagas por curso que 
tem duração de 3 meses.
Os interessados devem 
comparecer na sede da 
Secretaria de Ação Social 
no endereço: Rua José 
Monteiro Passos, 325  – 

bairro, recebeu um asfal-
to novo e de qualidade. 
Antes a avenida era con-
siderada pelos moradores 
como intrafegável devi-
do aos inúmeros buracos. 

do uma espécie de toldo de 
proteção de chuva, vento 
e sol para as pessoas e os 
produtos hortifrutigranjei-
ros. A administração in-
vestiu R$ 72.050,00 para 
ofertar maior conforto a 
usuários e comerciantes.
Para as fases subsequen-
tes da manutenção, a 
Prefeitura prevê um in-
vestimento na ordem de 
R$ 530.000,00 que in-
clui o asfaltamento de 

Jardim Bom Jesus muni-
dos de RG, CPF e Com-
provante de residência.
“Além desses cursos de 
açougueiro e copeiro es-
tamos buscando outros 
nas mais diversas áreas, 
com isso, vamos dar con-
dições para aquelas pes-
soas que estão procurando 
emprego há algum tempo 
e como consequência ga-
rantir a melhor qualida-
de de vida da população 
tremembeense”, lem-
brou a secretária de ação 
social Andrea Vaqueli.
— — — — — — — —
— — — — — — —
Mais informa-
ções pelos telefones:
(12) 3674.3910
(12) 3674.3660
(12) 3672.4665

Além de facilitar o tráfego 
de veículos, a ação do go-
verno municipal valoriza-
rá as dezenas de residên-
cias ao longo da avenida.
Assim como prometido 
pelo prefeito Marcelo Va-
queli, que acompanha de 
perto a execução das 24 
obras que estão aconte-
cendo na cidade, a Ave-
nida Santa Isabel já rece-
beu nova capa asfáltica, 
assim como a Rua Octa-
ciano Xavier Castro. A 
próxima etapa no bairro 
é a construção da creche 
que receberá 150 crianças.

8.000m², repintura de solo 
e melhoria na iluminação.
O Mercatau possui uma 
área de, aproximadamen-
te, 40.000m² e funciona 
como mercado atacadista 
as segundas e quintas-fei-
ras, das 17h às 21h, onde 
cerca de 115 comerciantes 
atuam na venda de produ-
tos in natura. Destes, 80% 
são produtores rurais e o 
restante apenas comercia-
lizam produtos trazidos 
de outras regiões do país. 
A média de visitação des-
tes dois dias da semana é 
de 3.000 usuários, sendo 
60% do próprio município 
e 40% vindos de outras 
cidades. Desde o ano pas-
sado o Mercatau também 
funciona aos sábados, das 
06h às 13h, com a feira 
livre para os taubateanos, 
que somam 1.000 visita-
ções aos finais de semana.

Balcão de Empregos de
Taubaté oferece

excelentes
oportunidades

Em Taubaté, o Balcão de 
Empregos da Prefeitura de 
Taubaté comunica nesta 
quarta-feira (8) a dispo-
nibilidade de 30 vagas de 
emprego para a área de 
limpeza técnica. De acor-
do com a prefeitura, as 
vagas são exclusivas para 
profissionais que tenham 
no mínimo um ano de ex-
periência. Para se candi-
datar, o interessado  deve 
ter conhecimentos básicos 
para manipulação e aplica-
ção de produtos químicos. 
As funções disponíveis 
são para Operador de Má-

quina Lavadora, que exige 
carteira de habilitação na 
categoria “B”, Supervisor 
de Limpeza, Limpador de 
Vidro e Coletor de Lixo. 
Também há vagas em ou-
tras em diversas áreas: 
Açougueiro, Ajudante de 
Caldeiraria, Ajudante de 
Pintor, Analista Fiscal, 
Auxiliar de Enfermagem, 
Auxiliar de Limpeza, Au-
xiliar de Produção, Cai-
xa, Caldeireiro, Chapei-
ro, Coletor, Costureira, 
Cozinheiro, Eletricista, 
Eletricista Predial, Encar-
regado Geral, Enfermeira, 

Faxineira, Instalador de 
Alarme, Manicure, Ma-
nutenção Geral, Mecânico 
de Empilhadeira, Mecâ-
nico de Manutenção, Me-
cânico de Refrigeração, 
Operador de Máquina 
Lavadora, Operador de 
Pá Carregadeira, Passa-
deira Industrial, Pintor 
Industrial, Pintor Pre-
dial, Professor de Física, 
Recepcionista Bilingue, 
Supervisor de Limpeza, 
Topógrafo, Torneiro CNC 
e Vendedora Interna. 
Os interessados devem 
procurar o Balcão de Em-
pregos, que fica na Rua Be-
nedito da Silveira Moraes, 
s/nº - Jardim Ana Emília, 
na Rodoviária Nova. Ho-
rário de funcionamento: 
De segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 17h. Tele-
fone: (12) 3621-6043. 
Caso não tenha cadastro, 
é necessário apresentar 
comprovante de endereço 
e documentos pessoais.
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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

