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Prefeitura de Taubaté
intensifica encontros do 
Programa “Carroceiro 

Consciente Cuida
do Meio Ambiente”

Época de estiagem e 
mato seco dá trabalho 
a Bombeiros e Defesa 

Civil da região

Trabalhadores entram 
em greve na Confab 

Equipamentos de Pinda

Com o objetivo de cons-
cientizar os carroceiros 
em relação às suas ativi-
dades e responsabilida-
de no descarte irregular 
de entulhos, a Secretaria 
de Serviços Públicos de 
Taubaté, organizou um 
cronograma de encontros 
a serem realizados, com a 
participação de várias se-
cretarias municipais, em 
que serão oferecidos aten-
dimento aos carroceiros e 
seus familiares. A iniciati-
va faz parte do Programa 

O tempo seco e a alta tem-
peratura que volta após o 
inverno tem potenciali-
zado o surgimento de pe-
quenos focos de fogo em 
áreas próximas de regiões 
populosas. Em Pindamo-
nhangaba, diversas áreas 
de grande vegetação seca 
tem causado preocupação 
s comunidades próximas. 
É o caso do bairro Arare-
tama, onde os munícipes 
reclamam de queimadas 

Os trabalhadores da Con-
fab Equipamentos en-
traram em greve nesta 
semana, pela Campanha 
Salarial. A categoria apro-
vou a greve por aumento 
real de salário em assem-
bleia realizada pelo Sindi-
cato dos Metalúrgicos de 
Pindamonhangaba-CUT e 
retornou para suas casas 
logo em seguida. Segun-
do o presidente do sindi-
cato, Renato Marcondes 
– Mamão, a greve ocorre 
por tempo indeterminado. 
“Os trabalhadores aprova-

“Carroceiro Consciente 
Cuida do Meio Ambien-
te” iniciado em maio deste 
ano e o intuito é cadastrar, 
atualizar o cadastro dos já 
inscritos, avaliar a saúde 
do animal, vaciná-lo con-
tra raiva, avaliação das 
condições das carroças e 
o emplacamento das mes-
mas. Os interessados em 
participar devem compa-
recer ao encontro munidos 
de RG, CPF, comprovante 
de residência e duas fotos 
3X4. Lembrando que os 
encontros acontecerão to-
das as quartas-feiras, das 
9h ao meio dia, seguin-
do o cronograma abaixo:
24 de Setembro – Qua-
dra do Jardim Mourisco 
(Bairros: Jardim Mouris-
co, Parque São Luiz, Vila 

constantes em área nas 
proximidades. O fato se 
repetiu na noite de ontem, 
revelou uma moradora 
que pediu sigilo de iden-
tidade. “Foi difícil dormir. 
Todos em casa ficamos 
com os olhos e a gargan-
ta prejudicados por causa 
da constante fumaça que 
tomou conta do bairro”, 
disse. Nesta semana outra 
área com chamas e fuma-
ça fez com que moradores 

ram a greve praticamente 
por unanimidade. E as-
sim será até que a direção 
da Confab apresente uma 
proposta que contemple a 
reivindicação da catego-
ria”, disse Mamão. Para o 
dirigente sindical Vicente 
Caetano - Serrinha, a gre-
ve retrata um momento 
histórico. “Trabalho há 16 
anos nessa fábrica e pela 
primeira vez está ocorren-
do uma greve. Os compa-
nheiros estão de parabéns 
pela união. É assim que 
conseguiremos avançar”, 

Aparecida, Vila São Ge-
raldo e Vila Nogueira).
01 de Outubro – Quadra 
do CECAP (Bairros: Ce-
cap I, II e III, Quiririm, 
Bonfim e Santa Tereza).
08 de Outubro – PEV Par-
que Aeroporto (Bairros: 
Parque Aeroporto, Vila 
Bela, Vila Costa e Santa Fé).
15 de Outubro – Merca-
tau (Bairros: Baronesa, 
Cidade de Deus, Belém, 
Imaculada, Barreiro, Jar-
dim Paulista e Centro).
22 de Outubro – Fazen-
dinha (Bairros: Parque 
Três Marias, São Pedro, 
Jardim América, Cháca-
ra Silvestre e Imaculada).
29 de Outubro – PEV 
Jaraguá (Bairros: Ja-
raguá, Água Quente, 
Ana Rosa e Gurilândia).

do condomínio Village 
Paineiras, vizinho ao lo-
cal, acionassem o Corpo 
de Bombeiros. De acordo 
com os soldados que lá es-
tiveram, é provável que o 
fogo tenha se iniciado de 
forma acidental, devido ao 
mato seco dessa época de 
falta de chuvas. Telefones 
Úteis: 199 - Defesa Civil
193 - Corpo de Bombeiros
4ª Cia PM Ambiental 
- 3621-6300 (Taubaté)

disse. Até o momento, a 
proposta apresentada pela 
bancada patronal do Gru-
po 2, do qual a Confab 
pertence, à FEM-CUT/SP 
(Federação dos Sindicatos 
Metalúrgicos da CUT em 
São Paulo) não contempla 
nem o índice de reposição 
das perdas da inflação, 
que fechou em 6,35%. A 
direção da Confab ainda 
não se manifestou para o 
sindicato. A Confab Equi-
pamentos emprega cerca 
de 1.200 trabalhadores no 
distrito de Moreira César.

