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Pesquisa Ibope
Aécio e Dilma

continuam em situação 
de empate técnico

Alunos da Escola Nicolau 
Couto Ruiz de Tremembé
visitam Prefeito Marcelo

Vaqueli

Divulgada na quarta-feira 
(15) mais uma pesquisa 
do Instituto Ibope aponta 
o candidato Aécio Neves 
(PT) na disputa pela presi-
dência com 45% das inten-
ções de votos e está tecni-
camente empatado com 
a candidata Dilma Rou-
sseff que registrou 43%. 
Os votos brancos e nulos 
totalizam 7%. Não sabem 

Nesta quarta-feira (15) 16 
alunos do 4º e 5º ano da 
Escola Municipal Nico-
lau Couto Ruiz, no Retiro 
Feliz, visitaram o prefeito 
Marcelo Vaqueli. O encon-
tro aconteceu no gabinete 
do prefeito e foi recheada 
de assuntos pertinentes ao 
desenvolvimento educati-
vo das crianças e também 
de muita alegria e risos. A 
professora Valdete Ferrei-
ra acompanhou os alunos 
e aproveitou o encontro 
para apresentar ao prefei-

ou não responderam, 5%. 
Aécio tinha 46% na pes-
quisa anterior e Dilma re-
gistrava 44%. A oscilação 
pra cima dos dois candida-
tos em um ponto percen-
tual já conta com o apoio 
de Marina Silva (PSB). A 
pesquisa foi encomendada 
pela TV Globo, e foi reali-
zada entre os dias 12 e 14 
de outubro, quando foram 

to o projeto “Um mundo 
a seus pés” que consiste 
na globalização do conhe-
cimento saindo da esfera 
rural para o mundo e tam-
bém o conhecimento das 
diferenças de classes so-
ciais e comportamentais.
O prefeito Marcelo Vaque-
li posou para fotos com as 
crianças e disse que o ga-
binete do prefeito é o local 
onde passam os assuntos 
mais importantes da cida-
de e que, com a ajuda dos 
secretários municipais, são 

ouvidos 3.010 eleitores.
O Ibope também conside-
rou apenas os votos váli-
dos, onde o candidato tu-
cano aparece com 51% das 
intenções de votos, e Dilma 
Roussef aparece com 49%. 
De acordo com o Ibope, os 
números divulgados ontem 
está dentro da margem de 
erro, que é de dois pontos 
para mais ou para menos.

tomadas decisões essen-
ciais para a organização 
e crescimento do municí-
pio. O prefeito disse ainda 
que muitas melhorias irão 
acontecer no bairro Reti-
ro Feliz e as crianças se-
rão beneficiadas. “Vamos 
dar uma outra cara para o 
bairro, que a 85 anos está 
abandonado, galerias se-
rão construídas e o asfal-
to chegará. Chega de ver 
nossas crianças tendo que 
conviver com toda aquela 
poeira.” destacou Vaqueli.

Ciesp Taubaté confirma 
resultado negativo na 

geração de emprego na 
indústria

A Diretoria Regional do 
CIESP de Taubaté divul-
gou nesta quarta-feira 
(15) os números relativos 
ao mês de setembro/2014 
que revelam índice nega-
tivo de 0,47% no setor de 
empregos, o que represen-
ta queda de aproximada-
mente 250 postos de tra-
balho. A regional de Ciesp 
Taubaté abrange 28 muni-
cípios da Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba.
Com a variação apresen-
tada, o acumulado durante 
2014 é de -2,235, que to-

taliza menos 1250 vagas. 
Nos últimos 12 meses, o 
acumulado é de -3,60%, 
representando uma queda 
de aproximadamente 2100 
postos de trabalho. Quan-
do comparados os meses 
de setembro dos anos de 
2013 e 2014, o cenário 
é ainda pior. Em setem-
bro de 2013 o resultado 
foi positivo em 0,14%.
De acordo com os dados 
da Ciesp, o índice do nível 
de emprego industrial nos 
municípios da regional de 
Taubaté foi influenciado 

pelas variações negativas 
dos setores de Metalur-
gia (-0,57%); Produtos 
Alimentícios (-0,88%); 
Veículos Automotores 
e Autopeças (-0,18%) e 
Produtos de Metal, ex-
ceto Máquinas e Equipa-
mentos (-0,35%), que fo-
ram os setores que mais 
influenciaram o cálculo 
do índice total da região.
A tabela abaixo mostra o 
comportamento setorial 
dos meses de setembro de 
2013 e 2014 e os acumula-
dos no ano e em 12 meses.