Pinda oferece diversas
atividades em comemoração 

ao Dia das Crianças

Dia das Crianças - PM de Taubaté 
orienta população na área comercial

Este final de semana será 
com muita festa em co-
memoração ao Dia das 
Crianças e a Secretaria 
de Juventude, Esportes 
e Lazer da Prefeitura, e 
demais secretarias e de-
partamentos, convidam a 
população para se diver-
tir. Neste sábado (11) o 
Centro Esportivo José Ely 
Miranda, “Zito”, será pal-
co das atividades. O local 
contará com diversas atra-
ções a partir das 14 horas 
e até às 18 horas a diver-

O superintendente de Pro-
dução de Águas da Com-
panhia de Saneamento 
Básico do Estado de São 
Paulo (Sabesp), Marco 
Antonio Lopez Barros, 
admitiu que estuda redu-
zir a vazão do Sistema 
Cantareira. Os ministérios 
públicos Estadual e Fede-
ral já ajuizaram ação ci-
vil pública pedindo que o 
uso da água do Cantareira 
seja restringido. De acordo 

são é garantida. O Bosque 
da Princesa é um ponto de 
encontro e lazer, por este 
motivo, ele foi escolhido 
para sediar as comemora-
ções da data dedicada às 
crianças. Além de brincar 
no playground existente 
no local haverá brinquedos 
infláveis, estações de brin-
cadeiras, jogos de mesa, 
atividades culturais, entre 
outras. As ações serão das 
14 às 18 horas. As festivi-
dades do Dia das Crianças 
não encerram no dia 12, 

com a Sabesp, a redução 
da vazão pode integrar o 
plano de contingência exi-
gido pelo Departamento 
de Águas e Energia Elétri-
ca (Daee) e pela Agência 
Nacional de Águas (ANA) 
para que comece a capta-
ção da segunda cota do vo-
lume morto. A companhia 
informou que o volume 
de redução da vazão ainda 
não foi estipulado. Segun-
do medição da ANA, a va-

pois, o Araretama também 
receberá os brinquedos 
infláveis, brinquedoteca 
e estações recreativas no 
dia 18, das 14 às 18 horas. 
As brincadeiras serão no 
ginásio Rita Eni Cândido, 
“Ritoca”.De acordo com 
as informações da Secreta-
ria de Juventude, Esportes 
e Lazer haverá recreação 
aquática no “Zito” e no 
“Ritoca”, é recomen-
dável estar com traje 
de banho, como: sun-
ga, maiô ou biquíni.

zão do Cantareira liberada 
para a Sabesp é hoje de 
16,6 metros cúbicos por 
segundo. No dia 7, estava 
em 17,27 metros cúbicos 
por segundo. Os volumes 
registram queda confor-
me a escassez de água au-
menta. O nível total dos 
reservatórios do Cantarei-
ra continua preocupante 
e chegou ontem, dia 8, a 
5,5% da capacidade. Há 
um ano, o nível era 39,8%.

10h acontece a Vivência 
ambiental Que Bicho sou 
Eu?, em que os partici-
pantes poderão manipular 
e observar crânios de ani-
mais e conhecer hábitos 
de diferentes espécies. No 
mesmo horário será a ofi-
cina de Confecção de Me-
dalhas. A oficina de instru-
mentos musicais Que Som 
é Este? Acontece em três 
horários: às 10h, às 13h30 
e às 15h30. Bira Azeve-
do ministra a construção 
de instrumentos musicais, 
feitos com materiais re-
cicláveis e reutilizáveis.  
Também em três horários, 
às 11h, às 13h30 e às 15h, 
será a Intervenção Polvos 
Poéticos, com o Grupo 
Sensus. Inspirada na ve-
lha brincadeira do telefone 
sem fio, os polvos poéticos 
são uma forma divertida e 
encantadora de incentivo à 
literatura. O teatro infantil 
Ciranda das Flores, ence-
nado pela Cia Prosa dos 
Ventos, começa às 11h. No 
espetáculo, as dificuldades 
e as belezas do primeiro 
amor são tratadas com de-
licadeza e bom humor.  Às 
14h, tem Jogos Aquáticos. 
Para participar da ativida-
de é necessário o cartão de 
matrícula e o exame médi-
co válidos. Também nesse 
horário acontece a Oficina 
Eco Boneco. A companhia 
Circo Da Vinci apresenta 
o Espetáculo Sonatinas, 
onde palco e picadeiro se 
misturam para exibir um 
show musical com ele-
mentos cênicos e teatrais. 
Ritmos como a cumbia, 
ska, folk e outros gêneros 
latino-americanos ajudam 
a formar o espetáculo com 
números circenses que 
é voltado para toda a fa-
mília.  Às 15h, será a Vi-
vência ambiental Pedras 
no Caminho. Por meio de 
manipulação de diferentes 
minerais conheça como 
são feitos materiais como 
vidros, telha e pisos. En-
cerrando as atividades do 
feriado, às 16h, acontece 
a Recreação Pais e Filhos.