Agências do Poupatempo 
e Detran são inauguradas 

em Pinda

Com a presença de diver-
sas autoridades e secretá-
rios do Governo do Esta-
do foram entregues para 
a população de Pindamo-
nhangaba as instalações 
do Detran e Poupatempo. 
A cerimônia de inaugu-
ração ocorreu à tarde.
O prédio fica ao lado do 
Tenda Atacadão, na rota-
tória da Avenida Manoel 
César Ribeiro, bairro San-
ta Luzia. No local, 52 fun-
cionários treinados estão 
à disposição para atender 
o cidadão na prestação de 
serviços como Carteira 
de Identidade, Carteira de 
Trabalho, e todos os aten-
dimentos necessários pelo 
novo Detan.SP (2ª via da 
habilitação e CNH defi-

nitiva). No local poderão 
ser realizadas consultas 
eletrônicas como Nota 
Fiscal Paulista, Atestados 
de Antecedentes Crimi-
nais e também serviços 
pelo posto do Acessa SP. 
“Acho que é muito im-
portante a agilidade dos 
documentos. Antigamen-
te mandavam para São 
Paulo e de lá vinha pra 
Pindamonhangaba.”, dis-
se o prefeito Vito Ardito 
Lerário, lembrando que a 
parceria com o empresá-
rio Pedro Olavo, diretor 
do Tenda foi fundamental 
para a instalação das duas 
agências do governo em 
Pinda. Além de Pindamo-
nhangaba, os postos aten-
derão as cidades de Tre-

membé, Santo Antonio do 
Pinhal, Campos do Jordão 
e São Bento do Sapucaí.
Para o Secretário de Plane-
jamento e Desenvolvimen-
to Regional Julio Julio Se-
meghini, o que está sendo 
entregue hoje em Pinda é 
muito significativo. “Esse 
é o 56º Poupatempo, servi-
ços dentre os mais deseja-
dos pelos prefeitos de todo 
o Estado pela qualidade 
de serviços que oferece.
Detran.Sp tem como como 
administradora Nomara, 
enquanto o Poupatem-
po será administrado por 
Luciana Patrícia Beraldo. 
As duas agências funcio-
narão de segunda a sexta-
feira das 8h às 17h, e aos 
sábados, das 8h às 12h. 
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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 Gal-
vao de França (Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almei-
da Gil, 19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro 
Alves Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça 
Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Se-
nhora de Natividade e Panificadora Pão Zico - 
Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - 
Banca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jor-
nais e Rev. Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção 
Av. 7 de Setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua 
José Joaquim Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de 
jornal da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Aran-
tes. Av. 9 de Julho, 25 (em frente ao bradesco) 
Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cida-
de e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epami-
nondas - 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

Campos do Jordão recebe pela 
primeira vez o evento de

empreendedorismo Epicentro
A terceira edição reúne 
diversas atividades in-
tegradas para visitantes 
e população da região. 
A ideia é conversar, co-
laborar, arriscar, mudar 
e impactar a comuni-
dade de forma positiva
Entre os dias 26 e 28 de 
setembro, Campos do 
Jordão recebe o terceiro 
Epicentro. Nesta edição, o 
evento traz espaço para di-
vulgação e troca de ideias 
criativas e ajuda à comuni-
dade. Também oferece aos 
participantes e moradores 
da cidade palestras, fei-
ras de startups, ferramen-
tas de tecnologia e apre-
sentações para crianças, 
entre outras atividades.
A ideia do Epicentro bro-
tou do sonho do executivo 
Ricardo Jordão de ver as 
pessoas felizes trabalhan-
do naquilo que gostam e 
não apenas por dinheiro. 
“Eu quero ver brasileiros 
de diferentes áreas e seg-
mentos de atuação se dan-
do bem porque entendem 
o ponto de vista diferen-
te de cada um”, explica.
Ricardo é tataraneto do 
Brigadeiro Jordão, um dos 
fundadores da cidade, um 
dos motivos pelos quais 
decidiu pela sede do even-
to deste ano. “Desde crian-
ça, quero ajudar de algu-
ma maneira. Campos tem 
uma alta de negócios no 
mês de julho. No resto do 
ano, há necessidade de no-
vas atividades para atrair 
mais visitantes. Além dis-
so, Campos do Jordão é 
um local incrível para as 
pessoas renovarem suas 
energias. Durante o Epi-
centro, além do corpo, o 
evento vai renovar a men-
te dos participantes”, diz.
Epicentrinho: A novida-
de do evento em 2014 é 
o Epicentrinho, que tem 
como intuito incentivar 
uma nova maneira de pen-
sar aos 1.700 alunos da 
Escola Estadual Campos 

