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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Ubatuba
investe mais de R$ 80 

milhões na Saúde

Fundo Social de
Tremembé promove 

evento em homenagem 
ao Dia do Idoso

Prefeitura de Taubaté
entrega a

revitalização de mais 
uma unidade de

Educação Fundamental

Utilidade pública
Sabesp executa

limpeza de reservatório 
em Campos do Jordão

Aumento histórico garante 
mais médicos, mais remé-
dios gratuitos, mais exames 
e volume sem precedentes 
de repasse à Santa Casa
Um balanço da prefeitura 
aponta que nos últimos um 
ano e oito meses, o setor 
de Saúde Pública de Uba-
tuba recebeu a maior apli-
cação de recursos munici-
pais de todos os tempos.
No total acumulado desde 
o início de 2013, foram pa-
gos R$ 80,1 milhões (R$ 
89 milhões empenhados) 
pela Secretaria de Saúde. 
A maior parte dos recursos 
foi destinada à Santa Casa, 
para que a entidade promo-
va os serviços hospitalar e 
ambulatorial no município.
“Esta é uma mudança his-

A Secretaria de Ação So-
cial através do Fundo 
Social de Solidariedade 
de Tremembé promove 
neste dia 01 de Outubro 
(Quarta feira) um evento 
em comemoração ao Dia 
do Idoso.  Evento este 
destinado exclusivamente 
para pessoas acima de 60 
anos e acontece no Ran-
cho L (Rua Ovídio Paulo 
de Oliveira, 60 – Bica da 
Gloria.) a partir das 8 horas 

Prefeitura de Taubaté en-
trega nesta sexta-feira, dia 
19, mais uma unidade es-
colar totalmente reforma-
da e revitalizada. Seguindo 
um extenso cronograma 
de obras, a Secretaria de 
Educação da cidade irá en-
tregar a EMEF Lafayette 
Rodrigues Pereira, situa-
da no bairro São Gonçalo, 
que atende 591 alunos do 
1º ao 9º ano. O evento será 

A Sabesp informa a exe-
cução, no próximo dia 23, 
de limpeza de reservató-
rio de água tratada. Para 
a realização dos serviços 
será necessário interrom-
per o abastecimento, en-
tre 20h do dia 23 e 8h do 
dia 24, nos bairros: Jardim 
Anápolis, Nova Suíça, 
Jardim Sumaré, Toriba, 
Jardim Loriano Pinheiro, 
Serra Azul, Vila Lolly, 
Vista Alegre, São Cristo-
vão, Vila Albertina, Vila 
Ferraz, Fracalanza e Vila 
Matilde. O objetivo é ga-
rantir a qualidade do abas-

tórica para Ubatuba! De 
2012 para 2013, aumenta-
mos em mais de 8 milhões 
os recursos para a Saúde 
Pública. Esta prioridade 
continuou em 2014 com 
um gasto de mais de R$ 
3 milhões por mês, o que 
nos permite ter mais mé-
dicos nos postos de saú-
de, mais médicos espe-
cialistas, mais remédios 
gratuitos, mais combate 
à dengue, mais exames, 
mais qualidade no trans-
porte de pacientes e tan-
tos outros avanços que 
conseguimos em pouco 
mais de um ano e meio 
de administração”, res-
salta o prefeito Maurício.
Somente de recursos mu-
nicipais já foram repas-

com entrada franca. Confi-
ra abaixo a programação 
completa: • 8h00  Abertu-
ra com o Padre Gabriel • 
9h00  Aula de alongamen-
to; • 10h00  Palestra com 
a OAB • 10h30  Dança 
Cigana e Grupo de Seresta 
• 11h30 Apresentação do 
Coral Haverá realização 
de testes rápidos de HIV, 
sífilis, hepatites B e C. 
Além do Fundo Social, o 
evento contará com a par-

aberto ao público, pais de 
alunos, autoridades e im-
prensa. A unidade rece-
beu investimento de R$ 
655.028,40 para manuten-
ção. A execução da refor-
ma compreendeu a pintura 
interna e externa, coloca-
ção de pastilhas para re-
vestimento do pátio, refor-
ma e ampliação da cozinha 
e refeitório dos alunos, 
manutenção do telhado, 