Sesc Taubaté realiza
programação especial para 
crianças no final de semana

Durante o próximo final 
de semana, dias 11 e 12 de 
outubro, o Sesc Taubaté 
oferece diversas atividades 
gratuitas destinadas ao pú-
blico infantil. A programa-
ção contempla atividades 
esportivas, culinárias, re-
creativas, oficinas, conta-
ções de história, vivências, 
intervenções artísticas, en-
tre outras. No sábado, a 
partir das 9h, tem início a 
Ação com a Comunidade, 
com atividades recreativas 
para a população na Praça 
Jair Pires, no bairro Espla-
nada Santa Terezinha, com 
instrutores de atividades 
físicas do Sesc. Na mesma 
praça, às 9h30, terá a Ten-
da Animal, atividade na 
qual os participantes têm 
contato com diferentes 
animais credenciados pelo 
IBAMA, como cobras, 
lagartos, rãs e chinchilas, 
e recebem informações 
sobre maus tratos, tráfico 
de animais, posse respon-
sável, hábitos e costumes. 
A ação é em parceria com 
AAMBEST (Associação 
de Amigos Moradores do 
Bairro Esplanada Santa 
Terezinha). A atividade 
também acontece no Sesc 
Taubaté às 15h30. Também 
às 9h30, será, no ginásio, 
o Festival Sesc de Futsal 
Infantil, com alunos e pro-
fessores do Projeto Vida - 
Arte, Educação e Cultura.
Às 10h30, acontece a ofi-
cina Mestre Cuca Doci-
nhos da Vovó, com orien-
tações sobre alimentação 
saudável de forma lúdica 
com preparação de doces 
caseiros de amendoim. As 

inscrições devem ser feitas 
gratuitamente na Central 
de Atendimento. As vagas 
são limitadas. A partir das 
14h tem início a Recrea-
ção Pais e Filhos, Jogos 
Aquáticos e a Oficina Ca-
valinho de Pau.  Às 15h, 
os artistas da Intervenção 
Artística Ciclistas Bone-
queiros exibem pequenos 
espetáculos com bonecos, 
cenários e objetos em mi-
niatura em bicicletas, se-
melhante das décadas de 
40 e 50, equipadas com 
caixas de madeira. No dia 
12, a atividade será às 13h. 
Das 15h às 17h, nos dias 
11 e 12, acontece a ativida-
de Editores de Quadrinhos 
Online!, com instrutores 
da Internet para conhecer, 
explorar e aprender a jogar 
e instalar Games livres e 
abertos.  A última ativida-
de do sábado é a contação 
de história O Rouxinol e o 
Imperador, com a Cia. do 
Estômago, às 16h30. A his-
tória trata de um impera-
dor que descobre que tem 
em seu jardim o rouxinol 
com o canto mais lindo do 
mundo e resolve aprisio-
ná-lo para ouvi-lo todas as 
manhãs.  As atividades do 
domingo iniciam às 9h30 
com a Corrida Recreativa 
– Dia da Criança, que con-
siste em provas de corrida 
livre, corrida de saco, cor-
rida de revezamento, e de 
mãos dadas (pais e filhos). 
A atividade é destinada a 
crianças de 6 a 12 anos. 
As inscrições devem ser 
feitas até o dia 10 na Cen-
tral de Atendimento. As 
vagas são limitadas.  Às 

Vem aí o Horário de verão 2014/2015

Terá início no outro final 
de semana o horário de ve-
rão brasileiro. A partir das 
dia 19 deste mês, quando 
os residentes das regiões 
Sul, Sudeste e Centro-O-
este deverão ajustar seus 
relógios atrasando em 
uma hora, o país preten-
de incentivar a economia 
de energia no período de 
maior consumo duran-
te o ano. Ao longo dos 
119 dias horário de verão 
2013/2014, o país eco-
nomizou R$ 405 milhões 

com a redução de energia. 
Pelo decreto que adota a 
medida, o horário deve ser 
iniciado sempre no tercei-
ro domingo de outubro e 
encerrada no terceiro do-
mingo de fevereiro do ano 
subsequente, exceto quan-
do coincidir com o domin-
go de carnaval. Como em 
2015 o carnaval será no 
dia 17 de fevereiro, o ho-
rário de verão deverá aca-
bar no dia 22 de fevereiro. 
O objetivo é evitar que, 
em meio a um feriado, al-

guns esqueçam de ajustar 
os relógios. Instituído pela 
primeira vez em 1931, o 
horário de verão só foi 
adotado anualmente a par-
tir de 1985. Nesta época 
do ano, é possível aprovei-
tar a luz solar e reduzir o 
consumo de energia, acen-
tuado no período por cau-
sa do calor e do aumento 
da produção industrial 
às vésperas do Natal. De 
acordo com o Ministério 
de Minas e Energia, é pos-
sível reduzir a demanda 
por energia no período de 
suprimento mais crítico do 
dia, entre as 18h e as 21h, 
quando a coincidência da 
utilização de energia elé-
trica por toda a população 
provoca um pico de con-
sumo. Com a redução, o 
uso de energia gerada por 
termelétricas pode ser evi-
tado, reduzindo o custo da 
geração de eletricidade.