do Jordão. Para Ricardo 
Jordão esse tipo de ação 
visa mostrar aos alunos a 
possibilidade de cresci-
mento profissional. “Por 
meio de palestras sobre 
carreira, internet, finanças, 
aplicativos, música, cine-
ma e muito mais, este pro-
jeto dentro do evento será 
um direcionamento profis-
sional para esses jovens”. 
Além disso, o Epicentro 
também instalará uma 
rede WIFI grátis por toda a 
escola. Destaque também 
para as 30 Palestras Pro-
vocativas, de 15 minutos 
cada, com empreendedo-
res e visionários que vão 
inspirar uma nova maneira 
de pensar ao público. De 
acordo com Ricardo Jor-
dão, a pretensão é mudar 
o mundo e não apenas fa-
zer negócios inovadores. 
“Vou reunir uma turma de 
pessoas incríveis que es-
tão afim de conversar, co-
laborar, arriscar, mudar a 
sua realidade e impactar a 
comunidade onde vivem”, 
comenta Ricardo. Ideias 
inovadoras: A feira de star-
tups tem como objetivo 
encher a cidade de novida-
des interessantes e ideias 
inovadoras. Os visitantes 
vão encontrar softwares, 
hardwares, aplicativos e 
tecnologias para ajudar na 
execução de novas e gran-
des idéias. As aplicações 
vão desde software para 
gestão de eventos, saúde, 
CRMs, ecommerce, edu-
cação, marketing, design, 
promoção, vendas, redes 
sociais, geolocalização, 
impacto social, distribui-
ção e muito mais. Entre os 
destaques da feira de star-
tups está a InEvent, que 
criou um aplicativo para 
gestão de eventos. Outra 
novidade é o Goboxi, um 
aplicativo para produti-
vidade que traz uma pro-
posta revolucionária para 
aumentar a colaboração 
entre pessoas. Já a star-

tup Cacho-la possui uma 
maneira muito diferente 
de compartilhar conheci-
mento. Esses e outros pro-
jetos inovadores esperam 
quem vier ao Epicentro.
Vida social: O Epicentro 
tem o intuito de ser uma 
espécie de “virada cultural
-empreendedora”. Depois 
da feira das startups, have-
rá a realização de eventos 
de networking no espaço 
da cervejaria Baden&Ba-
den, entre outras oportu-
nidades. Os participantes 
também terão condições 
especiais para aprovei-
tar diferentes espaços da 
gastronomia de Campos 
do Jordão. Ricardo Jordão 
faz o convite: “o objetivo 
do evento é transformar 
Campos do Jordão na ca-
pital do empreendedoris-
mo inovador do Brasil. Eu 
quero atrair as melhores 
mentes criativas e trans-
formar a cidade no princi-
pal destino empreendedor 
do Brasil. A partir dessa 
mudança, eu espero trazer 
novas possibilidades para 
os moradores da cidade e 
assim transformar a vida 
de todos para melhor. Se 
você acredita em uma ci-
dade melhor, vamos para 
o Epicentro!” Sobre o Epi-
centro: O Epicentro foi 
criado por Ricardo Jordão 
Magalhães em 2009, com 
o objetivo de quebrar para-
digmas, propor mudanças, 
ideias revolucionárias e 
ferramentas de tecnologia 
para tornar o Brasil um 
país melhor. Em suas duas 
edições, em 2009 e 2012, 
o evento reuniu mais de 
sete mil pessoas e quase 
100 palestras. Com o foco 
voltado para empreen-
dedorismo e tecnologia, 
possui o objetivo de des-
pertar o espírito de mu-
dança nos participantes. 
Para saber mais sobre Ri-
cardo, visite o seu blog em 
w w w . b i z r e v o -
l u t i o n . c o m . b r

