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A GAzetA dos Municípios

Governo do Estado
inaugura posto do

Acessa SP
em Tremembé

Serviço de Utilidade
horários de atendimento 

prefeitura de Pinda

Corredor de Pinda
conquista duas

medalhas no
Campeonato Brasileiro

Oficinas de Incentivo 
são realizadas ao Grupo 

da Melhor Idade de
Redenção da Serra

Nesta semana, a cidade 
de Tremembé, na Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte, 
receberá sua primeira 
unidade do Acessa São 
Paulo, programa de in-
clusão digital do Governo 
do Estado de São Paulo 
em parceria com a Pre-
feitura. A cerimônia está 

A Prefeitura estará com seu 
funcionamento alterado 
durante o feriado de Cor-
pus Christi, 19 de junho, e 
no dia 20, ponto facultati-
vo. O prédio do Executivo 
e a Subprefeitura de Mo-

O corredor de Pindamo-
nhangaba, Márcio Nunes 
da Silva de 36 anos, con-
quistou duas medalhas 
de prata no Campeonato 
Brasileiro de Atletismo 
Master 2014, realizado 
em João Pessoa. Além das 
medalhas, ele também foi 
campeão por equipes com 
a Seleção do Estado de 
São Paulo. Márcio com-
petiu nas provas de 110 
metros e 400 metros com 
barreiras. Ele considera 
o resultado muito bom, 
pois foi o primeiro Cam-
peonato Brasileiro que 
participou. Agora, quer se 
focar em conseguir apoio 
para poder disputar ou-
tras grandes competições, 
como o Campeonato Sul
-Americano na Colômbia 
e o Mundial na França, 
que acontecem em 2015 
e ele já está convocado.

Redenção da Serra está 
participando do Projeto 
Melhor Idade - Oficinas 
de Autocuidado realiza-
do pelo SENAC (Serviço 
Nacional de Aprendiza-
gem Comercial), serão 
cinco oficinas para pesso-
as acima dos 60 anos com 
o objetivo de incentivar 
o idoso a criar hábitos de 
vida mais saudáveis por 
meio do conhecimento 
específico de práticas que 
são utilizadas no dia a dia.
O grupo é forma-
do por 50 “jovens” 
alunos que estão com pi-
que total para aprender. 
As oficinas acontecem no 
prédio da Terceira Idade. 
A primeira oficina realiza-
da com o grupo foi: A Arte 
de Envelhecer que acon-
teceu no dia 18 de março 
– o objetivo dessa palestra 
é auxiliar o idoso a com-
preender o processo de en-
velhecimento. A segunda 
oficina aconteceu no dia 
15 de abril: A Importância 
da Higiene Pessoal – essa 
oficina busca incentivar 

marcada para 9 horas.
Atualmente o programa 
conta com cerca de 780 
postos ativos em todo o 
estado e quase 190 em 
fase de implantação.
Recentemente, recebeu o 
Prêmio “Acesso ao Co-
nhecimento 2013”, pela 
Fundação Bill & Melin-
da Gates, considerado o 

reira César irão encerrar 
o expediente nesta quarta-
feira (18), às 17 horas, e re-
tornarão o atendimento ao 
público dia 23, às 8 horas. 
Devido aos jogos do Bra-
sil na Copa, na próxi-

“No ano passado, partici-
pei do Mundial em Porto 
Alegre com mais de 4 mil 
atletas. Foi minha primei-
ra participação e consegui 
ficar em 10º lugar. Fiquei 
muito feliz, pois não vivo 
apenas de ser atleta e te-
nho um tempo reduzido 
de treinamento, alcan-
cei um resultado muito 
bom, mas quero melho-
rar e conseguir ir a essas 
competições”, explica.
Apesar de ser nascido em 
Pinda, Márcio compete 
representando a cidade de 
Jacareí. Além de ser cor-
redor, ele também trabalha 
em uma fábrica de alumí-
nio e tem que conciliar as 
duas carreiras, mas isso 
não é um problema, pois 
conta com a ajuda do seu 
treinador para se organizar.
“Essa medalha é muito 
mais do que uma conquis-

o autocuidado através da 
higiene (banho, higiene 
íntima, do couro cabeludo 
e higiene oral). A terceira 
oficina aconteceu no dia 
20 de maio: Cuidados com 
a Pele, Prevenção das Fe-
ridas, Hipertensão, e Dia-
betes – incentiva a prática 
de hábitos saudáveis na 
prevenção do diabetes e 
hipertensão, fazendo as-
sim, compreender a im-
portância da hidratação da 
na prevenção de feridas. A 
quarta oficina aconteceu 
no dia 10 de junho: Am-
biente Seguro – incentivar 
a criar um ambiente domi-
ciliar sem riscos de aciden-
tes, todas as oficinas tem 
carga horária de 3 horas.
E no dia 15 de julho acon-
tecerá a última oficina para 
o grupo: Alimentação sau-
dável na Terceira Idade – 
incentivando os alunos a 
terem hábitos alimentares 
saudáveis, ajudando a pre-
venir as doenças que sur-
gem no decorrer da vida. 
O grupo da Melhor Idade 
de nosso município não 