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna públi-
co que se encontra reaberta Licitação na modalidade PRE-
GÃO PRESENCIAL nº 07/2014, Processo nº 43/2014, para 
aquisição de Combustível (Óleo Diesel e Gasolina),com 
entrega parcelada pelo período de 12 meses, para os veí-
culos municipais. Abertura dia 29/10/2014 às 14:00 horas, 
os interessados poderão retirar o Edital completo, na sede 
da Prefeitura Municipal até o dia 27/10/2014, na Av. XV de 
Novembro, 829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 
3676.1282. O edital poderá ainda ser solicitado no seguinte 
endereço eletrônico: licitacao@redencaodaserra.sp.gov.br. 
RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Municipal
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Sopa e curso de panetone 
no Restaurante Bom Prato

de Taubaté

Nível do Cantareira
cai para 5,5%

A Missão Sede Santos 
(MSS), da Diocese de 
Taubaté, e o Restauran-
te Bom Prato estão com 
duas novas iniciativas.
A partir do mês que vem, 
serão servidas, gratuita-
mente, sempre na última 
sexta-feira, 200 sopas. 
Neste mês de outubro, a 
oferta já será agora, dia 
10. A sopa virá acom-
panhada de pão e suco.
“A entrega será feita me-
diante a ordem de chegada. 
Nosso desejo é alcançar o 
morador de rua e o cidadão 

A Missão Sede Santos 
(MSS), da Diocese de 
Taubaté, e o Restauran-
te Bom Prato estão com 
duas novas iniciativas.
A partir do mês que vem, 
serão servidas, gratuita-
mente, sempre na última 
sexta-feira, 200 sopas. 
Neste mês de outubro, a 
oferta já será agora, dia 
10. A sopa virá acom-
panhada de pão e suco.
“A entrega será feita me-
diante a ordem de chegada. 
Nosso desejo é alcançar o 
morador de rua e o cidadão 

que não tem condição de 
ter uma refeição noturna. 
Esperamos também co-
nhecer melhor aquele que 
vem para a refeição e po-
der assisti-lo nos projetos 
sociais desenvolvidos em 
nossa entidade”, diz Fer-
nando Oliveira de Jesus, 
gerente do Restaurante.
A outra iniciativa aconte-
cerá no dia 8 de novem-
bro: “Curso Geração de 
Renda”. Trata-se de um 
curso para a confecção de 
panetones (doce, salgado e 
trufado). O curso tem du-

que não tem condição de 
ter uma refeição noturna. 
Esperamos também co-
nhecer melhor aquele que 
vem para a refeição e po-
der assisti-lo nos projetos 
sociais desenvolvidos em 
nossa entidade”, diz Fer-
nando Oliveira de Jesus, 
gerente do Restaurante.
A outra iniciativa aconte-
cerá no dia 8 de novem-
bro: “Curso Geração de 
Renda”. Trata-se de um 
curso para a confecção de 
panetones (doce, salgado e 
trufado). O curso tem du-

ração de 6 horas, é gratuito 
e as 60 vagas estarão aber-
tas a partir do dia 27 des-
te mês, na sede da MSS: 
Casa João Paulo II, à Rua 
do Café, 58 – Centro.
“O objetivo do curso é re-
forçar o orçamento fami-
liar, sobretudo pensando 
nas festas de final de ano, 
que já estão aí”, lembra Fer-
nando Oliveira de Jesus.
O Restaurante fica no Par-
que Doutor Barbosa de Oli-
veira, 31, Centro, Taubaté. 
Mais informações: (12) 
3624-6883 / 3624-6433.
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Sebrae realiza Semana do 
Empreendedor em diversas 

cidades do Vale
Em comemoração à Se-
mana do Empreendedor, 
o Sebrae realiza, de 13 a 
18 de outubro, a Caravana 
do Empreendedorismo. A 
região do Vale do Paraíba 
recebe a Caravana nos dias 
15 e 16, com quatro vans 
do Sebrae Móvel em São 
José dos Campos e quatro 
em Jacareí. Além disso, 
haverá programação espe-
cial de palestras, oficinas 
e workshops a partir do 
dia 13 em nove cidades 
da região. Na Semana do 
Empreendedor o Sebrae 
realiza uma grande mobi-
lização de atendimento a 
micro e pequenas empre-
sas (MPEs), além de esti-
mular o aprimoramento da 
gestão de negócios, é levar 
orientações que ajudem o 
segmento a alavancar as 
vendas de Natal - princi-
pal data do calendário do 
comércio e responsável 
por perto de 15% do movi-
mento médio anual do va-
rejo, segundo a Associação 
Comercial de São Paulo.
Nove cidades da RM do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte terão programação 
de palestras: São José dos 
Campos, Guaratingue-
tá, Pindamonhangaba, 
Jacareí, Cruzeiro, Cara-
guatatuba, São Sebas-
tião, Ilhabela e Paraibuna.
Durante as atividades, as 
equipes do Sebrae pode-
rão mostrar desde como 
contratar temporários e 
melhorar as vitrines até 
formas de aquecer ven-