Secretaria de Obras de
Taubaté executa melhorias na 

zona rural do município
Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Obras, atua na área rural 
do município atendendo 
às demandas apresentadas 
nas regiões mais distantes 
da cidade. São várias fren-
tes de trabalho que atuam 
na melhoria das estradas. 
Até o final do primeiro se-
mestre foram executados 
cerca de 168 KM de patro-
lamento e perenização em 
estradas como: Goiabal, 
Pouso Frio, Morro Men-
donça, Malacacheta, Mon-
jolinho, Borba, Pinhão do 
Una, Taboãozinho, Pasto 
Grande, Berta Grande, 
Pedra Grande, dos Remé-
dios, do Assentamento, 
Itapecerica, Baracéia, Rio 
das Antas, Pinhão (Qui-
ririm), Chácara Dallas, 
Água Vermelha, Pinheiri-
nho (divisa com São Luiz 
do Paraitinga), Bonfim, 

acesso do Macuco e Qui-
lombinho. E as equipes de 
roçada fizeram o trabalho 
num total de 285 Km na 
área rural do município.
Somente no primeiro tri-
mestre deste ano, 2.700,71 
toneladas de pedras foram 
utilizadas para cascalha-
mento e 935,60 tonela-
das de pedras marroadas 
foram empregadas em 
contenção de erosões, ca-
beceiras e enroncamento 
de córregos. As estradas 
pavimentadas receberam 
ações de limpeza, totali-
zando 21 Km de execu-
ção nas estradas Álvaro 
Marcondes de Mattos, 
José Cândido, trechos da 
Sete Voltas, Pedra Grande, 
Baracéia e Rio das Antas.
Quanto à limpeza de va-
las e desassoreamento de 
córregos foram atendidos 
as várzeas do Pinheiri-

nho, a Estrada dos Re-
médios, os córregos do 
Paiol, Barreiro e Pedra 
Branca. Para também evi-
tar o acúmulo de águas, 
633m lineares de galerias, 
saídas de águas e traves-
sias foram executadas.
Os usuários do transpor-
te coletivo das estradas 
Caieiras, Barreiro, Guri-
lândia e Belém também fo-
ram atendidos e as paradas 
de ônibus foram cobertas 
com a instalação de pon-
tos de concretos. Além das 
melhorias já mencionadas, 
5 pontes no acesso do Km 
18 da estrada Sete Voltas, 
Berta Grande, Pedra Gran-
de e Pedra Negra foram re-
formadas e 10 mata-burros 
passaram por manutenção 
nas estradas Baracéia, Ber-
ta Grande, Laranjal, Rio 
das Antas, Pedra Grande e 
nos acessos do Sete Voltas.

Unimed de Taubaté está com 
as inscrições abertas para o 

Embala Vida
A Unimed de Taubaté 
está com as inscrições 
abertas para o Embala 
Vida, que acontece en-
tre os dias 6 e 8 de ou-
tubro, na Comunidade 
Bom Pastor, em Taubaté.
O Espaço Viver Bem da 
Unimed de Taubaté realiza 
um ciclo de palestras sobre 
os cuidados que as futuras 
mamães devem ter antes 
e depois do nascimento. 
O curso é ministrado pela 
Equipe Multidisciplinar e 
Parceiros, e propicia aos 

participantes um aprendi-
zado teórico e prático para 
o cuidado com o bebê.
O treinamento é gratui-
to e são 60 vagas dis-
poníveis. As inscrições 
vão até o dia 03 de outu-
bro, e deve ser realiza-
da através do site www.
unimed-taubate.com.br.
A Comunidade Bom Pas-
tor atende famílias caren-
tes, e pede conta com a 
contribuição dos partici-
pantes, com a doação de 
um litro de óleo ou uma 

caixa de leite Longa Vida. 
Mais informações (12) 
2125.7758 ou 2125.7766.
Serviço: Público Alvo: 
Gestantes e Acompa-
nhantes (aberto para 
comunidade em geral)
Vagas: 60
Local: Comunidade Bom 
Pastor - Av. José Vicente 
de Barros, 765 - Vila Nos-
sa Senhora das Graças.
Data: 06/10/14 à 08/10/14
Horário: 19h00 às 22h00
I n f o r m a ç õ e s : 
(12) 2125.7766.
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Prefeito de Tremembé cobra 
agilidade na implantação do 

esgoto no Maracaibo e região

Programa “Cidade Legal” 
que legalizará 187 imóveis 

em Tremembé

O Prefeito Marcelo Va-
queli se reuniu nesta se-
mana com a presidente da 
Sabesp Dilma Pena para 
cobrar agilidade e urgên-
cia na implantação da 
rede de esgoto nos bair-
ros Maracaibo, Flor do 
Campo, Alberto Ronconi, 
Poço Grande e Aterrado. 
Na reunião estiveram 
presentes o Deputado e 
Presidente da Assem-
bléia Legislativa de São 