tecimento. A companhia 
recomenda que os mora-
dores evitem o desperdí-
cio. Confira algumas di-
cas de economia de água:
- tome banhos mais cur-
tos e feche o registro du-
rante o ensaboamento;
- deixe a torneira fechada 
enquanto escova os dentes 
ou faz a barba; - deixe para 
lavar o carro em outra data 
– e evite usar a mangueira, 
para isso, prefira um balde 
com água; - lave a calçada 
ou o quintal em outro dia 
– e lembre-se de usar uma 
vassoura e um balde com 

sados mais de R$ 28 mi-
lhões para a Santa Casa. 
Ou seja, na média a enti-
dade recebe da prefeitura 
cerca de R$ 1,4 milhões 
por mês para realizar o 
atendimento hospitalar e 
ambulatorial de Ubatuba. 
Comparativamente, o va-
lor é praticamente o dobro 
do que era gasto em 2011.
“Além de maior repasse 
para Santa Casa, é preciso 
que fique claro aos muní-
cipes que a prefeitura está 
pagando médico especia-
lista com dinheiro muni-
cipal, quando o Estado de-
veria estar nos ajudando. 
Infelizmente, o orçamento 
de Ubatuba é curto e se 
gastamos sozinhos quase 
R$ 1 milhão por mês com 
salário de médico, é cla-
ro que vai faltar dinheiro 
para, por exemplo, tapar 
os buracos da cidade”, 
completa o prefeito. (Foto: 
Dra. Evelyns Del Pilar, do 
Mais Médicos, que já aten-
deu mais de 800 pessoas 
no bairro do Jd. Carolina)

ticipação da Secretaria de 
Saúde, Conselho Munici-
pal do Idoso e OAB. A Pri-
meira-dama e Presidente 
do Fundo Social de Soli-
dariedade, Andrea Vaqueli 
comentou sobre o evento. 
“É uma data mui-
to importante a ser co-
memorada, estamos 
comemorando muita ju-
ventude acumulada, muita 
experiência de vida e mui-
ta felicidade”, finalizou.

manutenção de banheiros, 
inclusive com adaptação 
aos portadores de necessi-
dades especiais, manuten-
ção elétrica e hidráulica e 
melhorias na quadra es-
portiva coberta, com insta-
lação de nova iluminação, 
portões, bebedouro e pin-
tura. A revitalização faz 
parte do projeto para me-
lhor atender os alunos da 
rede pública de ensino de 
Taubaté. A Prefeitura está 
executando manutenção 
em cada um dos prédios 
já existentes para propor-
cionar maior conforto e 
segurança, oferecendo um 
ensino de qualidade e uma 
experiência socioeducati-
va em um ambiente ade-
quado às necessidades das 
crianças e adolescentes.
A Escola Lafayette Rodri-
gues Pereira fica na Rua 
André Cursino dos San-
tos, 651 - São Gonçalo.

água, não a mangueira;
- dê preferência para lavar 
a roupa e a louça em ou-
tro dia ou use a lava-rou-
pa e a lava-louça apenas 
quando elas estiverem 
na capacidade máxima;
- antes de lavar a louça, 
retire e excesso de comida 
com a esponja; deixe a tor-
neira fechada ao ensaboar. 
Casos de emergência e pe-
didos de serviços podem 
ser informados pelo tele-
fone 0800-055-0195, com 
prioridade para hospitais, 
creches, asilos e demais 
entidades dessa natureza.
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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