das e faturamento ou fi-
delizar os consumidores 
que entrarem nos esta-
belecimentos para reali-
zar as compras de Natal.
A ação envolve ainda o 
atendimento pela inter-
net e por meio do 0800 
570 0800, que funcio-
nará de segunda a sex-
ta-feira no horário nor-
mal, das 8h às 20h, e em 
esquema de plantão no 
sábado, das 9h às 16h. 
“Nossas equipes de con-
sultores e analistas estarão 
de prontidão para orientar 
e tirar dúvidas nos prin-
cipais temas de gestão de 
negócios, como finanças, 
área jurídica, recursos 
humanos e outros, escla-
recendo os empresários 
dos setores de comércio, 
indústria e serviços. Mas 
o marketing, nesse ano em 
que são claros os sinais de 
desaquecimento da eco-
nomia, será o nosso tema 
central”, finaliza Huss-
ni.  Pindamonhangaba
Palestras:Dia 15/10 – 
10h às 12h. Tema: De-
senvolva sua Empresa
Local: Associação Comer-
cial e Industrial de Pinda-
monhangaba (Rua Deputa-
do Claro César, 44, Centro)
Dia 16/10 – 17h às 19h. 
Tema: Receita de Sucesso 
- Engenharia de Cardápio
Local: Prefeitura de Pin-
damonhangaba (Av. Nossa 
Senhora do Bom Suces-
so,1.400, Alto do Cardoso)
Mais informações e ins-
crições gratuitas pelos 

telefones (12) 3132-
6777 ou 0800 570 0800
C a r a g u a t a t u b a
Palestra: Dia 13/10 – 15h 
às 17h. Tema: Como 
a Qualidade Contri-
bui para o seu Negócio
Local: Auditório da 
Fundacc (Rua San-
ta Cruz, 396, Centro)
Inscrições para as ativi-
dades e mais informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone (12) 3882-3854
São Sebastião: Sebrae 
Responde Dia 15/10 – 15h 
às 17h. Tema: Treinamen-
to e Desenvolvimento de 
Equipe Local: Posto de 
Atendimento ao Empreen-
dedor (Rua Expedicioná-
rio Brasileiro, 207, Centro)
Inscrições para as ativi-
dades e mais informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone (12) 3892-1549
Ilhabela: Sebrae Res-
ponde Dia 16/10 – 15h 
às 17h. Tema: Liderança
Local: SECTUR (Praça 
Vereador José Leite dos 
Passos, 14, Barra Velha)
Inscrições para as ativi-
dades e mais informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone (12) 3895-7220
Paraibuna - Palestra: Dia 
16/10 - 18h30 às 10h30. 
Tema: Como Vender 
Mais e Melhor - Natal
Local: Câmara de Parai-
buna (Praça Monsenhor 
Ernesto A. Arantes, 43, 
Centro). Gratuito, com va-
gas limitadas. Inscrições 
pelos telefones (12) 3974-
4070/ 0800 570 0800

FATEA realiza três exposições 
de arte em outubro

A FATEA (Faculdades 
Integradas Teresa D’Ávi-
la) de Lorena realiza du-
rante o mês de outubro 
três exposições de arte 
para celebrar os 60 anos 
do Instituto Santa Teresa 
(IST). A mostra fotográ-
fica “Heróis Urbanos”, a 
exposição coletiva “Não 
se faz arte nas pontas dos 
dedos” e “Carlitos - 100 
anos de Chaplin no Cine-
ma” são abertas ao público 
até dia 31. Heróis Urbanos
A mostra fotográfica “He-
róis Urbanos” foi criada 
pela fotógrafa Kátia Aran-
tes, ex-aluna do IST, e é 

formada por 18 paíneis 
fotográficos com imagens 
de super-heróis famosos 
inseridos na cidade de São 
Paulo. A exposição está no 
térreo do Prédio Teresa de 
Jesus. Nos paíneis, tem o 
Incrível Hulk no Edifício 
Copan, o Batman no Mos-
teiro de São Bento e o Ho-
mem-Aranha pendurado 
na Estação da Luz. As fo-
tografias foram produzidas 
com uma lente grande an-
gular, em que os bonecos, 
com cerca de 30 centíme-
tros, parecem ser de tama-
nho real. A fotógrafa diz 
que fez uma homenagens 

aos trabalhadores da capi-
tal paulista, que são os ver-
dadeiros heróis. Não se faz 
arte nas pontas dos dedos
A exposição “Não se faz 
arte nas pontas dos dedos” 
é uma homenagem ao cen-
tenário de nascimento do 
artista Iberê Camargo, ce-
lebrado em novembro. É 
uma mostra coletiva, que 
reúne pinturas, desenhos 
e instalações de artistas 
do Núcleo de Arte Fatea, 
que elaboraram obras a 
partir de pesquisas sobre 
este importante artista 
brasileiro expressionis-
ta.  “Carlitos” - 100 anos 
de Chaplin no Cinema
A exposição será aberta 
em 13 de outubro e conta-
rá com cartazes de alguns” 
de seus 81 filmes, um pou-
co de sua trajetória no ci-
nema e também um totem 
para quem desejar tirar 
fotos como “Carlitos”. No 
espaço Cantina D’Arte. A 
mostra faz parte do Encon-
tro de Filosofia do IST que 
receberá alunos de outras 
duas escolas salesianas: 
Colégio do Carmo, de 
Guaratinguetá, e Institu-
to São José, de São José 
dos Campos. O encontro 
será em 24 de outubro.