O prefeito Marcelo Va-
queli assinou nesta sema-
na o Programa “Cidade 
Legal” que vai promover 
a regularização fundiária 
onde serão legalizados 
187 imóveis dos bairros 
Chácara Canaã, Chácara 
Nova Vida, Chácara das 
Rosas e Rua Campos do 

Paulo Samuel Moreira, 
o Deputado Padre Afon-
so, o Superintendente da 
Sabesp Oto Elias Pinto, 
os diretores  Luiz Pau-
lo e José Celso Bueno, o 
Secretário Municipal de 
Assuntos Jurídicos Marco 
Antônio Queiroz Morei-
ra e os vereadores muni-
cipais Silvio Monteiro e 
Tata Vargas. De imediato, 
o prefeito já conseguiu o 
caminhão Limpa-Fossa 

Jordão no Jardim Santana. 
Na ocasião estavam pre-
sentes o Secretário de 
Habitação do Gover-
no do Estado de São 
Paulo Marcos Penido, 
o secretário executivo do 
Programa Cidade Legal 
Gabriel Veiga, o vereador 
municipal Adriano San-

para amenizar os proble-
mas causados pela falta de 
esgoto. Lembrando que o 
serviço do caminhão é gra-
tuito e vai atender as ne-
cessidades dos moradores.
Otimista, assim saiu 
o prefeito Marce-
lo Vaqueli do encontro 
“Estamos fazendo de tudo 
para levar esse benefí-
cio para o nosso povo. 
É uma tarefa árdua e di-
fícil, mas não vamos de-
sistir. A região merece 
uma infraestrutura dig-
na assim como todos. 
Posso dizer que nun-
ca esses bairros estive-
ram tão próximo de re-
ceber a rede de esgoto”. 
– finalizou o che-
fe do executivo.

tos e o morador Nelson 
Ayres do Jardim Santa-
na. Vaqueli afirmou que 
com a regularização, o 
município aumentará a 
sua receita e as famílias 
terão a escritura defini-
tiva dos seus imóveis.  
Por meio do programa, a 
Secretaria de Estado da 
Habitação oferece apoio 
técnico à prefeitura para 
a regularização de par-
celamentos do solo e de 
núcleos habitacionais, pú-
blicos ou privados, para 
fins residenciais, loca-
lizados em área urbana 
ou de expansão urbana.

Começam as obras de
ampliação do Pronto

Atendimento de
Tremembé

Curso de Observação de 
Tartarugas Marinhas forma 
primeira turma em Ubatuba

Começam as obras de am-
pliação do Pronto Aten-
dimento de Tremembé 
para um terreno anexo. 
As obras se estenderão à 
atual estrutura, que será 
reformada. O Governo 
do Estado disponibilizou 
R$ 800.000 e a Prefeitura 
mais R$150.000 para as 
obras. Essa liberação só 
foi possível graças a inú-
meros pedidos feito pelo 
prefeito Marcelo Vaqueli 
ao Governador Geraldo 
Alckmin em sua visita a 
cidade. O novo “Comple-
xo Municipal de Saúde de 
Tremembé”, como será 
chamado, vai triplicar seus 
leitos passando de 07 para 
21 e terá um Centro de 
Diagnóstico que oferecerá 
várias especialidades mé-
dicas como: eletrocardio-
grama, ultrassonografia, 

Curso teve como objetivo 
trazer subsídios técnicos 
para aprimorar atuação dos 
profissionais em campo, 
buscando valorizar a sig-
nificativa presença de tar-
tarugas verdes nas praias e 
costões rochosos da cida-
de. O primeiro Curso de 
Observação de Tartarugas 
Marinhas, ministrado pelo 
Projeto Tamar em parceria 
com a Secretaria Muni-
cipal de Turismo de Uba-
tuba, terminou no último 
domingo com uma aula de 
campo no cais da praia do 
Itaguá, centro. Direciona-
do aos guias de turismo e 
monitores ambientais cre-
denciados e em ativida-
de no município, o curso 
teve como objetivo trazer 
subsídios técnicos para 
aprimorar a atuação dos 
profissionais em campo, 
buscando valorizar a sig-
nificativa presença de tar-
tarugas verdes nas praias e 
costões rochosos de Uba-
tuba. Tartarugas marinhas 
são animais ameaçados de 
extinção, bastante caris-

fisioterapia, oftalmologia, 
endoscopia digestiva, sala 
de recuperação, banheiros 
adaptados, sala de espera 
climatizada e ambientada, 
maior número de vagas 
para estacionamento. Se-
rão salas projetadas para 
acolher com dignidade os 
pacientes e seus familia-
res. A área será ampliada 
em 444 m² e o Complexo 
Municipal de Saúde de 
Tremembé passará a 1.064 
m² de área construída. “Es-
sas mudanças são necessá-
rias e proporcionarão mais 
humanização, acolhimen-
to e maior qualidade nos 
serviços prestados à po-
pulação. As grandes trans-
formações pelas quais o 
novo Pronto Atendimen-
to de Tremembé passará 
só serão possíveis porque 
contamos com o empe-