MISCELÂNEA
Curiosidades

A maneira com que os gatos se comunicam é fascinante. Eles não constroem fra-
ses para exprimir afeto, raiva, fome, solidão, alegria e medo nas freqüências naturais, 
inaudíveis para que os humanos, mas sim em freqüências mais baixas de modo que os 
humanos os possam ouvir. Alguns cientistas acreditam que os gatos aprenderam que 
nós humanos não conseguimos ouvir nas freqüências naturais e por isso adaptaram-se 
de modo a se comunicarem conosco. Os gatos têm um QI que no reino animal só é 
ultrapassado pelos macacos e chimpanzés. Há apenas um em cada mil gatos cor-de-ro-
sa. Os gatos não enxergam muito bem de perto. Qualquer coisa num raio de quinze 
centímetros torna-se desfocado. Após as refeições, os gatos levam-se imediatamente. 
Isso é um instinto que lhes diz para se limparem de modo a que predadores não sintam 
o cheiro da comida e os ataquem. Quando os gatos afiam as garras, eles deixam um 
sinal. Têm glândulas nas patas que impregnam uma substância avisando aos outros 
gatos que eles já lá estiveram. Essas glândulas existem não só nas patas, mas também 
na face, pescoço, ombros e causa.
***
Cuidar de uma criança não é uma tarefa fácil. Ela está a todo momento inventando 
novas e perigosas brincadeiras que deixam qualquer mãe ou pai de cabelo em pé. Se 
você disser que ela não deve mexer em algo, aí mesmo é que a curiosidade dela é agu-
çada, levando-a a tentar descobrir o que há de misterioso ali. Ainda que em casa os pais 
rendem a ficarem mais relaxados pelo fato de a criança conhecer o ambiente é preciso 
estar sempre atentos a possíveis situações de risco, evitando desta forma os acidentes 
domésticos. O segredo é não privar seus filhos da liberdade de brincar e explorar o 
lugar, você deve apenas tornar o lugar seguro para que eles possam desfrutar do lazer 
sem riscos. Não deixe sozinhos no banheiro nem próximo de baldes e bacias com água, 
instalem grades ou redes de proteção em todas as janelas, bloqueie os acessos a esca-
das, proteja as tomadas e fios desencapados e mantenha produtos de limpeza, objetos 
cortantes, fósforos e isqueiros longe do alcance das crianças.

Humor

O presidente da empresa chama um dos seus funcionários e diz:
- Bem rapaz, você entrou aqui na empresa como office-boy e dois meses depois, já se 
tornou chefe da seção. Seu brilhante desempenho o levou a ser promovido à subge-
rente, em seguida a gerente do departamento. Hoje, apenas um ano e meio depois de 
sua chegada na empresa, você já se tornou um dos nossos melhores diretores. O mais 
respeitado por todos e, para demonstrar que eu me preocupo com o bem estar dos meus 
colaboradores, eu te pergunto:
- Você está motivado em trabalhar conosco e satisfeito com todas essas promoções?
E o rapaz responde, com um sorriso de orgulho:
- Estou sim, papai!
***
O fazendeiro novato chega à beira do rio com uma criação de vacas e pergunta para um 
menino que estava pescando:
- Esse rio é muito fundo, menino?
E o menino responde:
- É nada, a criação do meu pai passa com a água no peito.
Então, o fazendeiro passa sua criação e, lá pelo meio do rio ele vê todas as suas vacas 
se afogando. Desesperado, ele questiona o menino:
- Pô moleque! Por acaso as vacas do seu pai tem três metros de altura?
E o garoto se explica:
- Que vacas, que nada, o meu pai cria patos!

Mensagens

Para você pensar...

... tudo é uma constante mudança. As pessoas mudam, o mundo muda... tudo se trans-
forma com o tempo e, nada permanece igual. O que nos resta são os bons momentos 
que foram vividos e que ficam guardados para sempre em nossas lembranças. Deve-
mos viver cada segundo intensamente. Nada é perfeito e em nossas vidas surgem obs-
táculos e muitas vezes nos vemos sem saída e sem solução para nossos problemas. Aí 
pensamos e surge a dúvida. Será que existe luz no “fim do túnel”? Para tudo existe uma 
solução e o maior e principal problema está em nós mesmos, em nossa dificuldade de 
encarar os fatos e lutarmos por aquilo que tanto desejamos. Toda pessoa possui dentro 
de si certa insegurança, um medo de não conseguir e de ser um perdedor, mas a vida 
é uma intensa provocação e, devemos encará-la de “peito aberto” para poder vencer e 
mostrar a nós mesmos que somos capazes de lutar e ser os melhores. Devemos sempre 
seguir a voz do nosso coração e seguir sem medo de viver. A palavra “nunca”, não 
existe no vocabulário da vida, pois nós podemos tudo o que quisermos. A autocon-
fiança e a segurança devem ser as principais armas nessa batalha que se chama “vida”. 
Mas o que a vida representa? A vida é feita de momentos muitas vezes bons e ruins, 
alegres e tristes e de passado, presente e futuro. O passado foi vivido e as recordações 
restam para que no futuro tenhamos a esperança de uma vida feliz. Mas, e o presente? 
Devemos vivê-lo ao máximo, para podermos fazer desses momentos os melhores de 
nossas vidas. Um conselho: Viva e aprenda com a vida. A cada dia aprendemos novas 
lições e, com elas tiramos proveito para não errarmos novamente, não tropeçarmos 
nos mesmos erros. Todos os dias acordamos e, fazemos praticamente o mesmo e, às 
vezes o cotidiano cansa. Mas, mesmo assim, olhe para o Céu e veja o Sol. Enquanto 
ele brilhar para nós, ainda existirá esperança. Podemos ser felizes com pequenas coi-
sas. Sempre faça da sua vida uma eterna primavera com flores sempre a nascer. Vida é 
renovação, é esperança e temos que ter forças para lutar. Não importa que tipo de vida 
você tenha, apenas viva e tente ser feliz, lute até o fim, busque seus sonhos e ideais 
com toda a força que puder, pois com certeza alcançarás e, no fim da sua vida, você 
poderá olhar para trás e dizer com orgulho. Eu lutei, eu vivi, eu busquei, eu venci. E os 
pequenos e grandes obstáculos que enfrentou, você perceberá que foram como “espi-
nhos” que se foram e se perderam com o tempo.  