Prefeitura de Tremembé
realiza 1ª Semana do

Empreendedor

A Prefeitura de Tremembé 
em parceria com o Sebrae 
realiza entre os dias 20 e 
23 de outubro a 1ª Semana 
do Empreendedor. O even-
to ocorre na Praça da Es-
tação a partir das 9 horas.
A semana do empreende-
dor é um evento que busca 

fomentar o empreendedo-
rismo, aproximando seu 
público dos desafios de 
empreender e tem como 
objetivo facilitar o pro-
cesso de regularização 
dos empreendimentos in-
formais, bem como levar 
informações necessárias 

para a sua excelente gestão.
Os empreendedores po-
derão tirar dúvidas so-
bre temas relacionados 
à gestão de negócios, 
como administração, 
contabilidade, finan-
ças, marketing, recursos 
humanos e legislação.
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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

17º Festil começa com 
espetáculo do Circuito 

Cultural Paulista

Nota à Imprensa da 
Prefeitura de São

Sebastião

O 17º Festil – Festival de 
Teatro Estudantil – tem 
início nesta semana todos 
os dias, às 20 horas, com 
o espetáculo “A Bicicle-
ta Vermelha”, do Circuito 
Cultural Paulista. O even-
to segue até o dia 25 de ou-
tubro, com oito espetácu-
los adultos e seis infantis. 
Dois grupos de Pindamo-
nhangaba estão entre os 
participantes deste ano. Os 
grupos inscritos, de todo o 
país, foram selecionados 
por uma comissão julga-

A Prefeitura de São Se-
bastião decretou ponto 
facultativo em todas as 
repartições públicas muni-
cipais no próximo dia 28, 

dora e estão concorrendo 
a troféus para os três me-
lhores espetáculos nas ca-
tegorias adulto e infantil e 
para os destaques indivi-
duais, nas duas categorias, 
em diretor, ator, atriz, ator 
coadjuvante, atriz coad-
juvante, cenário, ilumina-
ção, figurino, sonoplastia, 
maquiagem e revelação. 
O espetáculo escolhido 
pelo público receberá o 
troféu de apreciação po-
pular “Maria Luiz Bar-
tholomeu” e a escola que 

em comemoração ao Dia 
do Funcionário Público.
De acordo com o de-
creto assinado pelo pre-
feito Ernane Primazzi, 

levar mais alunos recebe-
rá o certificado de “Esco-
la Cidadã promovendo a 
Cultura”. Os ingressos são 
gratuitos e podem ser tro-
cados por um brinquedo 
novo, que será doado para 
as comunidades carentes 
do município. O Festil é 
uma realização da Prefei-
tura de Pindamonhanga-
ba, por meio da Secretaria 
de Educação e Cultura e 
Departamento de Cultu-
ra, em parceria com a Es-
cultural Escola de Teatro.

(PSC),  os serviços es-
senciais como Pronto 
Socorro, coleta de lixo 
e limpeza urbana fun-
cionarão normalmente.

Programação:
 

Dia 15, às 20h – “A BICICLETA VERMELHA” 
– direção: Giuseppe Semeraro - Circuito Cultural 
Paulista
 
Dia 16, às 20h - “FRAGMENTOS – O TEMPO” 
- Grupo Nossa Como Você Está Diferente! -ONG 
IA3 –Pindamonhangaba - CATEGORIA ADUL-
TO
 
Dia 17, às 20h - “ERA OUTRA VEZ” - Teatro 
Laboratório Fêgo Camargo- Taubaté - CATEGO-
RIA ADULTO
 
Dia 18, às 14h -”DESCOBREU” - Cia de Tea-
tro “Uta” - Salto de Pirapora - CATEGORIA IN-
FANTIL
 
Dia 18, às 20h - “A MORTE TEM 2 SUSPEI-
TOS” - Grupo Triskelion – Taubaté - CATEGO-
RIA ADULTO
 
Dia 19, às 20h - “NO NATAL A GENTE VEM 
TE BUSCAR” - Grupo Arte em Cena- São Paulo 
- CATEGORIA ADULTO
 