Nobel da inclusão digi-
tal. O Acessa SP concor-
reu com outras 300 can-
didaturas de 56 países.
Inauguração Aces-
sa SP Tremembé
Data: terça-feira, 17 
de junho; Horário: 9h;
Local: Posto Acessa SP – 
Rua José Monteiro Pato, 
325 – Jardim Bom Jesus.

ma segunda-feira (23), 
todos os deepartamen-
tos da Prefeitura esta-
rão abertos até às 13h30.
Quem utiliza medica-
mentos controlados 
deverão fazer a retira-
da do produto até às 
17h30 desta quarta-feira.
O Cisas estará fechado 
nos dias 19 e 20. O Pronto 
Atendimento estará fun-
cionando normalmente. 
A Coleta Seletiva de ma-
teriais recicláveis e de 
lixo orgânico não se-
rão realizadas no dia 19. 
Nos demais dias, os 
serviços irão ocor-
rer normalmente.

ta para o Márcio, pois ele 
tem um tempo menor para 
treinar, diferente de outros 
atletas, mas mesmo assim 
ele se dedica e se supera nas 
competições. Falo para ele 
não se preocupar com cor 
da medalha, mas sim em 
adquirir experiência”, res-
salta o treinador do atleta, 
Luís Eduardo Ambrósio.
A próxima competição de 
Márcio será o Jogos Re-
gionais, que acontece no 
mês de julho em Caragua-
tatuba. O corredor segue 
buscando apoio para ban-
car as despesas durante as 
competições, os interes-
sados em ajudar podem 
entrar em contato com ele 
ou com seu treinador pe-
los telefones (12) 99164-
6933 e (12) 99239-1691, 
e email mnsdatletismo@
hotmail.com ou ambrosio.
corredor@hotmail.com. 

para, pois além das ofici-
nas educativas que estão 
sendo realizadas, tam-
bém estão se preparando 
para o Arraiá da Tercei-
ra Idade. Os passos da 
quadrilha caipira já estão 
na ponta do pé, o ginga-
do na cintura e o sorri-
so estampado no rosto.
Vendo essa turma anima-
da, dá sim, para acredi-
tar que a melhor época 
de nossas vidas é quando 
passamos do sessenta, é aí 
que a vida tem mais cor, 
tem mais melodia, tem 
mais charme, pois as ho-
ras passam mais devagar, 
os simples acontecimen-
tos que ocorrem no nosso 
dia a dia tem mais valor. 
Todas as terças-feiras os 
membros se reúnem no 
salão da terceira idade, 
às 16h. Informações po-
dem ser enviadas para o 
e-mail contato@reden-
caodaserra.sp.gov.br ou 
através do telefone (12) 
3676-1282. Visite a nos-
sa página virtual www.
redencaodaserra.sp.gov.br.



página 2A GAzetA dos Municípios18 de Junho de 2014

Jornal Diário
A Gazeta dos Municípios

Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: editoraflordovale@terra.com.br
Registro no INPI 81717790
Impresso em 18/06/2014.
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão 
Gráfica  - SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam ne-
cessariamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeitu-
ras e Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral 
Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Fede-
rais, Estaduais e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda dia-
riamente. Edições atuais e de arquivos estão sempre 
a disposição no endereço: Rua dos Lírios n° 171, 
Bairro: Flor do Vale,Tremembé-SP, onde poderão ser 
retiradas.

POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. 
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 - Ban-
ca 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 Jo-
aquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal 
da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora Santo 
Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE

A recuperação da eco-
nomia brasileira vai co-
meçar no segundo se-
mestre do ano que vem, 
mas, por efeito estatísti-
co, não será evidente em 
números ainda em 2015, 
de acordo com avaliação 
do ex-secretário executivo 
do Ministério da Fazenda, 
Nelson Barbosa. “A partir 
do segundo semestre do 
ano que vem a economia 
brasileira já estará em uma 
rota de aceleração do cres-
cimento e de redução da 
inflação. Acho que pode 
ter uma recuperação, se 
tudo der certo, de 4% em 
2016, até por base de com-
paração, efeito estatístico. 
Quando se parte de uma 
base baixa, a economia 
se recupera mais rápido”, 
explicou acrescentando 
que 2015 ainda apresen-
tará crescimento baixo.
“A inflação para o ano que 
vem, o mercado está cor-
rigindo para entre 7% e 
7,5%, o crescimento em 
torno de 1% e a econo-
mia se recuperando rápido 
em 2016. É um ano bem 
diferente entre primeiro 
e segundo semestres. Na 
medida em que tem a si-
nalização e maior clareza 
de como é o comporta-
mento da economia os in-
vestimentos voltam a ser 
feitos e, com a continua-

ção do programa de con-
cessões, os investimentos 
começam a se recuperar, 
só que tem uma inércia. 
Isso vai bater na econo-
mia no segundo semestre. 
Pode ter um crescimen-
to baixo no ano, ponta a 
ponta, mas com duas re-
alidades bem diferentes 
entre o primeiro e segundo 
semestres”, completou.
Já a mudança nas expecta-
tivas negativas vai ocorrer 
com o término da Copa 
do Mundo. Para Barbosa, 
sem levar em considera-
ção o resultado do fute-
bol, não haverá maiores 
problemas em termos de 
organização da Copa e o 
cenário do país ficará mais 
claro com a definição da 
eleição. “Passada a Copa, 
começa o debate eleitoral, 
e aí algumas coisas vão 
começar a ser sinalizadas 
por parte dos candidatos. 
Isso vai diminuir a an-
siedade. Como vai ser, 
tem saída, por mais gra-
ve que um pu outro pro-
blema possa ser, mas que 
tem condição de resolver. 
Uma coisa é ter um cená-
rio ainda de inflação alta, 
mas com previsibilidade 
de como vai ser os quatro 
anos [futuros], e aí come-
ça a retomar as decisões de 
investimentos”, informou.
De acordo com o ex-secre-

tário, o ajuste da econo-
mia brasileira já começou, 
embora em escala ainda 
reduzida. Ele apontou o 
início da recuperação dos 
preços administrados, 
que estavam reprimidos, 
e o nível da taxa de juros 
como exemplos de ajustes 
que já estão ocorrendo. 
Mas a velocidade em que 
se dará o ajuste ainda é 
uma incógnita. “Hoje tem 
uma grande pausa à espera 
da definição de qual vai ser 
a velocidade do ajuste que 
já começou na economia 
brasileira. Tem muitos pro-
jetos grandes prontos para 
serem feitos, aguardando 
um cenário econômico 
mais claro”, acrescentou. 
No mercado de trabalho, 
ele descartou um gran-
de aumento da taxa de 
desemprego no ano que 
vem, mas ponderou que 
pode ocorrer um ajus-
te no salário real, como 
já está se verificando.
Nélson Barbosa partici-
pou hoje (16), no Rio de 
Janeiro, do Seminário de 
Análise Conjuntural, no 
auditório da Fundação 
Getulio Vargas (FGV), 
em Botafogo, zona sul do 
Rio, organizado pelo coor-
denador-geral do Boletim 
Macro do Instituto Brasi-
leiro de Economia (Ibre) 
da FGV, Régis Bonelli.