Pensamentos

Cada golpe que a nossa ira dá acaba nos atingindo.
Devemos às paixões, talvez os maiores dons do espírito.
A palavra é a alavanca do mundo, mas é o amor quem o sustenta.
Guarde em seus ouvidos somente palavras de amor e não de ódio.
Um homem prudente vala mais do que dois valentes.
Felizes são aqueles que concordam com a opinião de todos.
Quem não vivi para servi, não serve para viver.
O tempo destrói tudo aquilo que ele não ajudou a construir.
Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para fogueira.
Ficção não tem interesse, o que vale é a sinceridade.

Prefeitura de Ubatuba altera 
telefones de diferentes

setores
Mudança visa melho-
rar qualidade dos ser-
viços de telecomunica-
ções dos órgãos públicos 
municipais e novos nú-
meros passam a valer a 
partir desta quinta-feira
A Prefeitura Municipal 
de Ubatuba informa que 
alguns números de telefo-
nes de setores localizados 
no prédio da Rua Dona 
Maria Alves, nº 850, estão 
em processo de mudança.
A alteração visa melho-
rar a qualidade dos ser-
viços de telecomunica-

ções dos órgãos públicos 
municipais e os novos 
números passam a valer 
a partir desta quinta-fei-
ra, dia 18 de setembro.
Caso liguem para os nú-
meros antigos dos setores 
listados abaixo, os mu-
nícipes serão informa-
dos através de uma gra-
vação sobre a mudança 
e sobre o novo número.
Importante afirmar que o 
telefone do CADA (Central 
de Atendimento da Dívida 
Ativa), setor localizado no 
mesmo prédio, permanece 

o mesmo: (12) 3834-4430. 
Segue a relação dos novos 
números: Secretaria Mu-
nicipal de Assuntos Jurí-
dicos     (12) 3834-3431
Procuradoria Fazendária                                  
(12) 3834-3432
Ouvidoria Geral                                                
(12) 3834-3434
Assessoria de Re-
lações Federati-
vas               (12) 3834-3435
Posto de Atend. Em-
preendedor (Se-
brae)        (12) 3834-3436
Corregedoria Geral                                           
(12) 3834-3439
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A escola Sesi de Tremembé
realiza feira de ciências e 
encontro com ex-alunos 

O SESI através de sua 
unidade escolar de Tre-
membé, realizou no dia 
13 de Setembro de 2014, 
a I Feira de Ciências, 
Tecnolgoia e Inovação e 
Encontro com ex alunos, 
com público de aproxi-
madamente 800 pessoas.
A Feira de Ciências visou 
difundir ao grande públi-
co, as práticas incentivadas 
no dia a dia dos alunos do 
SESI como os projetos de 
robótica, laboratório de in-
formática que trazem o co-
nhecimento científico e a 
prática tecnológica de uma 
forma lúdica, tais como:   • 
Geração Lego ZOOM – 1º 
ao 5º ano Ensino Funda-
mental; Projeto: Exposi-
ção de Montagens Lego. • 
Tecnologia: Instrumentan-
do as Linguagens – 6º ao 

