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A GAzetA dos Municípios

Elektro inicia a 3ª
parte do treinamento
aos funcionários da 

Prefeitura de
São Luiz do Paraitinga

Com o projeto será possí-
vel economizar cerca de R$ 
30 mil por ano com as des-
pesas de energia elétrica. 
No dia 18/12, cerca de 10 
funcionários da Prefeitura 
de São Luiz do Paraitinga, 
receberão o treinamento 
de gestão energética ofe-
recido pela Elektro, em 
parceria com a empresa, 
ICF internacional. O trei-
namento visa a redução do 
consumo de energia elé-
trica. O treinamento será 
realizado na Secretaria de 
Educação com início às 8h.
O treinamento é dividi-
do em etapas. Os ser-

vidores já passaram 
pelos módulos 1 e 2. 
E nesta terça-feira, será 
apresentado o Módu-
lo 3.6, “Projeto de EE 
e Análise Econômica, 
Conceitos de Medição 
e Verificação, Relação 
Prefeitura x Concessioná-
ria, e mecanismos de com-
pras ecologicamente cor-
retas”. “Com o projeto de 
Gestão Energética Muni-
cipal, a estimativa é redu-
zir cerca de R$ 30 mil por 
ano com as despesas de 
energia de todos os 30 pré-
dios públicos da cidade”, 
afirma o Engenheiro em 

Eficiência Energética da 
Elektro, Lucas Rafacho. O 
projeto também contempla 
em outras cidades da área 
de concessão da distribui-
dora, são elas: Limeira, 
Mogi Guaçu, Dracena, 
Santa Fé do Sul e Registro.
Este projeto foi contem-
plado no Programa de 
Eficiência Energética da 
Elektro, que investe anu-
almente parte de sua re-
ceita em ações de com-
bate ao desperdício de 
energia elétrica conforme 
determinação da Agên-
cia Nacional de Ener-
gia Elétrica (ANEEL).

Novos extintores de
incêndio para veículos

serão obrigatórios a 
partir de 1º de janeiro

Novelis investirá
cerca de R$ 1 milhão 
em projetos sociais

Por determinação do Con-
selho Nacional de Trânsito 
(Contran), a partir de 1º de 
janeiro de 2015, qualquer 
veículo só poderá circular 
se estiver equipado com 
extintor de incêndio do 
tipo ABC. Atualmente, os 
equipamentos permitidos 
pela legislação federal são 
os do tipo BC, que deve-
rão ser substituídos até 31 
de dezembro de 2014. O 
novo extintor é visto como 
mais seguro, e tem valida-
de maior, de cinco anos. 

Líder mundial em lami-
nados e em reciclagem de 
alumínio, a Novelis inves-
tirá em 2015 cerca de R$ 
1 milhão em iniciativas de 
responsabilidade social, a 
serem realizadas em Pin-
damonhangaba. A infor-
mação foi dada durante 
uma reunião entre o prefei-
to de Pindamonhangaba, a 
diretora de Comunicação e 
Relações Governamentais 
da empresa, Eunice Lima; 
a gerente de Comunicação 

Sua carga de pó também é 
eficaz no combate ao fogo 
que se propaga por mate-
riais sólidos, como bancos, 
tapetes e painéis do carro, 
por exemplo.  Por sua vez, 
os extintores do tipo BC 
só combatem chamas cau-
sadas por líquidos infla-
máveis representado pela 
letra “B” (gasolina, óleo 
diesel, querosene, etc.) e 
equipamentos elétricos re-
presentados pela letra “C”. 
(bateria, fiação, etc.). Seu 
vencimento ocorre a cada 
três anos e pode ser rea-
bastecido uma vez, com 
validade de um ano após 
a nova carga. Agora, pas-
sado o prazo de validade, 
será necessário descartar o 
equipamento e adquirir um 
novo.  A regra vale para 
todo o país e inclui carros 
de passeio, utilitários, ca-