Economia vai começar a se 
recuperar no ano que vem, 

diz economista na FGV
MISCELÂNEA

Curiosidades

A origem da palavra manjedoura
Segundo o mestre Dionísio da Silva, manjedoura deve vir do italiano “manglatola”, cocho 
onde se põe comida para os animais. Por ter derivado de manjar (comer), que tem formas 
semelhantes no francês “manger” e do italiano “mangiare”. No latim que deu origem ao 
português, ao francês e ao italiano, há o verbo “manducare”, que significa mastigar. A 
manjedoura, portanto, é o lugar (douro) onde os animais comem (manjar). É importante 
também observar o sufixo (douro), que aparece em palavras como ancoradouro (lugar onde 
o navio ancora, põe âncora para atracar), babadouro (tipo de protetor onde as crianças ba-
bam) e bebedouro (onde se bebe água). É muito freqüente ouvirmos “bebedor”, em vez de 
“bebedouro”. Ora “bebedor” é aquele que bebe e não o lugar. Por fim, é interessante lem-
brar que o sufixo “douro” é variante de “doiro”, isso significa que as formas “ancoradoiro” 
e “bebedoiro” também existem. E para “bebedoiro”, o dicionário Aurélio também registra 
as formas “bebedoiro” e “babador”. Existem ainda o sinônimo “babeiro”.
***
A busca por uma aparência jovem sempre preocupou homes e mulheres e hoje, tem sido 
tema de pesquisas constantes dos dermatologistas. Apesar das rugas serem algo que mais 
cedo ou mais tarde surgirão em nossa pele, devido a fatores orgânicos como a perda da 
elasticidade natural que ocorre com o envelhecimento, agentes externos são as principais 
causas de sua formação. A exposição demasiada ao Sol é a maior vilã do envelhecimento 
precoce. Para qualquer tipo de pele é necessário utilizar bloqueador solar com fator 15 no 
mínimo. Outros hábitos que provoca rugas é o fumo. A fumaça tende a obstruir os poros e 
a danificar a pele com produtos químicos. A posição de dormir também influencia a beleza 
facial. O ideal é repousar de barriga para cima, evitando o contato do rosto com o traves-
seiro.

Humor 

Uma solteirona descobriu que uma amiga ficou grávida com apenas uma oração que fez na 
Igreja de uma cidade próxima. Dias depois, a solteirona foi a essa Igreja e disse ao padre:
- Bom dia, padre.
- Bom dia, minha filha. Em que posso ajudá-la?
- Sabe padre, eu soube que uma amiga minha veio aqui há uma semana e ficou grávida só 
com uma Ave Maria. É verdade padre?
- Não minha filha, não foi com uma Ave Maria, foi com um padre nosso, mas ele já foi 
transferido desta Igreja.
***
O psiquiatra pergunta à loira:
- Você costuma escutar vozes sem saber quem está falando ou de onde vêm?
- Sim, costumo.
- E quando é que isso acontece?
- Só quando eu atendo o telefone!
***
Uma noite durante o jantar, minha irmã reclamou por ter que comer as sobras da refeição 
anterior. Meu pai disse que ela deveria orar para mostrar gratidão. Ela então, obedecendo, 
abaixou a cabeça e disse:
- Obrigado Senhor, por esta comida... de novo.
***
O sujeito era tão exagerado que dizia que seu acre de terra era uma fazenda. Sua vaca deita-
da e o rabo sobrava para o quintal do vizinho. Uma manhã ele me falou que havia perdido 
uma vaca na noite anterior. Eu perguntei como foi aconteceu e ele me respondeu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
Aí eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitar a carne?
E ele responde:
- E o bicho da goiaba deixou?

Mensagens

Eu mando é prepotência.
Eu fiz é indigesto.
Eu quero é recusa.
Eu não posso é indiferença.
Eu dei ordem é desamor.
E ainda, o tom das palavras pode melhorar ou piorar essas condições.
***
A idade de ser feliz
Existe somente uma idade prá gente ser feliz. Somente uma época da vida de cada pessoa 
em que é possível sonhar, fazer planos e ter energia bastante para realizá-la, a despeito de 
todas as dificuldades e obstáculos. Uma só idade prá gente se encantar com a vida e viver, 
apaixonadamente e desfrutar tudo com toda intensidade sem medo nem culpa de sentir 
prazer. Faze dourada em que a gente pode criar e recriar a vida à nossa própria imagem e 
semelhança e vestir-se com todas as cores e experimentar todos os sabores. Tempo de en-
tusiasmo e coragem em que todo desafio é mais um convite à luta que a gente enfrenta com 
toda disposição de tentar algo novo, de novo e de novo e quantas vezes for preciso. Essa 
idade tão fugas na vida da gente chama-se “presente”, também conhecido como “agora” ou 
“já” e tem a duração do instante que passa.
***
Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza as distorções da mente, consciente 
e inconsciente. Pratique a meditação e a visualização. A observação desprendida, a percep-
ção pacífica, experimentando uma sensação de amor desprendido e a da generosidade amo-
rosa. Cultive esse estado e conheça os seus pensamentos, as suas preocupações e fantasias 
e dê-se conta de que você pode ter misturado tudo. As generosidades nos impedem de ver 
o que é único e individual.