Dia 20, às 14h - “BRUXAS” - Grupo Arte em 
Cena - São Paulo - CATEGORIA INFANTIL

Dia 21, às 14h -”CEM ANOS DA BELA ADOR-
MECIDA” - Grupo Estrela da Imaginação - São 
José dos Campos - CATEGORIA INFANTIL
 
Dia 21, às 20h - “POR ENQUANTO ANTONIO” 
- Teatro Singular - Santo André - CATEGORIA 
ADULTO
 
Dia 22, às 14h -”PARLENDAR”- Cia de Teatro 
Uni-Duni-Tê - São Paulo - CATEGORIA IN-
FANTIL
 
Dia 22, às 20h - “SONHOS” Grupo Faz e Conta- 
Pindamonhangaba – CATEGORIA ADULTO
 
Dia 23, às 14h - “A PRINCESINHA QUE QUE-
RIA A LUA” - Cia Teatral 04 Cantos-Quadra – 
CATEGORIA INFANTIL
 
Dia 23, às 20h - “RODA VIVA” - Filosofia de 
Coxia - São Paulo - CATEGORIA ADULTO
 
Dia 24, às 14h -”PETER PAN” - Grupo de Teatro 
do CIL - São Paulo - CATEGORIA INFANTIL
 
Dia 24, às 20h - “PÍRAMO E TISBE” - Grupo 
de Teatro do Colégio Imperatriz Leopoldina -São 
Paulo - CATEGORIA ADULTO

Dia 25 às 20h- Premiação - ESCULTURAL- Es-
cola de Teatro- Pindamonhangaba

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.
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Tremembé realiza
encontro de carros

antigos neste domingo
O CAAT (Clube de Autos 
Antigos de Taubaté), com 
o apoio da Secretaria de 
Cultura,Turismo e Espor-
tes da Prefeitura de Tre-
membé, realizará neste do-
mingo, dia 19, o 1º Grande 
Encontro de Carros Anti-
gos do município. O even-
to será promovido na Pra-
ça da Estação, das 9 às 15 
horas, com entrada franca.

30-11-2014

Mega-Sena acumula e 
pode pagar R$ 40

milhões no sábado

A Mega-Sena realizou na 
quarta-feira o sorteio  do 
concurso 1.644. Nenhum 
apostador acertou as seis 
dezenas e o prêmio acumu-
lou. As dezenas sorteadas 
foram 10-13-16-22-34-60. 

Apesar de nenhum ga-
nhador no prêmio princi-
pal, 92 pessoas ganharam 
a quina e receberam R$ 
30.918,20. Outras 8.884 
pessoas fizeram a quadra 
e vão receber R$ 457,39.

O próximo sorteio acon-
tece no sábado (18) e a 
previsão é pagar R$ 40 
milhões. As apostas po-
dem ser feitas até às 19h 
do dia do sorteio, o va-
lor mínimo é R$ 2,50.

Exames preventivos 
poderão ser feitos

neste sábado em Pinda
Por conta da comemora-
ção do Outubro Rosa, a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba organiza diver-
sas atividades com o ob-
jetivo de fazer com que as 
mulheres façam os exames 
preventivos, para evitar 
o câncer do colo uteri-
no, e também o de mama. 
Nos próximos dois sá-
bados, dias 18 e 25 de 
outubro, o laboratório 
municipal estará aber-

to para fazer a coleta do 
preventivo. Para realizar 
a coleta para o preventivo 
basta comparecer ao local 
com o RG e cartão SUS.
O preventivo é o único 
meio capaz de detectar 
o câncer do colo uteri-
no, uma das doenças que 
mais aflige as mulheres. 
A orientação para a coleta 
é não manter relações se-
xuais nos dois dias ante-
riores ao exame, pois, isto 

pode  prejudicar o resulta-
do, além disso, não pode 
estar no período menstrual.
A coleta também acon-
tece durante a sema-
na, das 12h ás 16h.
O laboratório de aná-
lises clínicas da Pre-
feitura fica na Rua Dr. 
Frederico Machado, pró-
ximo ao Centro de Es-
pecialidades Médicas. 
O atendimento será 
das 8 às 11 horas. 
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Governo regulamenta adicional de 
periculosidade para motoboys