Externa, Raquel Botinha, e 
Giselle Madureira, da co-
municação da unidade no 
município. As ações estão 
diretamente relacionadas 
com a política de respon-
sabilidade socioambiental 
da empresa e alinhadas 
ao programa global de 
investimentos sociais de-
nominado Novelis Comu-
nidade, que atua com base 
em três pilares (segurança, 
educação e reciclagem) 
e promove o bem-estar 

mionetas, caminhonetes, 
caminhão, caminhão-tra-
tor, ônibus, micro-ônibus 
e triciclos de cabine fecha-
da, por exemplo. A exce-
ção são as motocicletas, 
uma vez que o extintor de 
incêndio não é obrigatório 
para esse tipo de veículo. 
Veículos zero Km já saem 
de fábrica com o equipa-
mento do tipo ABC desde 
que a norma federal foi 
estabelecida em novem-
bro de 2009. Multas - De 
acordo com o artigo 230 
do Código de Trânsito 
Brasileiro, conduzir veícu-
lo sem equipamento obri-
gatório é infração grave, 
com multa de R$ 127,69 
e cinco pontos na Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH) do proprietário do 
veículo, que deverá ser 
retido para regularização.

e o desenvolvimento das 
comunidades onde a em-
presa está inserida. Entre 
os projetos que recebe-
rão investimentos estão: 
A Sociedade do Amanhã, 
Heróis em Ação, Parque 
Trabiju (2ª fase), Forma-
ção Continuada de Profes-
sores da rede Pública (2ª 
fase) e Fundo da Infância 
e Adolescência. Segundo 
Eunice Lima, a Novelis 
está empenhada em man-
ter sua atuação junto à 
comunidade local, bene-
ficiando e conscientizan-
do a população de nossa 
cidade. Para o prefeito, a 
parceria é muito importan-
te, pois possibilita o forta-
lecimento da imagem da 
Novelis na comunidade. 
“Além disso, esses proje-
tos sempre trazem bene-
fícios à população em di-
versas áreas e reforça que 
a iniciativa privada sem-
pre ganha quando atua em 
conjunto com a adminis-
tração pública”, salientou.

Clientes da EDP poderão
regularizar débitos com

condições especiais até a 
véspera de Natal

Negociações diferenciadas 
serão realizadas nas agên-
cias da distribuidora entre 
os dias 15 e 24 de dezem-
bro. Durante o período que 
antecede ao Natal, a EDP, 
distribuidora de energia 
elétrica do Alto Tietê, Vale 
do Paraíba e Litoral Nor-
te, oferecerá condições 
diferenciadas para regula-
rização de débitos. A ação 
ocorrerá entre os dias 15 e 
24 de dezembro. A nego-
ciação pode ser realizada 

em qualquer uma das 30 
agências da EDP, distribu-
ídas nos 28 municípios da 
área de concessão no Esta-
do São Paulo. Para confe-
rir o endereço e horário de 
atendimento das agências, 
o cliente deve acessar o site 
da EDP, www.edp.com.br, 
e clicar na aba Distribui-
ção SP/Atendimento. Nes-
te período, os consumido-
res encontrarão facilidades 
no pagamento, por meio 
de uma negociação per-

sonalizada, com juros re-
duzidos e prazo ampliado 
para o parcelamento dos 
valores devidos. “Após o 
sucesso do último feirão 
de negociação de dívidas 
realizado em novembro, 
entendemos ser importan-
te ampliar a oportunidade 
para aqueles clientes que 
não conseguiram partici-
par da ação e que ainda es-
tão com débito em aberto”, 
explica Michel Itkes, dire-
tor da EDP em São Paulo.
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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

As propriedades medicinais da jabuticaba estão sendo indicadas para combater o processo de envelhe-
cimento da pele. Essa fruta atua como antioxidante reforça os vasos sanguíneos e estabiliza o colágeno, 
responsáveis pela textura e pelo aspecto jovial da pele. Uma porção de 180 gramas diárias da jabuticaba 
é a dose ideal. Você também pode ingerir sua geléia ou extrair seu açúcar.  
***
No espaço de uma noite, nós passamos por quatro estágios de sonho. O primeiro estágio é o sonho mais 
leve. Logo que nos deitamos ou quando acordamos e voltamos a deitar, os músculos relaxam e o ritmo 
de batidas do coração diminui. Aí temos o sonho em “pedaços” ou com imagens isoladas. No segundo 
estágio, já estamos dormindo mais profundamente. Nessa etapa é que algumas pessoas costumam a falar 
ou em caso de sonambulismo, andam dormindo. De qualquer modo é muito raro que a gente sonhe nes-
sa ocasião. No terceiro estágio é que os sonhos mais nítidos e mais ricos em detalhes acontecem. A essa 
altura nossa respiração fica mais lenta e regular, a temperatura do corpo abaixa, os batimentos cardíacos 
diminuem e é raro acordar. No quarto estágio, o sonho se assemelha ao estado de coma. Aí geralmente 
é que temos os sonhos com situações de pouca ação e mais ligados à reflexão sobre nossos problemas.     