Pensamentos

Espere pela noite prá saber se o seu dia foi bom.
Todo progresso da ciência é resultado de audácia e imaginação.
Não rezo pelos políticos, apenas os observo e rezo pelo meu país. 
Briga o mar com a praia e quem sofre é o caramujo.
Quem tem telhado de vidro não atira pedras no vizinho.
Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.
Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem verter.
A amizade é um amor que nunca morre.
O caminho do progresso não é rápido e nem fácil.
Queres que falem bem de ti? Então morra!
A recompensa de uma coisa bem feita é tê-la feito.
Todos os amores são eternos, o que muda são as pessoas.
O curso do verdadeiro amor jamais flui suavemente.
É chato ser bonito, mas o mais chato é ser feio.
A natureza não criou a indecência, o homem é que a inventou.
Criatividade é tornar simples o que é complicado.
As reuniões são indispensáveis quando se quer decidir nada.
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O varejo da região de 
Taubaté faturou R$ 1,766 
bilhão em março, com 
crescimento de 1,7% em 
relação ao mesmo mês do 
ano passado - foi o segun-
do melhor desempenho 
entre todas as 16 regiões 
do Estado, atrás apenas 
do comércio da região de 
Sorocaba (4,8%). Porém, 
se comparado ao resultado 
de fevereiro, houve queda 
de 2,3%. Os números são 
da Pesquisa Conjuntural 
do Comércio Varejista 
(PCCV), realizada men-
salmente pela Federação 
do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo (Fe-
comercioSP) e pela Secre-
taria da Fazenda do Esta-
do de São Paulo (Sefaz).
Das dez categorias ava-
liadas, na análise anual 
- março de 2014 contra 
março de 2013 -, apenas 
três apresentaram recuos 
de faturamento. O pior de-
les foi registrado pelas lo-
jas de departamentos, que 
teve receita com vendas 
5,2% menor aos R$ 54,5 
milhões. A segunda pior 
queda aconteceu no se-
tor de concessionárias de 
veículos, que somou R$ 
234,1 milhões, após retra-
ção de 4,5%, seguido pelo 
de lojas de vestuário, te-
cidos e calçados (-3,7%), 
apontando R$ 117,8 mi-
lhões em março último.
Dois segmentos favore-
ceram o desempenho do 
comércio na região: o 
de supermercados - que 
avançaram 0,6% aos R$ 
561,1milhões - e o de ou-

Evento gratuito promovi-
do no dia 18 de junho no 
Ciesp é voltado a empresá-
rios de pequenas indústrias 
O Sebrae-SP realiza no 
dia 18 de junho no Ciesp 
Taubaté um workshop 
de produção, voltado 
a pequenas indústrias. 
O evento é gratuito e 
tem vagas limitadas.
O objetivo da atividade 
é capacitar os empreen-
dedores para que possam 
promover melhorias nos 
processos e aumentar a 
produtividade da empre-
sa. Consultores do Sebrae

tras atividades do comér-
cio em geral - com au-
mento de 5,6% aos R$ 446 
milhões. A maior variação 
positiva foi a de móveis 
e decoração (56,6%), po-
rém o segmento possui o 
menor peso na região, se 
analisado pelo seu fatura-
mento (R$ 18,3 milhões).
Ainda no campo positivo 
ficaram as lojas de auto-
peças e acessórios, cujo 
valor em vendas somou 
R$ 25,1 milhões (6,9% 
de aumento); as farmácias 
e perfumarias, que fatu-
raram R$ 117,6 milhões 
(5,9% de elevação); as 
lojas de eletrodomésticos 
e eletrônicos, com recei-
ta em março passado de 
R$ 50,9 milhões (3,3% 
a mais); e a atividade 
de materiais de constru-
ção, que fechou o mês de 
março com faturamen-
to de R$ 139,9 milhões, 
depois de alta de 2,9%.
Números estaduais
No Estado, o comércio re-
gistrou faturamento de R$ 
39,430 bilhões em março, 
recuando 3,9% em rela-
ção a igual mês de 2013 
- descontada a inflação do 
período. Ao se confrontar 
com o resultado de fe-
vereiro, no entanto, hou-
ve crescimento de 3,2%.
Seis dos dez segmentos 
pesquisados tiveram bai-
xas de vendas no com-
parativo anual - março 
de 2014 contra março de 
2013. O faturamento das 
lojas de departamentos foi 
o que proporcionalmen-
te mais caiu no período, 
com recuo de 29,7% para 

-SP analisarão os gargalos 
de produção e mostrarão 
ferramentas para reduzir 
desperdícios e melhorar 
a qualidade dos produtos.
O conteúdo progra-
mático do workshop, 
que será comandado pe-
los consultores do Sebra-
e-SP Michelle Santos e 
Gilson Ribeiro, inclui te-
mas como “Mapeamento 
de Processos e Produtos”, 
“Organização, Limpe-
za e Layout”, “Gestão de 
Estoques” e “Elabora-
ção de Procedimentos e 
Instruções de Trabalho”.