máticos, que despertam a 
atenção de turistas nos lo-
cais onde estão presentes. 
Mas a observação desses 
animais requer olhares 
treinados, principalmen-
te quando a transparência 
da água não é favorável. 
Conhecer a biologia das 
espécies e saber avaliar os 
melhores locais e épocas 
de observação deve con-
tribuir para o planejamen-
to de roteiros e criação de 
novos produtos turísticos 
que incluam a observação 
de tartarugas como atrati-
vo. O I Curso de Observa-
ção de Tartarugas contou 
com três aulas teóricas mi-
nistradas no Centro de Vi-
sitantes do Projeto Tamar. 
Foram abordados temas 
como o turismo de obser-
vação de fauna no Brasil, 
a observação turística de 
tartarugas em outros paí-
ses, além da biologia das 
cinco espécies de tartaru-
gas marinhas que ocorrem 
no Brasil e em Ubatuba. 
Também aconteceram 
duas saídas a campo para 

nho do prefeito. Ele esteve 
inúmeras vezes no Palá-
cio do Governador com o 
objetivo de conseguir os 
recursos necessários para 
colocarmos o complexo 
de saúde para funcionar 
da melhor maneira possí-
vel”, lembra o secretário 
municipal de Saúde, José 
Márcio Araujo Guimarães.
O Prefeito Marcelo Va-
queli considera as obras 
um avanço para a situação 
da saúde pública na cida-
de. “Uma das prioridades 
da nossa gestão é o desen-
volvimento de políticas 
públicas que alcancem 
principalmente a esfera da 
saúde. Teremos um Com-
plexo de Saúde totalmente 
revitalizado, com maior 
capacidade de atendi-
mento para proporcionar 
conforto e recuperação 
adequada à nossa popu-
lação”, destacou o prefei-
to Vaqueli. Atualmente o 
P.A. realiza cerca de 6.500 
atendimentos por mês, 
com a ampliação os pa-
cientes terão mais confor-
to e comodidade em suas 
consultas e internações.

observação das tartarugas. 
Os alunos do curso visi-
taram a praia da Almada 
e com o apoio do Projeto 
Aicas, foi apresentado aos 
alunos uma atividade prá-
tica de observação de Tar-
tarugas promovida pelos 
monitores do projeto, que 
após uma capacitação com 
a equipe do Tamar passa-
ram a oferecer o serviço a 
turistas que visitam a re-
gião. Devido aos ótimos 
resultados desta primeira 
edição, além da grande 
procura por profissionais 
de Ubatuba e de outras 
regiões, novas edições do 
curso serão organizadas 
futuramente. Criado há 
35 anos, o Projeto Tamar 
é uma cooperação entre 
o Centro Tamar/ICMBio 
e a Fundação Pró-Tamar. 
Tem o patrocínio oficial 
da Petrobras, através do 
programa Petrobras So-
cioambiental, e o apoio 
do Título de Capitalização 
Bradesco Pé Quente. Em 
Ubatuba, recebe o apoio 
da Arcor do Brasil e da 
Prefeitura Municipal de 
Ubatuba. O curso é par-
te das ações do Programa 
Amigo do Turista, iniciati-
va da Secretaria Municipal 
de Turismo, que tem como 
objetivo a qualificação do 
Trade e o estreitamento 
das relações entre o poder 
público, iniciativa privada 
e profissionais de turismo.

Prefeitura de Monteiro Lobato
Prazo para atualização de

cadastro da sua empresa se 
encerra em 30 de outubro

A prefeitura de Montei-
ro Lobato, por meio da 
Secretaria de Finanças e 
Tributação, solicita aos 
empresários que possuem 
empresa(s) inscrita(s) no 
município, que façam a 
atualização de cadastro 
da(s) mesma(s) na prefei-
tura até o dia 30/10/2014. 
Salientamos que sem a 

atualização do cadastro 
da empresa, o empresário 
fica sem acesso a emis-
são de nota fiscal eletrô-
nica, além de comprome-
ter o alvará do exercício 
seguinte, como também 
não terá autorização para 
exercer a atividade co-
mercial no município.
A atualização deverá ser 

realizada na Secretaria 
de Finanças e Tributação, 
que fica no Paço Muni-
cipal, na Praça Dep. A. 
S. Cunha Bueno, nº 180, 
centro, neste município, 
das 08:00 as 17:00 horas, 
pelos telefones (12) 3979 
9000, (12)3979 9013 ou 
pelo e-mail: tributos@
monteirolobato.sp.gov.br.