9º ano do Ensino Funda-
mental; Exposição Foto-
gráfica – “Insensatez Hu-
mana” – alunos do Ensino 
Fundamental. Exposição 
de Vídeos – Década de 30 
a 60 / Iracema / Guarani / 
Culinária / Tecnologias – 
alunos do Ensino Funda-
mental.  Monólogo – “His-
tória do Teatro” – alunos 
do Ensino Fundamental. • 
Inovações Tecnológicas 
nos Jogos – 6º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental e 2º e 
3º ano do Ensino Médio.
Projeto: Exposição de jo-
gos educativos desenvol-
vidos com Scratch. Proje-
to: Oficina interativa com 
desafios sobre a história 
dos jogos. • Como as 
coisas funcionam – 1º 
ao 3º ano do Ensino Mé-
dio;  Projeto: Demons-

trações experimentais na 
área de Física. • Tecnolo-
gia: Pesquisa informação 
e aplicação – 2º e 3º ano 
do Ensino Médio; Proje-
to: Demonstrações expe-
rimentais referentes a apli-
cações cotidianas da teoria 
dialogada em sala de aula. 
• Robótica: Ensino Funda-
mental e Médio – 6º ano 
do Ensino Fundamental ao 
3º ano do Ensino Médio.  
Projeto 1: Apresentação de 
Robô com LEGO (EV3) e 
Projeto de Pesquisa (Por-
tal de Projetos) – Tema 
do Torneio de Robótica 
FLL – Temporada 2014-
2015.  Projeto 2: Primei-
ros Passos com Arduino 
– Tema do Torneio de Ro-
bótica OBR – Temporada 
2014-2015.  Exposições: 
Exposição Fotográfica – 
“Making Off dos Proje-
tos”   Exposição de Arte 
– Reciclagem de Materiais 
Tecnológicos com artista 
plástico: Henrique Jus-
ten (Tremembé) Serviços: 
Espaço Saúde e Beleza 
em parceria com a Mas-
ter Clean (massagem cor-
poral) Acompanhe o SE-
SI-SP nas mídias sociais
w w w . s e s i s p . o r g .
b r / r e d e s s o c i a i s
f acebook / se s i t auba te

Tremembé: Começa
implantação do sistema de 

esgoto no Maracaibo
e região

Começou na tarde desta 
quinta-feira (18) a chegada 
dos tubos para a implanta-
ção da rede de esgoto nos 
bairros Maracaibo, Alber-
to Ronconi, Poço Grande, 
Flor do Campo e Aterra-
do. O prefeito Marcelo 
Vaqueli acompanhou de 
perto junto com o encar-
regado da Sabesp de Tre-
membé Edmar Carneiro a 
chegada dos materiais que 
em breve proporcionarão 
muitos benefícios para 
a população da região.
Após 35 anos de promes-
sas não cumpridas, o pre-
feito Marcelo Vaqueli com 
muito empenho e dedica-
ção e com apenas 1 ano e 
9 meses de administração 
provou que é possível re-
alizar grandes obras em 
nosso município, tendo 
em vista que desde o iní-
cio de seu mandato nunca 
abandonou os moradores 
daquela região, sempre 
levando melhorias como 
o caminhão limpa fossa, 
limpeza de valetas, manu-
tenção de ruas e avenidas, 

cursos profissionalizantes 
do Senai gratuitos, novos 
pontos de iluminação pú-
blica, calçamento e térmi-
no da reforma da quadra 
poliesportiva do Centro 
Educacional entre outras.
“Chegou ao fim essa men-
talidade de que era im-
possível a implantação 
do esgoto nesses bairros, 
provamos e trabalhamos 
arduamente antes mesmo 
de assumirmos a admi-
nistração do município 
para levar esse benefício 
tão sonhado e esperado 
a mais de 35 anos para a 
população dessa região. 
Contamos com um apoio 
imenso do Governador 
Geraldo Alckmin e dos de-
putados Samuel Moreira e 
Padre Afonso Lobato para 
a realização dessa grande 
obra. Foi uma promessa 
de campanha que gra-
ças a Deus conseguimos 
cumprir” – comemorou o 
prefeito Marcelo Vaqueli.
“Um marco HISTÓRI-
CO para Tremembé. Pa-
rabéns Vaqueli” – assim 