R$ 1,612 bilhão. Ao regis-
trarem redução de 15,7%, 
totalizando R$ 5,174 bi-
lhões, as concessionárias 
de veículos amargaram o 
segundo pior desempenho. 
As lojas de eletrodomésti-
cos e eletrônicos também 
apresentaram considerável 
diminuição de vendas, ao 
somarem R$ 1,698 bilhão 
(-7,2%). Os supermerca-
dos encerraram o mês de 
março com R$ 12,339 bi-
lhões, registrando baixa 
de 2,8%. Outra atividade 
que contribuiu para o re-
sultado negativo do co-
mércio em geral foi a de 
vestuário, tecidos e calça-
dos, após queda de 2,5% 
aos R$ 3,335 bilhões. As 
lojas de móveis e decora-
ção faturaram R$ 587,6 
milhões, caindo 1,2%.
Pelo lado positivo, os 
desempenhos de quatro 
segmentos evitaram um 
resultado ainda mais des-
favorável para o varejo 
do Estado de São Paulo. 
As lojas de materiais de 
construção, por exem-
plo, aumentaram a receita 
em 1,5% apontando R$ 
2,963 bilhões. A ativida-
de de autopeças e aces-
sórios cresceu 2,4%, com 
R$ 754,8 milhões de re-
ceita. Já as farmácias e 
perfumarias tiveram fa-
turamento aumentado em 
3,6% no período, aos R$ 
2,348 bilhões. As outras 
atividades do comércio 
- nas quais os postos de 
combustíveis possuem 
maior relevância - fatu-
raram R$ 8,619 bilhões, 
após crescerem 5,8%.

Os participantes que 
comparecerem ao 
Ciesp Taubaté também 
vão obter informações 
sobre os produtos e ser-
viços oferecidos pelo 
Sebrae-SP para ajudar 
na gestão de negócios.
Workshop de Pro-
dução em Taubaté
Data: 18 de junho
Horário: 9h às 18h
Local: Ciesp Tauba-
té (Rua Jacques Félix, 
675, Centro). Evento 
gratuito. Mais informa-
ções e inscrições pelo 
telefone 0800 570 0800

Comércio da região de 
Taubaté tem o segundo
melhor desempenho do

Estado em março

Taubaté recebe workshop de
produção do Sebrae-SP

Taubaté entrega duas
unidades escolares

revitalizadas

2º Batalhão de Engenharia de 
Combate Aviso e Licitação

O 2º Batalhão de Enge-
nharia de Combate vem à 
público comunicar o Pre-
gão Eletrônico Nº 05/2014 
que tem por objetivo a 
aquisição de material para 
manutenção das estações 

Desde 2013 a Prefeitura 
está reformando e revita-
lizando os prédios, tanto 
das unidades de Educação 
Infantil quanto das escolas 
que oferecem Ensino Fun-
damental do município. 
O objetivo é proporcionar 
maior conforto e seguran-
ça, permitindo um ensino 
de qualidade e uma experi-
ência sócio-educativa num 
ambiente adequado às ne-
cessidades das crianças.
Seguindo um extenso cro-
nograma de obras, nessa 
terça-feira, dia 17, às 9h, 
a Secretaria de Educa-

de tratamento de água do 
Contingente Brasileiro na 
Missão das Nações Uni-
das para a Estabilização 
do Haiti (MINUSTAH).
A Sessão Pública será 
no dia 27 de junho de 

ção irá entregar a obra de 
reforma da EMEI Ma-
ria Benedita dos Santos, 
situada no bairro Fonte 
Imaculada. Em seguida, 
às 11h, entrega a EMEF 
Vereador Pedro Grand-
champ, no mesmo bairro. 
Os eventos serão abertos 
ao público, pais de alunos, 
autoridades e imprensa.
A EMEI, que atende 147 
alunos, recebeu investi-
mento de R$ 140.000,00 
para execução da obra. 
Já a EMEF, que tem hoje 
358 matriculados, rece-
beu R$ 817.592,00 de re-