Dilma, da Sabesp, admite 
falta de água em locais altos 

ou afastados

Dilma Pena, presidente da 
Companhia de Saneamen-
to Básico do Estado de 
São Paulo (Sabesp), este-
ve ontem (8) na Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Sabesp, na Câ-
mara Municipal de São 
Paulo, onde admitiu que 
algumas regiões do Estado 
enfrentam a falta de água. 
Segundo ela, o contingen-
ciamento existe, pelo me-
nos no período noturno em 
função da diminuição da 
pressão, o que dificulta a 
água chegar a bairros mais 
altos ou afastados. Em de-
poimento à CPI, Dilma foi 

questionada sobrea a crise 
hídrica que desde o início 
do ano afeta a população 
do Estado. Com a falta de 
chuva e a consequente di-
minuição diária do nível 
de água do Sistema Can-
tareira, cresce a cada dia 
o risco de um colapso na 
região metropolitana de 
São Paulo. Sobre as re-
giões já impactadas pela 
falta de água, ela admite: 
“Isso é uma redução da 
pressão na rede para dimi-
nuir as perdas de água. A 
falta de água depende da 
reservação que, se é ade-
quada, a família não ficará 

sem água”. A CPI da Sa-
besp foi criada em agosto 
deste ano para analisar os 
contratos entre a Sabesp e 
a Prefeitura de São Paulo. 
Dilma Pena ressaltou que 
a diminuição da pressão da 
água não significa raciona-
mento porque todas as re-
des estão abertas em tem-
po integral, e a Sabesp está 
atendendo a todas recla-
mações dos consumidores. 
Segundo ela, áreas irregu-
lares, muito altas, edifica-
ções em lotes amplos, com 
diversos pavimentos e que 
dividem uma única caixa 
de água podem tem pro-
blemas. Ela concluiu de-
clarando que a companhia 
administra a disponibili-
dade de água para manter 
a demanda e que a Sabesp 
tem tecnologia para geren-
ciar a crise atual e garantir 
que toda a população seja 
abastecida. * Com infor-
mações da Agência Brasil

Inscrições para cursos de 
pedreiro e encanador em 

Pinda segue aberta
Os interessados em fazer 
os cursos de pedreiro e en-
canador têm até esta sex-
ta-feira (10) para fazer as 
inscrições.  Para garantir a 
vaga basta ir ao Parque da 
Cidade e ou nos Centros de 
Referência em Assistência 
Social (Cras) do Castolira 
e Cidade Nova das 8 às 11 
horas e das 14 às 16 horas. 
É preciso apresentar RG 
e comprovante de endere-
ço. Os cursos são ofere-

cidos por meio do Fundo 
Social de Solidariedade 
de Pindamonhangaba e a 
Prefeitura. São 15 vagas 
para cada curso e as au-
las acontecerão no Parque 
da Cidade. As aulas do 
curso de pedreiro serão 
às terças-feiras e de en-
canador às quintas-feiras. 
O período das aulas é 
das 8 às 11h30 e das 13 
às 17 horas. O objetivo é 
qualificar a mão de obra 

pindense para que a po-
pulação possa contar com 
profissionais preparados. 
O Fundo Social de Soli-
dariedade e a Prefeitura 
de Pindamonhangaba tem 
oferecido diversas opções 
de cursos à população. 
Os interessados em co-
nhecer os trabalhos po-
derá ir à sede do Fundo, 
localizada ao lado da an-
tiga prefeitura.O Tribunal 
de Justiça de São Paulo 
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Receita Federal libera consulta 
ao 5º lote de restituição do IR Inflação cresce e vai a 0,57% 

em setembro, puxada pela alta 
dos alimentos

Diva da MPB, Alaíde 
Costa faz show gratuito 

em Pinda

Pinda recebe pilotos de todo 
o país na 2ª etapa da Copa 
AgoraVale de Motocross

Ministério Público quer limitar 
retirada de água do Sistema 

Cantareira

A Receita Federal liberou 
na manhã desta quarta-fei-
ra (8) a consulta ao 5º lote 
de restituição do Imposto 
de Renda Pessoa Física 
2014 (ano-base 2013) e 
também para os lotes re-
siduais das declarações 
de 2013 a 2008 (anos-ba-
se 2012 a 2007). Um total 
de 2.031.834 contribuintes 
vão receber em torno de 
R$ 2,2 bilhões. Em rela-
ção ao exercício de 2013, 
a Receita pagará R$ 2,113 

A inflação oficial ficou 
em 0,57% em setembro 
deste ano, segundo reve-
la o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA).  No mês 
anterior, a taxa havia sido 
de 0,25. No ano passado, 
o IPCA, órgão que mede 
a inflação oficial, regis-
trou 0,35%. Os dados fo-