classificou Alexandre Vi-
lela, apresentador do pro-
grama Radar Noticioso 
da Rede Metropolitana.
O objetivo das obras de 
implantação das redes de 
esgoto é coletar os esgo-
tos produzidos nas resi-
dências e direcioná-los 
a Estação de Tratamento 
de Esgoto do município, 
para que os esgotos não 
sejam despejados nos cór-
regos e rios, promovendo 
a melhoria da qualidade 
de vida dos moradores 
e diminuindo os custos 
despendidos pelo municí-
pio e o Estado com saúde 
pública em função de do-
enças causadas por água 
contaminada. ”A cada R$ 
1 investido em saneamen-
to economiza-se R$ 4 em 
Saúde” salientou Vaqueli.
“Estávamos desacredi-
tados na política, mas o 
prefeito Marcelo Vaque-
li nos mostrou que basta 
ter vontade de trabalhar 
e correr atrás que a cida-
de melhora” – afirmou 
Ana Maria C. Silva, mo-
radora do Maracaibo.
“Sempre acreditei no Va-
queli, ele nasceu aqui e sabe 
das dificuldades e necessi-
dades do bairro. Estamos 
muito felizes pois como 
ele dizia em campanha,  a 
região do Maracaibo seria 
a menina dos olhos e hoje 
ele provou que estava fa-
lando sério” – comentou 
Sebastião F. Marcondes, 
morador do Poço Grande.

Posicionamento oficial da 
Confab Equipamentos sobre 

a paralisação na empresa
Sobre a paralisação da 
Confab Equipamentos, a 
empresa informa que no 
final do dia de 17 de se-
tembro, obteve o Interdito 
Proibitório, que garante o 
livre acesso dos funcio-
nários à empresa, poden-
do, se necessário, contar 
com o apoio policial. No 
dia de hoje, 18 de setem-
bro, os funcionários pude-

ram entrar para trabalhar.
A empresa esclarece tam-
bém que iniciou ontem a 
negociação com o Sindi-
cato local dos Metalúrgi-
cos, sem interferência nas 
negociações do Sindicato 
Patronal em São Paulo.
A companhia reforça que 
o cenário geral das indús-
trias, inclusive do Vale 
do Paraíba, apresenta sé-

rias dificuldades, conse-
quência da redução do 
nível de atividade econô-
mica do País e, uma gre-
ve neste momento pode 
comprometer ainda mais 
as atividades das empre-
sas da região. Apesar do 
cenário desfavorável, a 
empresa tem adotado vá-
rias medidas para prote-
ger os postos de trabalho.

Volkswagen do Brasil
doa cartilhas sobre

educação no trânsito para 
Prefeitura de Taubaté

15 mil cartilhas foram en-
tregues à Secretaria de Mo-
bilidade Urbana da Prefei-
tura Municipal de Taubaté
Publicação integra con-
ceitos de segurança no 
trânsito, cidadania, pro-
teção ao meio ambiente 
e sustentabilidade, cons-
cientizando crianças e 
adolescentes sobre comporta-
mento seguro no trânsito
As cartilhas doadas pela 
Volkswagen serão distri-
buídas em escolas públicas 
durante a Semana Nacio-
nal de Trânsito que aconte-
cerá de 18 a 25 de setembro
A Volkswagen do Brasil 
realizou no dia 17 de se-
tembro a doação de 15 
mil cartilhas da campanha 
“Seja Legal no Trânsito” à 
Secretaria de Mobilidade 
Urbana da Prefeitura Mu-
nicipal de Taubaté. A pu-
blicação tem o objetivo de 
alertar, de maneira didáti-
ca, as crianças e adolescen-
tes sobre infrações come-
tidas no trânsito e qual a 

gravidade e as consequên-
cias de cada uma delas. A 
entrega das cartilhas acon-
teceu na fábrica de Taubaté 
com a presença do gerente 
de Recursos Humanos, 
Mario Celso Marcondes, 
e da Secretária de Mobili-
dade Urbana do Municí-
pio, Dolores Moreno Pino.
Segundo a secretária, as 
cartilhas serão distribuí-
das durante as ações pro-
gramadas para escolas 
públicas, vias públicas da 
cidade, parques e espaços 
educativos durante a Se-
mana Nacional de Trânsi-
to, que acontecerá de hoje 
(18/9) até 25 de setembro.
Integrando segurança no 
trânsito com cidadania, 
proteção ao meio am-
biente e sustentabilidade, 
a cartilha ilustrada ensina 
a maneira correta de lidar 
com situações do dia a dia, 
como por exemplo, em um 
passeio em família, não jo-
gar lixo pela janela, permi-
tir a passagem de veículos 