2014 - 09: 30 (nove ho-
ras e trinta minutos 
- horário de Brasília). 
A retirada do Edital 
pode ser pelo endere-
ço eletrônico:www.
c o m p r a s n e t . g o v . b r

cursos para a melhoria.
A estrutura física da EMEI 
conta com 09 salas de 
aula, refeitório, uma co-
zinha para alunos e outra 
para uso dos funcioná-
rios, 04 banheiros, pátio 
interno e externo, secre-
taria, área para recreação 
e sala dos professores. A 
EMEF possui 12 salas de 
aula, 01 sala de informá-
tica, sala de professores 
com cozinha e banheiro, 
4 banheiros, secretaria 
com sala para a diretoria, 
01 refeitório, cozinha para 
alunos e almoxarifado. 
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Fundo social, Sabesp e
escola Manuel Cabral
realizam campanha do

agasalho em Tremembé

Numa parceria entre o 
Fundo Social, Sabesp e 
Escola Manuel Cabral foi 
realizado no último dia 
30, uma gincana com os 
alunos a fim de arrecadar 
peças de roupas, edredons 
e cobertores para a Cam-

Começa nesta quarta-feira 
(18), a partir das 18h, na 
Praça de Eventos, no Cen-
tro de Caraguá, mais uma 
edição do tradicional Fes-
tival do Camarão. Além 
da gastronomia caiçara, o 
evento oferece uma exten-
sa programação cultural e 
artística, das 10h à meia-
noite, até o dia 22/6 (do-
mingo). A abertura oficial 
será realizada às 20h, tam-
bém na quarta-feira, com 
cerimônia solene e apre-
sentação da Banda Mu-
nicipal Carlos Gomes. A 
programação conta ainda 
com diversas apresenta-
ções musicais e culturais, 
entre elas, está a Caraguá 
Jazz Big Band, Puxada de 
Rede e Roda de Samba 
com Mestre Angolinha, 
Maracatu Litoral Norte e 
do espetáculo de cultura 
caiçara “Povos do Mar”, 
entre outras.  A 17ª edição 
do festival contará com 19 
barracas culinárias, sendo 
que, 17 oferecerão pratos 
feitos a base de camarão e 
duas oferecerão doces tí-
picos. De quinta-feira até 
domingo, das 10h à meia-
noite, o público poderá 
conferir também, atrações 
como a Casa Caiçara, que 
oferecerá café de garapa 
feito no fogão a lenha, xa-
rope de Caraguatá e pei-
xe seco; Casa da Farinha, 
com exposição de todo 
maquinário utilizado para 
a feitura da tradicional fa-
rinha de mandioca; rancho 

panha do Agasalho 2014. 
A primeira-dama e pre-
sidente do Fundo Social 
de Solidariedade de 
Tremembé, Andrea Va-
queli acompanhada
 da Diretora da 
unidade de ensino Ro-

com cunhagem de canoa 
no tronco do Guapuruvu; 
Tenda do Polo Cultural 
Profª Adaly Coelho Passos 
com a exposição “Memó-
ria” e a audiovisual “Re-
contando Caraguá”, com 
depoimentos de antigos 
moradores sobre a vida 
caiçara, publicações lite-
rárias e mostra de plantas 
nativas; e a Tenda das Ar-
tes, com artesanato identi-
tário de Caraguá, Ilhabela, 
São Sebastião e Ubatuba 
para apreciação e comer-
cialização. Já no domin-
go (22/6), além de toda a 
programação, às 10h, o 
evento promoverá a Corri-
da de Canoa Caiçara. Mais 
que entretenimento para as 
famílias pesqueiras, a cor-
rida é uma forma de resga-
tar e manter a tradição. As 
inscrições devem ser reali-
zadas, a partir das 9h, no 
local do evento. O 17º Fes-
tival do Camarão é uma 
realização da Fundacc – 
Fundação Educacional e 
Cultural de Caraguatatuba 
e Governo Municipal em 
parceria com Comunida-
de Pesqueira da Praia do 
Camaroeiro e patrocínio 
da Petrobras. Mais infor-
mações: (12) 3897.5661 
ou www.fundacc.com.
br. Confira abaixo a pro-
gramação completa do 
17º Festival do Camarão:
Dia 18/6 – quarta-feira
Às 20h – Abertura ofi-
cial com Banda Mu-
nicipal Carlos Gomes

seli Aparecida Alves 
Vianna realizou a entre-
ga de uma bicicleta para 
o aluno Gabriel Tole-
do de Alvarenga (1º 
C) de 16 anos e mora-
dor do bairro Aterrado, 
vencedor da Gincana.

