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A GAzetA dos Municípios

Comércio começa as
contratações temporárias 

para o fim de ano

Ruas do Alto Cardoso 
têm alteração de
trânsito em Pinda

Remuneração média do 
trabalhador deve ser de R$ 
935 e 75% das vagas serão 
preenchidas entre os meses 
de outubro e novembro. 
Quem procura uma vaga 
de trabalho temporário 
em 2014 deve ficar atento, 
pois a maioria das contra-
tações deve acontecer en-
tre os meses de outubro 
(37%) e novembro (38%), 
quando os empresários 
começam a se preparar 
para atender ao aumento 
das vendas no Natal. Os 
dados são de uma pesqui-
sa realizada em todas as 
capitais pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e pela Confede-
ração Nacional de Diri-
gentes Lojistas (CNDL). 
Neste período do ano as 
funções mais procura-
das pelas empresas são as 
de vendedor e balconista 
(46%), caixa (28%), gar-
çom (24%), estoquista e 
repositor (15%), auxiliar 

Em Pindamonhangaba, 
a Secretaria de Obras da 
Prefeitura está concluindo 
os trabalhos de alteração 
nas ruas do Cardoso, dos 
Bentos e Fontes Júnior, no 
Alto Cardoso. As vias es-
tão recebendo obras de al-
teração de trânsito e assim 
que estiverem finalizadas, 
terão início modificações 
viárias para melhor fluxo 
naquela área. Quem tra-
fega pela rua Dr. Fontes 
Júnior e precisa subir à di-
reita para a rua do Cardoso 
terá disponibilizada uma 
via mais larga e curva me-
nos acentuada. A Secreta-

de limpeza (10%) e aju-
dante de cozinha (6%). 
A remuneração média 
do trabalhador temporá-
rio em 2014 deve ser de 
R$ 935,00 e em 35% das 
contratações, também há 
o pagamento de bônus 
por meio de comissões. 
Ser dinâmico (53%), 
comprometido (37%), sa-
ber trabalhar em equipe 
(26%) e ser comunicativo 
(25%) são as principais 
características desejáveis 
para o profissional bus-
cado pelos comerciantes 
e prestadores de serviços. 
Outra característica curio-
sa é que o público femini-
no tem mais oportunidades 
nos empregos temporá-
rios: 44% dos empresários 
entrevistados preferem 
mulheres, principalmente 
entre as empresas do setor 
de comércio (46%). Para 
completar o perfil, 60% 
dos empresários buscam 
profissionais com até 34 

ria de Obras está utilizan-
do o espaço da pequena 
praça que havia ali para 
ampliar o acesso à rua do 
Cardoso. Com a alteração, 
agora existe a separação 
de vias, para quem desce 
da rua do Cardoso para a 
Dr. Fontes Júnior, visan-
do a segurança no tráfego. 
A rua do Cardoso perma-
nece com dois sentidos e 
a Dr. Fontes Júnior per-
manece mão única sentido 
centro. Por sua vez, a rua 
dos Bentos, que vem no 
prolongamento da rua do 
Cardoso, terá seu sentido 
de via alterada, passando 

anos de idade e para 89% 
dos recrutadores, ter o en-
sino médio completo ou 
incompleto é o suficien-
te para se ocupar o posto, 
mesmo que o trabalhador 
não tenha um curso ex-
tracurricular na área pre-
tendida. “As contratações 
temporárias são uma boa 
oportunidade para o jo-
vem que está procurando o 
primeiro emprego ou para 
quem está desemprega-
do e quer se reposicionar 
no mercado de trabalho. 
Ter desenvoltura para li-
dar com o público é im-
portante, mas não se pode 
descartar uma boa dose de 
comprometimento e dedi-
cação. Uma dica importan-
te aos candidatos é encarar 
o trabalho temporário com 
seriedade e como uma 
porta de entrada para per-
manecer na empresa”, 
orienta o gerente fi-
nanceiro do SPC Bra-
sil, Flávio Borges.

a ser mão única somen-
te no trecho até a esquina 
com a Abel Corrêa Gui-
marães, sentido Fontes 
Jr / Abel. Quem vem dos 
bairros Vila Rica, Lessa e 
outros, sentido Prefeitura, 
terá que entrar uma via 
antes para acessar a Dr. 
Fontes Júnior e subir pela 
rua do Cardoso ou seguir 
reto pela Fontes Júnior. 
De acordo com informa-
ções do Departamento 
de Trânsito da Prefei-
tura, a intenção dessas 
modificações é diminuir 
o conflito nesse cruza-
mento entre as três ruas.