de socorro e não atender o 
telefone ao volante. Além 
disso, ao final da cartilha, 
as crianças têm a opor-
tunidade de aprenderem 
a construir carrinhos de 
brinquedo reutilizando 
embalagens recicláveis.
Mário Celso Marcondes 
afirmou que as cartilhas 
da Volkswagen deverão 
contribuir com as ações 
de conscientização pro-
gramadas para a Semana 
Nacional de Trânsito do 
município. Segundo ele, 
a publicação foi especial-
mente preparada para 
“conscientizar sobre a im-
portância de pedestres e 
futuros motoristas adota-
rem sempre um comporta-
mento seguro no trânsito”.
As cartilhas foram de-
senvolvidas pela área de 
Assuntos Governamen-
tais e pela Autovisão Bra-
sil, unidade criada pela 
empresa com a proposta 
de desenvolver negócios 
que contribuam com o 
desenvolvimento susten-
tável, econômico e social 
da Volkswagen no País. 
A publicação faz par-
te da carteira de projetos 
educativos e sustentáveis 
desenvolvidos pela em-
presa para a comunidade.
Para informações so-
bre a Volkswagen do 
Brasil, acesse: www.
i m p r e n s a v w. c o m . b r

Taubaté: Escola do Trabalho do
Sítio Santo Antônio continua com

inscrições abertas
A Escola do Trabalho do 
Sítio Santo Antônio ain-
da está com vagas aber-
tas. Essa é uma excelente 
oportunidade para quem 
deseja se capacitar com 
qualidade para enfrentar 
o mercado de trabalho.
Para o curso de Informáti-
ca Básica, que é ministrado 
em horários e dias diversi-
ficados, estão disponíveis 
28 vagas. Para se inscrever 
neste curso, o interessado 
deve ter 16 anos e Ensino 
Fundamental completo.
Para o curso de Digita-
ção, que tem carga ho-
rária de 30 horas, há 10 
vagas disponíveis, e o 
candidato deve possuir 
14 anos e estar cursando, 

ou ter concluído o Ensino 
Fundamental completo.
Inglês Básico e Manicure/
Pedicure ainda possuem 
13 e 12 vagas, respecti-
vamente. Para frequentar 
as aulas de Inglês Básico, 
o interessado precisa ter 
15 anos de idade, e para o 
curso de Manicure e Pedi-
cure é necessário possuir 
17 anos. Ambos têm como 
pré-requisito a conclusão 
do Ensino Fundamental.
As inscrições encerram as-
sim que forem preenchidas 
todas as vagas. Os interes-
sados devem procurar a Es-
cola do Trabalho do Sítio 
Santo Antônio, que fica na 
Avenida Doutor José Or-
tiz Patto, 2557 - Residen-

cial Sítio Santo Antônio.
Para efetuar a matrícula 
para o curso de Informá-
tica Básica, o candidato 
deve apresentar cópias 
do RG, CPF e compro-
vante de endereço. Nos 
demais cursos, é neces-
sário apresentar os origi-
nais de RG, CPF e com-
provante de endereço.
Serviço: Escola do Traba-
lho do Sítio Santo Antônio
Av. Dr. José Ortiz Pat-
to, 2557 - Residencial 
Sítio Santo Antônio
Horário: Segunda, quar-
ta e quinta-feira, das 13 
às 17h e das 18h às 22h.
Na terça e sexta-feira, das 
8h às 12h e das 13h às 17h.
Telefone: (12) 3608- 4110.
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Prefeitura e empresários 
discutem novo perfil da 

incubadora de empresas 
em Pindamonhangaba

Sebrae e Circuito
Turístico realizam 2º 
edição da Semana da 

Mantiqueira 2014

Diversas autoridades em-
presarias de Pindamo-
nhangaba estiveram reu-
nidas nesta semana no 
programa “O Prefeito e 
Você”, que é apresentado 
dentro da Prefeitura sem-
pre às quartas-feiras, pela 
Rádio Princesa FM 107.1.  
Além do prefeito Vito Ar-
dito Lerário, participaram 
Benedito Rubens Fernan-
des (secretário de Desen-
volvimento Econômico), 
Antonio Cozzi (presidente 
do Sincomércio/Pinda), 
Augusto dos Reis (ge-
rente do Sebrae), Carlos 
Marcelo César (diretor 
da ACIP), Amanda Sal-