Às 21h30 – Apresentação 
com Caraguá Jazz Big Band 
Dia 19/6 – quinta-feira
Às 13h – Apresentação 
com Luana Mascari Trio
Às 15h – Apresentação com 
Israel Martinez e Banda
Às 20h – Apresentação do 
espetáculo “Povos do Mar”
Às 22h – Apresenta-
ção com Mara Amaral 
Dia 20/6 – sexta-feira
Às 13h – Show “Canções 
e Histórias do Folclore 
Brasileiro” com Zé Maria
Às 15h – Apresen-
tação com Li Maria
Às 20h – Apresenta-
ção de Puxada de Rede 
e Roda de Samba com 
Mestre Angolinha
Às 22h – Apresenta-
ção com Giselle Maria 
e Quarteto “100 anos 
de Dorival Caymmi” 
Dia 21/6 – sábado
Às 13h – Apresentação com 
Maracatu Litoral Norte
Às 15h – Apresen-
tação com Tiê Trio
Às 20h – Apresentação 
com Taty Maleski e Banda
Às 22h – Apresentação 
com Bichos da Costeira
Dia 22/6 – domingo
Às 10h – Corri-
da de Canoa Caiçara
Às 13h – Apresentação 
da Orquestra de Viola 
Caipira Estrela de Ouro
Às 15h – Apresentação 
com Fernanda Letúria 
Às 19h – Apresen-
tação com Trio Luar
Às 21h – Apresenta-
ção com Banda D2

17º Festival do Camarão
começa nesta quarta em

Caraguátatuba

rova inédita de valorização 
por mérito para o quadro de 
apoio escolar também ga-
rantiu reajuste de 20% para 
1.740 agentes de serviços
A Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo 
acaba de divulgar a lista 
final dos funcionários do 
quadro de apoio escolar 
que receberão aumento sa-
larial de até 35%. Os no-
mes foram publicados no 
Diário Oficial do Estado do 
último sábado. Neste ano, 
pela primeira vez, secre-
tários de escola e agentes 
de organização e serviços 
escolares da rede estadual 
tiveram a chance de obter 
um reajuste por mérito. 
Ao todo, 5.423 servidores 

foram beneficiados com 
um aumento de 35%. Ou-
tros 1.740 vão adicionar à 
remuneração mais 20%. 
A previsão é que o exame 
ocorra a cada dois anos. 
Os educadores da Secre-
taria já participam de pro-
cesso semelhante e desde 
o início da ação, em 2010, 
já foram mais de 100 mil 
professores, diretores e 
supervisores promovidos.
A participação foi volun-
tária e puderam fazer con-
correr servidores que pre-
encheram pré-requisitos 
como: ter um mínimo de 
cinco anos de efetivo exer-
cício, cumprir taxa míni-
ma de assiduidade, possuir 
certificado de Ensino Mé-

dio ou equivalente – para 
os cargos de agente de ser-
viços escolares e agentes 
de organização escolar – e 
diploma de graduação de 
nível superior – nos casos 
dos secretários de escola.
“A prova de promoção 
por mérito para servido-
res faz parte das ações da 
Secretaria para a valori-
zação dos funcionários 
da Educação e estão ar-
ticuladas com o plano de 
carreira e o aumento his-
tórico do quadro efetivo 
de professores, com a re-
alização do concurso pú-
blico para 59 mil cargos”, 
afirma o secretário 
da Educação, profes-
sor Herman Voorwald.

Mais de 5 mil funcionários 
da Educação são

promovidos e recebem
aumento salarial de 35%

Prefeitura de Pinda inicia
recapeamento na

Antonio Pinheiro Jr. 

A Prefeitura está dando 
continuidade ao recapea-
mento de diversas vias do 
município. Após o asfalto 
na avenida Dr. Francisco 
Lessa Júnior, a equipe está, 

atualmente, na avenida Dr. 
Antonio Pinheiro Júnior. 
O trecho em frente ao 
colégio já está com uma 
camada nova de asfalto 
e o serviço será realiza-

do, primeiramente, sen-
tido ponte da Estrada do 
Agronômico. Após finali-
zar o trecho, a obra reco-
meça do colégio até pro-
ximidades da Prefeitura.

Aldeias da Serra de
Caçapava recebe

melhorias

As ruas do bairro Aldeias 
da Serra, na região da Ta-
taúba, continuam receben-
do serviços de melhorias 

da secretaria de obras e 
serviços do Município de 
Caçapava. Na quinta-fei-
ra, 12, a rua Agenor Fer-

reira dos Santos passou 
por levantamento e ni-
velamento, para receber 
camadas de cascalhos.