Humor

Qual é a importância do Vale do Paraíba?
Esta foi a pergunta feita a um vestibulando em uma Universidade particular e a resposta foi esta: “O 
Vale do Paraíba é de uma suma importância, pois não podemos descriminar esses importantes cidadãos, 
já que existe o vale transporte e o vale refeição, por que não existir também o vale do Paraíba? Sabemos 
que os paraíbas (???) trabalham em obras ou portarias de edifícios e ganham pouco. Então, o vale do 
Paraíba é muito importante para equilibrar sua economia familiar”.
***
Um casal de turcos, sentados na sala e o filho adolescente de dezesseis anos se trancou no banheiro e 
não saia mais. O casal foi até a porta do banheiro e bateu dizendo:
- Filhinha, o que estais fazendo?
- Estou fumando um baseado.
- Há bom, pensamos que tivesse este tempo todo com o chuveiro ligado...
***
Na escola a professora explica:
- Se eu digo “fui bonita” é passado e se eu digo “sou bonita” o que é Joãozinho?
- É mentira.
***
O fazendeiro para o caipira:
- Nesta terra dá arroz?
- Não dá não, senhor!
- E feijão, dá?
- De jeito nenhum!
- Dá frutas e verduras?
- Também não dá não!
- Soja, café, amendoim, não dá nada?
- Já disse, não dá nada não!
- Quer dizer que não adianta eu plantar, que não dá nada, mesmo?
- Bem, plantando é outra coisa!
***
Quando minha filha estava com sete anos, tentei lhe explicar que tinha muita sorte de ser menina, por-
que nós as mulheres podemos fazer algo muito especial:
- Filha, você sabe o que nós mulheres sabemos fazer que os homens não sabem?
Ela pensou um pouquinho e respondeu:
- Faxina?
***
Duas mulheres conversavam no ônibus:
- A gente nunca pode confiar nos homens. Desabafa a primeira. Imagina que o meu marido uma noite 
saiu pra comprar uma caixa de fósforos e nunca mais voltou e isso já faz oito anos.
- Ah! Isso eu tenho certeza que nunca vai acontecer comigo. Responde a outra.
- Mas como é que você pode ter tanta certeza assim?
- É que o meu marido usa isqueiro!

Mensagens

Por mais inteligente que alguém possa ser, se não for humilde, o seu melhor se perde na arrogância. A 
humildade ainda é a parte mais bela da sabedoria.
***
Isso também passa...

Havia um homem que costumava ter em cima de sua cama uma placa escrita: ISSO TAMBÉM PASSA. 
Então perguntaram a ele o porquê disso e ele respondeu que era para se lembrar que quando estivesse 
passando por momentos ruins, pudesse se lembrar de que eles iriam embora e que ele teria que passar 
por aquilo por algum motivo, mas essa placa também era para lembrá-lo que quando estivesse feliz, que 
não deixasse tudo para trás, porque esses momentos também iriam passar e momentos difíceis viriam 
de novo... E é exatamente disso que a vida é feita: MOMENTOS! Momentos os quais temos que passar, 
sendo bom ou não, para o nosso próprio aprendizado. Por algum motivo... Nunca se esqueça do mais 
importante: NADA É POR ACASO! Absolutamente nada. Por isso temos que nos preocupar em fazer a 
nossa parte da melhor maneira possível.
***
A causa que defendemos não é só nossa, ela é igualmente a causa de todo mundo. Uma nação baseada 
em sólidos princípios de justiça e recíprocas conveniências uniria hoje todos os irmãos, tornando mais 
forte e respeitado nossos ideais.
***
Há pessoas que sabem e aceitam que a vida é difícil. Isso não tira delas o ânimo para lutar pelos seus 
objetivos, a esperança de ter dias melhores ou a alegria de viver. São realistas e não criam falsas expec-
tativas. Mobilizam-se e usam suas energias para chegar aonde desejam, sem perder tempo e forças com 
decepções inúteis. As desilusões que nos tiram da fantasia e nos devolvem para a realidade concreta são 
úteis. Necessárias para os que se esquecem de que nascer é difícil e que aprender a crescer não é fácil. 
Ninguém veio para este planeta com passaporte. Nós viemos com carteira de trabalho.
***
Há uma grande confusão no entendimento do conceito do carma, erroneamente para justificar as difi-
culdades da vida de alguém. De acordo com as culturas orientais que acreditam na reencarnação, tudo 
que alguém está vivendo nesta existência é cármico, conseqüências de suas ações passadas. Assim, 
uma experiência ruim não é um castigo, mas sim o resultado de uma ação passada, que traz à pessoa a 
oportunidade de se corrigir.
***
Se você se importa com seus objetivos, abandone as condições. Vá diretamente à sua meta. Seja a sua 
meta! As condições freqüentemente se disfarçam em tragédias para fugir da responsabilidade. Por que 
não simplesmente assumir e criar a expectativa que você está procurando.