Evento contará com pa-
lestras e consultorias gra-
tuitas nos municípios de 
Pindamonhangaba, Santo 
Antônio do Pinhal e Mon-
teiro Lobato. Com o obje-
tivo de fortalecer o turismo 
na região, o Sebrae-SP em 
parceria com a Governan-
ça do Circuito Turístico da 
Mantiqueira, irá realizar 
de 22 a 24 de setembro a 
2º edição da Semana da 
Mantiqueira 2014. A pro-
gramação contará com di-
versas atividades gratuitas 
nos municípios de Pinda-
monhangaba, Santo Antô-
nio do Pinhal e Monteiro 
Lobato.. Ao todo serão 10 
palestras ministradas pe-
los técnicos do Escritório 
Regional do Sebrae-SP em 
Guaratinguetá. Nas apre-
sentações serão abordados 
temas referentes a marke-
ting, gestão, qualidade no 
atendimento, sustentabili-
dade, tendências do mer-
cado, recursos humanos, 
engenharia de cardápios 
e higiene e manipulação 

vador de Souza (diretora 
de Indústria e Comércio), 
Dra. Cristina de Carvalho 
Ares Elisei (diretora da 
Fatec), Fernanda Figuei-
ra M. Borges (diretora 
de Contratos e Convê-
nios),  Lúcio Salgado Sil-
va (professor da ETEC), 
Francisco Antonio Maciel 
Novaes (Professor Chico) 
e vereador Roderley Mio-
to. O encontro discutiu a 
transformações que se-
rão implantadas na atual 
incubadora de empresas 
de Pindamonhangaba. A 
proposta é que a nova in-
cubadora tenha mais es-
paço físico , dentro do 

de alimentos. O evento é 
voltado para proprietários 
e profissionais ligados 
aos estabelecimentos da 
cadeia turística do Circui-
to da Mantiqueira, como 
pousadas, hotéis, bares, 
restaurantes, lanchonetes, 
agências, taxistas e admi-
nistradores de pontos turís-
ticos. Em maio, a Semana 
da Mantiqueira aconteceu 
nas cidades de Campos 
do Jordão, São Bento do 
Sapucaí e no distrito de 
São Francisco Xavier, em 
São José dos Campos. 
O Circuito Turístico da 
Mantiqueira no Vale do 
Paraíba foi criado em 
2008 com o objetivo de 
desenvolver e estruturar o 
turismo da microrregião 
da Serra da Mantiqueira, 
estimulando o fluxo contí-
nuo de visitantes por meio 
da formulação de roteiros 
integrados e ações de apri-
moramento dos serviços 
e produtos oferecidos ao 
turista. O projeto é uma 
iniciativa do Sebrae-SP, 

seu conceito que é abri-
gar empresas nascentes e 
disponibilizar parceiros, 
suporte gerencial e tecno-
lógico por um tempo de-
terminado, facilitando aos 
empreendedores se conso-
lidem com mais rapidez. 
Presente no encontro, o 
secretário de Desenvol-
vimento Econômico Ru-
bens Fernandes destacou 
que Pindamonhangaba é o 
município que mais gerou 
emprego na região no mês 
de agosto. De acordo com 
o Caged, órgão do Ministé-
rio do Trabalho e Emprego 
o saldo positivo no perío-
do foi de 312 colocações. 

com o apoio de órgãos 
públicos, entidades em-
presariais e representan-
tes da sociedade civil. O 
programa tem a intenção 
de desenvolver produtos 
turísticos, culturais e ar-
tísticos, de acordo com as 
características locais, des-
tacando os atrativos natu-
rais e culturais e a criação 
de estruturas receptivas 
organizadas, trazendo qua-
lidade e profissionalização 
aos serviços. O Circuito é 
composto pelas cidades de 
Campos do Jordão, Mon-
teiro Lobato, São Bento 
do Sapucaí, Santo Antônio 
do Pinhal, Pindamonhan-
gaba, Piquete e distrito de 
São Francisco Xavier, em 
São Jose dos Campos. As 
sete cidades são localiza-
das na Serra da Mantiquei-
ra, região que se destaca 
pelo clima serrano e pela 
riqueza de atrativos natu-
rais. Inscrições e mais in-
formações pelos telefones 
(12) 3132-6777 ou 0800 
570 0800. Vagas limitadas