Prefeitura de Tremembé 
inicia obras de

ampliação de galerias 
no Vera Cruz e Guedes

A partir de agora, traba-
lhadores de atividades 
laboriosas tidas como pe-
rigosas ao fazer uso de 
motocicletas ou motone-
tas em vias públicas terão 
direito a um adicional de 
periculosidade. Nesta se-
mana o Diário Oficial da 

Preocupada com a pre-
venção e a solução 
definitiva dos alaga-
mentos que podem 
ocorrer em épocas chu-
vosas, a Prefeitura de 
Tremembé, está am-
pliando as redes de ga-
lerias de águas plu-
viais do município.
No bairro Vera Cruz, na 

União publicou a portaria 
que regulamenta ativida-
des perigosas em moto-
cicleta e gera o direito a 
30% de adicional Não são 
consideradas perigosas, de 
acordo com a norma publi-
cada: a utilização de moto-
cicleta ou motoneta exclu-

Av. Agostinho Manfredini, 
escavadeiras e funcioná-
rios estão instalando tubos 
que irão aumentar o alcan-
ce das galerias pluviais. As 
obras irão ligar as redes 
do Vera Cruz ao Guedes.
Os trabalhos de ins-
talação devem seguir 
pela próxima semana. 
Ao todo  200 metros de tu-

sivamente no percurso da 
residência para o local de 
trabalho, as atividades em 
veículos que não necessi-
tem de emplacamento ou 
que não exijam Carteira 
Nacional de Habilitação 
para conduzi-los, as ativi-
dades em motocicleta ou 
motoneta em locais pri-
vados.  De acordo com o 
Ministério do Trabalho e 
Emprego, o adicional de 
periculosidade correspon-
de a 30% do salário do 
empregado, sem contar os 
acréscimos resultantes de 
gratificações, prêmios ou 
participações nos lucros 
da empresa.  O direito a 
esse adicional passa a ser 
garantido a partir de hoje.

bulação serão instalados e 
a ampliação da rede ainda 
prevê a colocação de guias, 
sarjetas e o asfalto na Av. 
Agostinho Manfredi-
ni trecho do Vera Cruz.
As galerias pluviais são 
sistemas de dutos de con-
creto, subterrâneos, que 
captam e escoam a água 
de maneira ordenada.

PAT de Caraguá atualiza
relação de vagas disponíveis

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador de Caraguá 
(PAT) oferece nesta terça-
feira (14) nova relação de 
vagas para desemprega-
dos. O preenchimento das 
vagas exigem alguns re-
quisitos como experiência 
e escolaridade, entre ou-
tros. A lista também pode 
sofrer variações e algumas 
vagas poderão não esta-
rem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 

que as disponibilizaram.
Os interessados deverão  
apresentar os documen-
tos pessoais (RG, CPF, 
CTPS e PIS). O PAT está 
localizado na Rua Tauba-
té, 520, bairro Sumaré. O 
telefone é (12) 3882-5211.
Vagas oferecidas: Açou-
gueiro, Ajudante de padei-
ro, Alinhador de direção, 
Atendente de farmácia 
(balconista), Auxiliar de 
cozinha, Auxiliar de escri-
tório, Auxiliar de limpeza, 
Auxiliar de marceneiro, 
Auxiliar de pizzaiolo, Au-
xiliar de seguros, Balco-
nista, Cabeleireiro, Cabis-
ta, Caldeireiro (chapas de 
ferro e aço), Camareira de 
hotel, Chapista de lancho-
nete, Chefe de cozinha, 
Conferente de mercado-
ria, Copeiro, Cozinheiro 
geral, Cuidador de ido-
sos, Empregada domés-

tica  arrumadora, Empre-
gada doméstica diarista, 
Encarregado de bar e res-
taurante, Esteticista cor-
poral, Garçom,  Gerente 
de restaurante, Governan-
ta de hotelaria, Instalador 
de alarmes residenciais, 
Lixador de peças de me-
tal, Manicure, Mecânico, 
Motoboy, Motorista de 
carro de passeio, Oficial 
de serviços gerais na ma-
nutenção de edificações, 
Operador de empilhadeira, 
Padeiro, Pizzaiolo, Pre-
parador físico, Professor 
de matemática no ensi-
no médio, Promotor de 
vendas, Recepcionista de 
hotel, Serralheiro de fer-
ro, Soldador, Técnico de 
telecomunicações (telefo-
nia), Técnico mecânico, 
Vendedor de comércio va-
rejista, Vendedor por catá-
logos, Vendedor pracista.