Prefeitura de Taubaté
promove “Circuito Dias

Verdes” em comemoração 
às datas ambientais

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Meio Ambiente, em come-
moração às datas ambien-
tais do mês de setembro, 
promove o “Circuito Dias 
Verdes”. Serão desenvol-
vidas atividades de Edu-
cação Ambiental com os 
alunos da rede municipal 
de ensino com idade de 
6 a 10 anos, com objeti-
vo de gerar conhecimento 
e chamar a atenção para 
as questões ambientais.
No dia 21 de setembro é 
comemorado o “Dia da 
Árvore”, data que antece-
de o início da Primavera. 

Nesse dia também são co-
memorados outros temas 
importantes como o “Dia 
do Paraíba do Sul” e o 
“Dia Mundial Sem Carro”. 
Já no dia 25 é comemora-
do o “Dia do Trânsito”.
As atividades educativas 
em comemoração à es-
sas datas tão importantes 
acontecem no dia 22 de se-
tembro no Parque do Itaim 
e no dia 25 no SEDES 
(Sistema Educacional de 
Desenvolvimento Social).
Os alunos passarão por 
um circuito composto por 
quatro estações, com con-
teúdos e atividades educa-

tivas relacionadas ao tema 
de origem de cada data 
comemorativa abordada:
- Estação Árvores: 
orientações sobre a im-
portância das árvo-
res e plantio de mudas;
- Estação Primavera: 
contação de histórias 
abordando a Primavera;
-Estação Águas do Paraíba: 
orientações sobre o circui-
to de formação das águas, 
bem como sua importân-
cia para a vida na Terra;
- Estação Trânsito (Dia 
Mundial Sem Carro): brin-
cadeiras educativas abor-
dando educação no trânsito.
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Sebrae-SP participa de 
encontro de empresas 
contábeis em Campos 

do Jordão

Promovido pelo SESCON
-SP, o evento é o mais im-
portante do Estado de São 
Paulo e o segundo maior 
do Brasil voltado ao setor.
Sebrae-SP vai participar, 
entre os dias 17 e 19 de se-
tembro, do 24º EESCON 
(Encontro de Empresas 
de Serviços Contábeis do 
Estado de São Paulo), que 
acontecerá na cidade de 
Campos do Jordão, no in-
terior do estado. O evento 
é uma realização do Sindi-

cato das Empresas de Ser-
viços Contábeis no Estado 
de São Paulo com o objeti-
vo de desenvolver e valori-
zar a atividade contabilis-
ta. Durante os três dias de 
programação, o Sebrae-SP 
vai oferecer atendimento 
gratuito para empresários 
e profissionais do setor, 
em um stand na Feira de 
Oportunidades, que acon-
tecerá paralela programa-
ção principal. No espaço 
serão apresentados os pro-
dutos e serviços ofereci-
dos pela entidade, além da 
oportunidade de parcerias 
para o atendimento con-
junto às micro e pequenas 
empresas. O gerente re-
gional do Sebrae-SP, Au-
gusto dos Reis Ferreira, 
destacou a importância da 
união entre o setor conta-

bilista e o Sebrae. ”O nas-
cer de uma empresa quase 
sempre acontece em um 
escritório de contabilida-
de, o que torna este encon-
tro muito importante para 
o Sebrae-SP. Estarmos 
juntos com os contabilis-
tas para levar o espírito 
empreendedor para esses 
negócios e serem transfe-
ridos para seus clientes”, 
contou. Augusto lembrou 
ainda que as empresas de 
contabilidade exercem 
um papel fundamental na 
economia do País, asse-
melhando-se a missão do 
Sebrae-SP, que é “promo-
ver a competitividade e o 
desenvolvimento sustentá-
vel dos pequenos negócios 
e fomentar o empreende-
dorismo, para fortalecer 
a economia nacional.”