Encontro em Taubaté 
comemora 67 anos de 
Moçambique no Vale

Pinda: Paneiras recebe
espetáculo musical

baseado no filme Frozen

No próximo sábado, dia 
25 de outubro, o Sesc 
Taubaté comemora 67 
anos do Moçambique no 
Vale, com oficina, bate 
papo e apresentação artís-
tica da dança a partir das 
14h.  O Moçambique é 
uma dança cortejo prati-
cada principalmente nos 
estados de São Paulo, Mi-
nas Gerais e Goiás, com 
forte presença no Vale do 
Paraíba, onde o Grupo de 
Adoração ao Presépio, sob 
o comando de Mestre Pai-
zinho, celebra, no mês de 
outubro, 67 anos de tradi-
ção e preservação dos va-
lores culturais da região. 
Às 14h, acontece a Oficina 
de Moçambique – Dança 

O Paineiras Country Club 
de Pindamonhangaba re-
cebe no próximo sábado, 
dia 25, a partir das 18h30, o 
espetáculo musical “Uma 

e Toques de Instrumentos. 
Os participantes farão um 
cortejo dançando e can-
tando, com instrumentos 
musicais diversos (viola, 
sanfona, cavaquinho, per-
cussão), bastões e guizos 
presos aos tornozelos. De 
origem negra, esta dança 
é encontrada durante os 
festejos religiosos do Di-
vino e da Folias de Reis. 
O bate papo sobre Música 
Popular Tradicional, será a 
partir das 15h, com Alber-
to Tsuyoshi Ikeda, profes-
sor do Instituto de Artes e 
da Universidade Estadual 
Paulista (UNESP - São 
Paulo) das disciplinas Et-
nomusicologia, Cultura 
Popular e Seminários de 
Pesquisa em Música.  En-
cerrando as festividades, 
às 16h, será a apresentação 
artística do Grupo Adora-
ção ao Presépio. A dança 
caracteriza-se pelo uso de 

Aventura Congelante”, ba-
seado no filme Frozen. O 
musical traz ao palco, com 
seus 5 personagens, toda 
magia de príncipes e prin-

bastões como elemento 
coreográfico e rítmico, e 
por correia de guizo (pai-
ás) presas aos tornoze-
los. A música se chama 
linha ou ponto e segue o 
esquema de solos, terças 
e coro. Há uma introdu-
ção na qual os moçambi-
queiros entoam a melodia 
sem compromisso rítmico 
preciso, aproximando-se 
de um cantar declamado. 
Entre uma dança e outra 
há sempre a louvação aos 
santos, em solo e coro.  
Programação  Oficina de 
Moçambique – Dança e 
Toques de Instrumentos 
Dia 25, das 14h às 15h
Bate-papo: Música Po-
pular Tradicional Com 
Alberto Tsuyoshi Ikeda
Dia 25, das 15h às 16h
Apresentação Artística 
Com Grupo Ado-
ração ao Presépio
Dia 25, das 16h às 17h30

cesas, romance, risadas, 
Bonecos de neve falantes, 
canções e coreografias. Os 
convites são limitados. Os 
sócios do clube até 12 anos 
terão ingressos gratuitos, 
também limitados, que 
precisam ser retirados com 
antecedência. Os ingres-
sos estarão à venda na Pa-
daria Santo Pani, Colégio 
Anglo e na Secretaria do 
clube.  Mais informações 
pelo telefone 3642-8599 
ou 3522-5356. O Paineiras 
Country Club fica locali-
zado na Av. Nossa Senho-
ra do Perpétuo Socorro, 
2009, Bairro Socorro.
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Abernessia.
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LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

Senac Taubaté oferece dicas 
para sanar as dívidas

Controlar os gastos e es-
tabelecer planejamen-
tos ao longo do ano é 
fundamental para evi-
tar desgaste financeiro
De acordo com a Pesquisa 
de Endividamento e Ina-
dimplência do Consumi-
dor (Peic) divulgada em 
setembro pela Confedera-
ção Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Tu-
rismo (CNC), 63,1% das 
famílias brasileiras fica-
ram endividadas no mês; 
em agosto, o percentual 
foi 63,6%. O estudo mos-
trou, ainda, que as princi-
pais dívidas são com car-
tões de crédito (75,1%).
Segundo o docente do 
curso Noções de Conta-
bilidade para Não Conta-
dores ofertado pelo Senac 
Taubaté, Cesar Eid, para 
não perder o controle do 
orçamento doméstico é 
necessário acompanhar as 
despesas e o dinheiro da 
família calculando crite-
riosamente quanto entra e 
quanto sai ao longo dos 30 
dias. “A partir daí conse-
guimos saber o gasto total 
e quanto sobra (ou falta) no 
final mês, avaliando a pos-
sibilidade de gastar mais 