Pensamentos

Quanta gente ainda insisti em buscar a paz fazendo a guerra.
Sábio é quem recolhe a sabedoria dos outros.
Ninguém é sábio se não conhecer a escuridão.
A sabedoria é simétrica e resume tudo.
Deve-se ler para se fazer perguntas.
No coração do prudente descansa a sabedoria.
A única criatura que faz sucesso deitada é a galinha.
Nossas ações sempre traduzem nossos pensamentos.
A arte da vitória se aprende na derrota.
Ninguém consegue usar máscaras por muito tempo.
Onde a luz bate mais forte a sombra é mais escura.
O mais forte é o que sabe dominar-se na hora da cólera.
O gênio é uma força que atua em função do meio.
Nossa paciência alcançará mais que a nossa força.
Nós adquirimos a força que suportamos.
A melhor forma de lidar com uma mudança é ajudar a criá-la.
A fé é um alento que nos estimula a tocar adiante a nossa vida.
A saudade é o que fica, as lembranças são eternas.

Pinda ganha destaque na 
geração de empregos

O Caged - Cadastro Geral 
de Empregados e Desem-
pregados - apontou o mu-
nicípio de Pindamonhan-
gaba como gerador de 
empregos. De acordo com 
a estatística divulgada em 
outubro, o saldo positivo 
foi de 59 novos postos de 
ocupação, destacando-se 
o comércio. Os dados de 
setembro apontaram que 
no mês de agosto deste 
ano o município gerou 

mais de 300 empregos. 
O setor que se desta-
cou foi o da indústria 
de transformação, se-
guido pelo comércio.
A Secretaria de Desen-
volvimento Econômico 
da Prefeitura tem incen-
tivado a instalação de 
novos empreendimentos 
no município e também 
a formalização de micro-
empreendedores indivi-
duais, o município pos-

sui mais de 3 mil novos 
negócios formalizados.
Outra novidade que irá 
contribuir com o desen-
volvimento é o novo mo-
delo de incubadora de 
empresas, atividade que 
conta com o apoio da 
Funvic-Soluções, Acip, 
Polo Apta, Sebrae, Fa-
tec, Sincomércio, Etec, 
Arroz Preto Ruzene e 
da Agência de Inova-
ção Inova Paula Souza. 

Secretaria de Saúde de 
Taubaté realizou palestras 

sobre a Chikingunya

Prefeitura de Taubaté
lança oficialmente o 
Parque Tecnológico

Secretaria de Saúde de 
Taubaté, preocupada com 
a chegada do vírus Chikin-
gunya no Brasil, realizou 
uma série de treinamentos 
com os médicos que aten-
dem na Atenção Básica 
para que conheçam e pos-
sam conduzir corretamente 
os casos de chamada Febre 
CHIK que vierem a ocor-
rer na cidade. A prevenção 
segue as mesmas orienta-
ções da dengue, não dei-
xar água parada para não 
deixar o mosquito se criar.