DNIT pode custear 
obras do rebaixamento 
da linha, diz prefeito de 

Pinda

O trânsito caótico de Pin-
damonhangaba, causa-
do principalmente pelas 
constantes manobras de 
trens no centro da cidade 
volta a ser discutido com 
um assunto que estava su-
postamente engavetado: 
o rebaixamento da linha 
férrea. Em entrevista co-
letiva na tarde de segun-
da, o prefeito Vito Ardito 
Lerário revelou encontros 
com representantes do go-
verno federal que podem 
trazer de volta o proje-
to e o principal: recursos 
para a obra tão alarde-
ada na cidade e região.
“Nós tivemos essa semana 
o pessoal do Dnit. Aque-
le caso do rebaixamento 
do trem [malha férrea] 
do passado voltou à tona. 
Estiveram em nosso ga-
binete com todos os pro-
jetos prontos, e tudo por 
conta do governo fede-
ral!”, enfatizou Lerário, 
reascendendo a esperança 
de solução definitiva para 
o velho gargalo da mobi-
lidade urbana que causa 
prejuízos ao comércio e à 
população. De acordo com 
o prefeito, é uma obra de 7 
km de rebaixamento da li-
nha férrea, que pode custar 
R$ 290 milhões, custeado 
pelo governo federal por 

meio do Departamento 
Nacional de Infraestrutura 
de Transporte - Dnit. “É 
uma obra cara e importan-
te, uma obra de 1,7 Km de 
túnel no meio da cidade e 
estava parado esse traba-
lho. Agora, o próprio Dnit 
esteve no gabinete pra 
ver se a gente consegue 
fazer esse túnel!”, disse.
Lerário no entanto, tem 
um Plano B que seria a 
construção de um túnel ou 
viaduto, sem depender dos 
recursos federais. Mas, 
de qualquer forma, esses 
projetos também teriam 
que passar pela aprova-
ção do Dnit. No caso do 
viaduto, este seria cons-
truído na Rua Frederico 
Machado, ao lado da an-
tiga Comevap, com valor 
orçado em R$ 20 milhões. 
Quanto ao túnel, o pro-
jeto da Prefeitura prevê 
intervenção na Av. Albu-
querque Lins, ligando-a 
à Avenida Cel Fenrnado 
Prestes, com valor de R$ 
40 milhões para a obra. 
“O viaduto é possível, 
mas precisa de dinheiro, 
o túnel é possível, mas 
precisa de dinheiro... O 
rebaixamento é possível, 
desde que, o governo doe 
esse dinheiro, quase 300 
milhões de reais.”, disse 

Lerário que afirma que 
para as obras do viaduto 
há recursos disponíveis da 
própria municipalidade.
Rebaixamento da Via Fér-
rea - O projeto do rebaixa-
mento da via férrea teve 
inicio com o ex-prefeito 
João Bosco Nogueira, 
que conheceu uma obra 
similar de muito sucesso 
em Maringá-PR. A partir 
de então a administração 
anterior trabalhou junto 
ao Dnit na aprovação de 
um projeto executivo que 
já custou R$ 2,2 milhões 
de reais. Esse projeto foi 
incluído no Plano Dire-
tor do município. Com a 
linha férrea rebaixada, a 
partir das proximidades do 
clube AA Ferroviária até 
próximo ao túnel do bairro 
Castolira, os dois viadutos 
centrais seriam implodi-
dos para dar espaço a um 
projeto arquitetônico. So-
bre o trajeto rebaixado, 
há um plano urbanístico 
com boulevard, área verde 
quase quatro vezes maior 
que a Praça da Cascata. 
Além disso, a região ga-
nha uma nova avenida que 
vai cortar a região central 
no sentido centro/zona 
leste, com expressivo ga-
nho na agilidade e fluidez 
do tráfego de veículos.

Programa Mais Emprego
oferece 19.604

vagas no Estado

O governo de São Pau-
lo divulga nesta semana 
mais 19.604 oportunida-
des em todo o Estado. En-
tre as mais ofertadas estão 
as vagas para motorista, 
auxiliar administrativo, 
ajudante geral, recepcio-
nista, auxiliar de linha 

de produção, cozinhei-
ro, costureira, mecânico, 
operador de caixa, pedrei-
ro, porteiro e vendedor.
As vagas são disponibili-
zadas pela Secretaria do 
Emprego e Relações do 
Trabalho (SERT) por meio 
do programa Emprega São 
Paulo/Mais Emprego. O 
Emprega São Paulo é agên-
cia de empregos pública e 
gratuita que tem a parce-
ria do Ministério do Tra-
balho e Emprego (MTE).
Aprendiz Paulista – Ou-
tro programa que benefi-
cia a população ativa no 
mercado de trabalho é o 
Aprendiz Paulista, pro-

grama coordenado pela 
SERT. O objetivo é pro-
mover a vivência e inse-
rir os alunos dos cursos 
técnicos do Centro Paula 
Souza (ETECs) no mer-
cado de trabalho, divulga, 
nessa semana, 35 vagas.
Como se cadastrar - Para 
ter acesso às vagas e aos 
programas de qualificação 
da SERT, basta acessar o 
site www.empregasaopau-
lo.sp.gov.br, criar login, 
senha e informar os dados 
solicitados. Outra opção é 
comparecer a um Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT) com RG, CPF, 
PIS e Carteira de Trabalho.