A cantora e composito-
ra Alaíde Costa, uma das 
maiores intérpretes da 
MPB, vai comemorar o 
lançamento de seu primei-
ro álbum autoral em Pin-
damonhangaba, na sex-
ta-feira (10), às 20 horas, 
no Espaço Cultural Teatro 
Galpão. O evento será pre-
cedido de oficina e terá en-
trada gratuita. Os ingressos 
deverão ser retirados no 
Departamento de Cultura 
da Prefeitura, na sexta-fei-
ra, a partir das 9 horas, na 
rua Dr. Campos Sales, 530, 
São Benedito (ao lado da 
agência dos Correios São 
Benedito). Sob o nome de 
Canções de Alaíde, o dis-
co é o primeiro da canto-
ra após seis décadas. Aos 
79 anos, e figura ímpar da 

Pindamonhangaba se 
prepara para receber os 
principais pilotos brasi-
leiros na 2ª etapa da Copa 
AgoraVale de Motocross.  
Neste próximo final de 
semana, Pindamonhan-
gaba será palco da 2ª eta-
pa da Copa AgoraVale de 
Motocross. O evento será 
aberto ao público a partir 
das 08hs com encerramen-
to às 18hs e terá velocross 
no sábado (11) e moto-
cross no domingo (12). 
Mais uma vez, pilotos de 
todo o país estarão na ci-
dade, agora, valendo pon-
tos para a premiação, que 
inclui troféus do 1º ao 5º 
colocado.  O evento es-
portivo conta com o apoio 
da Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba e 
diversos parceiros que 
acreditam no sucesso da 
Copa, que será realizado 

Os ministérios públicos 
Estadual e Federal ajui-
zaram ação civil pública 
para restringir o governo 
estadual no uso da  água 
do Sistema Cantareira. 
A maior crise hídrica da 
historia do Estado de São 
Paulo preocupa todos os 
setores. A 3ª Vara da Justi-
ça Federal da Subseção Ju-
diciária Federal de Piraci-

bilhões a 2.001.743 pesso-
as físicas, com correção de 
5,42%, correspondente à 
variação da taxa Selic (ju-
ros básicos da economia) 
entre maio e outubro deste 
ano. Os pagamentos terão 
as seguintes correções: 
14,32% (para as decla-
rações de 2013), 21,57% 
(2012), 32,32% (2011), 
42,47% (2010), 50,93% 
(2009) e 63% (2008). Os 
índices equivalem à taxa 
Selic acumulada de maio 

ram divulgados hoje (8) 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE). De acordo com 
o IBGE, o avanço do ín-
dice no mês de setembro 
foi puxado principalmente 
pela alta dos preços dos 
alimentos que tiveram re-
ajuste de 0,78%, depois 
de três meses de registos 

MPB, Alaíde realiza o so-
nho de gravar um álbum 
apenas com composições 
próprias. Com a mesma 
afinação e a mesma in-
terpretação personalíssi-
ma dos tempos pré-bos-
sa nova, quando iniciou 
a carreira como crooner 
do Avenida Dancing no 
Rio de Janeiro, em 1954, 
a intérprete se consagra 
definitivamente neste dis-
co produzido por Thiago 
Marques Luiz no projeto 
viabilizado pelo ProAc. O 
material mostra uma can-
tora autêntica, que nunca 
se dobrou aos modismos 
comerciais, mantendo-se 
fiel ao seu próprio estilo.
A carreira: Alaíde com-
pôs a sua primeira canção 
aos 17 anos. Ao longo do 

nos dias 11 e 12 de outu-
bro no Aeroclube local. A 
expectativa é grande em 
toda a região para o acon-
tecimento que promete re-
petir o grande sucesso de 
público, quando mais de 
20 mil pessoas passaram 
pelo local.  Atrações para-
lelas - Além das disputas 
de motocross e velocross, 
o evento terá outros atra-
tivos como: 4º Encontro 
de Aeromodelismo, Balo-
nismo, Exposição de Ae-
ronaves, Voo Panorâmico, 
Apresentações de BMX, 
Paraquedismo, Escotismo 
e Slackline. Além de pra-
ça de alimentação e res-
taurante (A Biruta), estão 
programadas diversas ati-
vidades infantis (brinque-
dos infláveis) e demons-
tração de Wheeling com o 
piloto Alemão. Premiação 
- No final da Copa haverá 

caba recebeu uma ação dos 
promotores dos núcleos de 
Piracicaba e Campinas e 
do Grupo de Atuação Es-
pecial de Defesa do Meio 
Ambiente (Gaema) que 
alertam para sérios riscos 
ao abastecimento público 
caso prossiga a captação 
da segunda cota do volu-
me morto, como deseja a 
Sabesp. A ação quer coibir 

do ano de entrega da de-
claração a este mês. A 
consulta está disponível 
no site da Receita Federal, 
pelo telefone 146 ou no 
aplicativo da Receita para 
tablets e smartphones.
Os beneficiados recebe-
rão o dinheiro no dia 15 
de outubro. Caso o valor 
não seja creditado, o con-
tribuinte poderá ir a qual-
quer agência do Banco 
do Brasil ou ligar para o 
telefone 0800-729-0001.