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento e Inova-
ção, realizou o lançamen-
to da pedra fundamental 
do Parque Tecnológico 
de Taubaté, um local que 
compreende uma área pú-
blica de 731.000 m² onde 
serão criados distritos 
industriais de alta tecno-
logia, com incubadora 
tecnológica de negócios, 
escolas técnicas e universi-
dades. Abaixo você confe-
re como o Parque Tecnoló-
gico ficará quando pronto!
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ONETI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME, torna publico 
que recebeu da CETESB a Licença Operação Nº 3004693, 
válida até 12/12/2014, para Aparelhos para controle de  
trafego de automotores; fabricação de , sito á  
Avenida Audrá nº 852, Parque Central  
Flamboyant-CEP: 12120-000- Tremembé/SP.
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Palacete 10 de Julho
recebe exposição sobre 

sítio arqueológico de 
Pinda

Em Pindamonhangaba, o 
Centro de Memória Barão 
Homem de Melo, no Pala-
cete 10 de Julho, recebe, 
a partir de segunda-feira 
(15) a exposição “Proje-
to Fazenda São Sebastião 
do Ribeirão Grande: Pre-
servação de seu Patrimô-
nio Cultural e Natural”. 
A cerimônia de abertura 
será realizada às 18h30. 
Na oportunidade, a equipe 
de arqueologia da fazen-

da fará uma apresentação 
do acervo.   A exposição 
ficará no Palacete 10 de 
Julho durante o primeiro 
semestre de 2015 e con-
tará com atividades inte-
gradas entre o Arquivo 
Histórico, o Centro de 
Memória e a fazenda São 
Sebastião – considerada 
o único sítio arqueológi-
co de Pindamonhangaba. 
Solar da baronesa - Pou-
cos sabem, mas a área da 

fazenda São Sebastião do 
Ribeirão Grande é reco-
nhecida como uma das 
15 Áreas de Alto Valor 
de Conservação (AAVC) 
do Estado de São Paulo. 
Nela, uma das riquezas é o 
fator histórico, onde equi-
pes trabalham na coleta de 
matérias e resquícios dos 
valiosos dos áureos tem-
pos do café. O local abri-
gava o solar da fazenda 
de dona Benedicta Emília 
Bicudo Salgado Lessa, 
a Baronesa de Paraibu-
na. Rica Biodiversidade 
- Outro destaque é a rica 
biodiversidade onde mo-
nitora-se quase 500 es-
pécies de fauna e flora, 
muitas delas ameaçadas 
de extinção (17), além de 
24 espécies raras. Vivem 
no local o Muriqui-do-
Sul, maior primata das 
Américas e que corre sé-
rios riscos de ser extinto.

Dart inaugura Centro de 
Coleta de Recipientes

A Dart Embalagens do 
Brasil, fabricante de em-
balagens térmicas para 
alimentos e bebidas, inau-
gurou o Centro de Coleta 
para materiais de emba-
lagens pós consumo em 
poliestireno expandido, 
também conhecido como 
isopor. A criação do Cen-
tro de Coleta tem como 
objetivo a preservação do 
meio ambiente e  a susten-
tabilidade do planeta, cole-
tando materiais de isopor, 
que empresas e pessoas 
descartam algumas vezes 

em lugares inapropriados. 
Este centro de coleta está 
localizado na entrada da 
planta em Pindamonhan-
gaba. Segundo informa-
ções do gerente da unidade 
da cidade, Pedro Aquino, a 
Dart mantém uma parceria 
com a Proecologic - em-
presa que se dedica à reci-
clagem de isopor. A mes-
ma dispõe de máquinas 
extrusoras que fundem os 
materiais e convertem em 
matéria prima para a fabri-
cação de utensílios escola-
res, material de decoração 

(porta retratos, molduras 
de quadros), além de ma-
terial para construção civil 
entre outros. “Essa parce-
ria demonstra a preocu-
pação da Dart em relação 
à preservação do meio 
ambiente. Com a criação 
deste centro, queremos 
também com a coleta de 
produtos pós consumo 
promover ainda mais a re-
ciclagem”, salientou Aqui-
no. Para o prefeito de Pin-
damonhangaba, presente 
ao lançamento do Centro 
de Coleta, é muito impor-
tante incentivar a cons-
cientização das crianças 
em relação à reciclagem. 
“A exemplo do alumínio 
que já tem a cultura de 
sua reciclagem difundi-
da, pretendemos também 
criar um projeto para a 
reciclagem do isopor nas 
escolas municipais, cons-
cientizando crianças, jo-
vens e adultos para essa 
prática, preservando o 
meio ambiente e criando 
inclusive novas oportu-
nidades de renda”, disse.

Câmara de Pinda vota
projeto sobre áreas e

túmulos abandonados no 
Cemitério Municipal

Ordem do Dia: 45ª Sessão 
Ordinária do ano de 2014, 
a realizar-se no Palácio 
Legislativo “Dr. Geraldo 
José Rodrigues Alckmin”, 
no próximo dia 15 de de-
zembro de 2014, segunda-
feira, às 18 horas. Matéria 

de Discussão e Votação
I. Projeto de Lei n° 
182/2014, do Poder Exe-
cutivo, que “Dispõe sobre 
a regularização de túmulos 
e terrenos abandonados no 
Cemitério Municipal, e 
dá outras providências”.

Pindamonhangaba, 10 
de dezembro de 2014. 
Vereador Ricardo Pio-
rino. Presidente: 
Pronunciamentos Pes-
soais: conforme inscri-
ção dos Senhores Vere-
adores no livro próprio.

PAT oferece novas
vagas de emprego

em Ilhabela

Nesta semana, o  Posto 
de Atendimento ao Tra-
balhador (PAT) de Ilha-
bela divulga nova relação 
com diversas vagas de 
emprego em diferentes 
segmentos. Os interessa-
dos devem comparecer à 
agência mundos dos seus 
principais documentos. 
De acordo com o PAT, a 
decisão das contratações é 
responsabilidade dos em-
pregadores. O preenchi-
mento das vagas depende 
dos requisitos exigidos e 
os encaminhamentos são 
realizados de acordo com 
os perfis e níveis de esco-
laridade dos candidatos. 
As vagas podem ser preen-

chidas, canceladas ou alte-
radas diariamente.  O PAT 
de Ilhabela tem seu ende-
reço à Rua Prefeito Ma-
riano Procópio de Araújo 
Carvalho, nº 128, Perequê. 
Confira as vagas: Ajudan-
te de carga e descarga de 
mercadoria, Ajudante de 
cozinha, Assistente de 
vendas, Atendente de bal-
cão, Atendente do setor de 
frios e laticínios, Auxiliar 
administrativo, Auxiliar 
de barman, Auxiliar de 
cozinha, Auxiliar de lim-
peza, Auxiliar de manu-
tenção predial, Azulejista, 
Balconista de lanchonete, 
Barman, Caixa de bar, lan-
chonetes e restaurantes, 

Camareira de hotel, Ca-
seiro, Consultor de ven-
das, Costureira em geral, 
Cozinheiro de restaurante, 
Cuidador de idosos domi-
ciliar, Cumim, Empregado 
doméstico nos serviços 
gerais, Empregado domés-
tico arrumador, Entrega-
dor de bebidas (ajudante 
de caminhão), Faxineiro, 
Garçom, Instalador de an-
tenas de televisão, Lava-
dor de roupas  a maquina, 
Manicure, Marinheiro, 
Maître de restaurante, Me-
cânico de manutenção de 
bicicletas, Montador, Mo-
torista de ônibus urbano, 
Oficial de serviços gerais, 
Operador de caixa, Pedrei-
ro, Recepcionista atenden-
te, Recepcionista de hotel, 
Recepcionista, em geral, 
Representante comercial 
autônomo, Supervisor de 
vendas comercial, Tosador 
de animais domésticos, 
Técnico de enfermagem, 
Técnico de televisão, Ven-
dedor - no comércio de 
mercadorias, Vendedor in-
terno, Vendedor pracista, 
Vigia noturno, e Vigilante.

Secretaria de Saúde encerra 
atividades coletivas em

Pindamonhangaba
Este mês, a Secre-
taria de Saúde de 
Pindamonhangaba encer-
rará as atividades coleti-
vas nas USFs - Unidade 
Saúde da Família - com 

grupos de hipertensos, dia-
béticos, idosos e gestantes. 
Na quinta-feira, 
às 14 horas, no Centro 
Comunitário do Arare-
tama e na próxima sex-

ta-feira, também às 14 
horas, no bairro Maricá, 
na própria Uni-
dade de Saúde. 
A população está con-
vidada a participar.