de queda. Também o setor 
de transportes colaborou 
com o avanço da inflação 
com aumento de 0,63% . 
O IPCA acumula taxas de 
4,61% no ano e de 6,75% 
no período de 12 meses, 
acima do teto da meta es-
tipulada pelo governo, 
que é 6,5%. * Com infor-
mações da Agência Brasil

tempo, mesmo tendo pre-
valecido o lado intérprete, 
as novas melodias sempre 
permearam sua carreira. 
Várias de suas canções 
foram escritas em parce-
ria com amigos, ilustres 
poetas e compositores da 
música brasileira. Alguns 
de seus parceiros estão 
no CD, entre eles Viní-
cius de Moraes, Antônio 
Carlos Jobim, Johnny Alf, 
Hermínio Bello de Car-
valho e Geraldo Vandré. 
As canções de Alaíde: O 
CD Canções de Alaíde 
abre com uma temática 
comum na obra da com-
positora: o amor. A música 
“Qual a Palavra” fala de 
uma grande paixão, abrin-
do passagem para a pri-
meira parceria com Viní-
cius de Moraes, presente 
no disco, “Tudo o Que É 
Meu”. Alaíde conta que 
recebeu essa letra duran-
te uma visita que fez ao 
‘poetinha’, quando ele 
estava internado no Rio 
de Janeiro. “Ele disse que 
havia um presente para 
mim na gaveta e o presen-
te era um papel dobrado 
com a letra da canção”.

sorteio de uma moto CRF 
230 entre os campeões de 
cada categoria e uma moto 
Honda Pop entre os vice-
campeões de cada catego-
ria. Os terceiros colocados 
de cada categoria concor-
rerão ao sorteio de uma 
bike. O maior prêmio é um 
veículo VW up! que será 
sorteado entre todos os 
inscritos que participaram 
de pelo menos cinco eta-
pas. ( Obs: regras do sor-
teio no site da copa www.
copaagoravalemotocross.
com.br.  Balada AeroNigth 
- E as atrações não se resu-
mem só ao longo do dia. 
A noite de sábado reserva 
ainda a Balada Aeronight 
com bandas, DJs e muito 
embalo que terá atrações 
como Rádio Motel , Bella-
tor, Banda Blackmmodo-
ro, e muita descontração.   
OBS: Os ingressos para 
Balada estão sendo vendi-
dos nos patrocinadores e 
no local do evento por R$ 
20,00 ( Vinte Reais). O in-
gresso diurno será ( 1 Kg 
) de alimento não pere-
cível (Exceto Sal). Local: 
Av. Manoel César Ribeiro, 
2800, Parque da Juventude, 
Aeroclube de Pindamo-
nhangaba. Mais informa-
ções no site: www.copaa-
goravalemotocross.com.br

o uso e cita em seu texto: 
“levando a um colapso 
das duas regiões abasteci-
das (Bacia do Piracicaba 
e região metropolitana de 
São Paulo), riscos à saúde 
pública, impactos ao meio 
ambiente e impactos à in-
dústria, à agricultura e à 
economia”. A Sabesp não 
se pronunciou, pois ainda 
não foi notificada sobre 
a ação. Nesta terça-feira, 
o nível do reservatório 
registrou novo recorde 
negativo: 5,6% de sua re-
serva técnica. O Sistema 
Cantareira abastece 6,5 
milhões de pessoas na 
Grande São Paulo e tem 
como maior fornecedor a 
Represa Jaguari, que res-
ponde por 80% do volume 
de água de todo o sistema.

Termina greve da Gerdau 
com abono que vai injetar 
R$ 2,6 milhões em Pinda

A greve da Gerdau ter-
minou nessa quarta-feira, 
dia 8, com a aprovação 
em assembleia da propos-
ta de abono salarial, além 
de melhorias reivindicadas 
pelo Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Pindamonhan-
gaba-CUT. Cada trabalha-
dor receberá R$ 1.200 de 
abono, o que irá injetar R$ 
2,6 milhões na economia 
da cidade. O índice de au-
mento salarial ainda está 
sendo negociado entre a 

FEM-CUT/SP e a banca-
da patronal do Grupo 8. 
Segundo o secretário ge-
ral do sindicato, Herivelto 
Moraes - Vela, outras duas 
questões tiveram um peso 
importante na greve. “A 
negociação foi dura. Não 
iria ter nada de abono. E 
além dele, conseguimos 
limitar a implantação do 
banco de horas a apenas 
algumas funções adminis-
trativas, não na produção, 
e também reativar o res-

taurante da Laminação, 
algo que estava prejudi-
cando muitos trabalhado-
res”, disse Vela. Segundo 
o presidente do sindicato, 
Renato Marcondes - Ma-
mão, as mobilizações em 
Pinda pela Campanha Sa-
larial continuam. “Houve 
uma greve de oito dias 
na Confab Equipamentos, 
que teve conquista, essa 
de cinco dias na Gerdau 
que também arrancou uma 
proposta, inclusive essa 
greve contribuiu para fe-
char os acordos na Hars-
co e na Minotauro, que 
são empresas terceiras, e 
continuamos negociando 
com outras fábricas.” Os 
dias parados na greve se-
rão compensados confor-
me necessidade de cada 
área. A Gerdau de Pinda 
emprega cerca de 2.200 
trabalhadores na fabrica-
ção de laminados a aço.