ou economizar. A dica, 
então, é registrar (anotar) 
tudo o que é comprado, 
sem exceção”, explica.
Outra postura importante é 
conseguir separar em tor-
no de 10% dos rendimen-
tos líquidos para o “Fundo 
de Reserva”, responsável 
por suprir eventuais ur-
gências. “As viagens e o 
lazer também devem ser 
programados e inclusos 
nos gastos de cada ano, de 
preferência, mensalmente. 
Alguns financistas con-
sideram o lazer (festas e 
férias) um investimento, 
então, poupe uma quantia 
para tal”, destaca Eid, afir-
mando que o valor varia 
de acordo com o objetivo.
Em caso de surpresas, 
como filhos não progra-
mados, o docente assegura 
que sempre é possível re-
adequar as contas domés-
ticas. “As possibilidades 
são inúmeras, por exem-
plo, aumentando os ren-
dimentos ou reduzindo os 
gastos mais supérfluos”.
Principal Cuidado
Evitar empréstimos ban-
cários, pois os juros e as 
taxas no Brasil são mui-
to altos e podem piorar 

o cenário financeiro. “A 
melhor alternativa é redu-
zir os gastos futuros até 
que recomponha a situa-
ção”, conclui o docente.
Interessados em obter in-
formações sobre os cur-
sos na área gestão e negó-
cios ofertados pelo Senac 
Taubaté podem acessar 
o site www.sp.senac.br/
taubate ou se dirigir ao 
balcão de atendimento da 
unidade, localizada na Rua 
Nelson Freire Campello, 
nº 202. Serviço: Admi-
nistração de Contas a Pa-
gar, Receber e Tesouraria
Proporcionar ao aluno 
conhecimentos para exe-
cutar as rotinas de contas 
a pagar, contas a receber 
e tesouraria observando 
normas e procedimentos 
da empresa a partir de fer-
ramentas de trabalho ade-
quadas e de acordo com 
a legislação específica.
Data: de 27 de outubro a 
1 de dezembro de 2014
Horário: 18h30 às 
22h30; segunda-feira
Local:Senac Taubaté
Endereço: Rua Nel-
son Freire Campello, 
nº 202 – Jardim Eulália
Telefone: (12) 2125-6099

Sesc Taubaté exibe
animações infanto junevil

O Sesc Taubaté exibe, en-
tre os dias 21 e 24 de ou-
tubro, a animação Zarafa, 
pelo projeto Era uma vez... 
Câmera ação, que apre-
senta os melhores longas 
metragens de animação da 
produção mundial, dire-
cionados ao público infan-
til e infanto juvenil. As exi-
bições acontecem em dois 

horários: às 9h e às 14h.
O filme trata de um velho 
que, sob um baobá, conta 
às crianças a história da 
amizade entre Maki, de 
apenas 10 anos e Zarafa, 
uma girafa órfã. O ani-
mal foi dado ao rei francês 
Charles X por Muhammad 
Ali, do Egito. Em meio a 
uma longa jornada que vai 

do Sudão até Paris, Maki 
e Zarafa vivem diversas 
aventuras. O longa é diri-
gido por Rémi Bezançon 
e Jean-Christophe Lie.
Era uma vez... Câmera ação
MOSTRA DE ANIMA-
ÇÃO Zarafa – França/
Bélgica, 2013, cor, 78’
De 21 a 24/10, às 9h e às 14h.
G r á t i s

Esclarecimento sobre
leitos no SUS

Centro de Prótese
Dentária é inaugurada

em Taubaté

Com relação a pesquisa 
do Conselho Federal de 
Medicina, republicada 
nesta segunda-feira (20), 
sobre disponibilidade de 
leitos no SUS, o Minis-
tério da Saúde esclarece:
A redução de leitos hospi-
talares e sua substituição 
pela atenção ambulato-
rial ou domiciliar é uma 
tendência mundial, parti-
cularmente em algumas 
áreas nas quais o avanço 
da medicina propiciou ou 
uma redução significativa 
do tempo de permanência 
hospitalar, como nas cirur-
gias realizadas por vídeo, 
ou que o tratamento seja 
realizado fora do ambiente 
hospitalar, em Hospitais-
dia, ambulatórios ou em 
domicílio. Os dados da 
Organização Mundial de 
Saúde (OMS) comprovam 
essa tendência. Pelo orga-
nismo internacional, será 
possível verificar o caso 
do Reino Unido, que serve 
de exemplo para o Sistema 
Único de Saúde (SUS). 
Entre 2003 e 2012, o nú-
mero de leitos hospitalares 
do país caiu 26%, passan-
do de 3,95 por 1.000 habi-
tantes para 2,91 por 1.000 
habitantes. No caso do Ca-
nadá, outra possível refe-
rência, o indicador passou 
de 3,4 para 2,7, entre 2008 
e 2010. Outros exemplos 
são diversos. Diante des-
se processo, a entidade 
deixou recentemente de 
trabalhar com uma refe-
rência fixa e sugerida de 
quantidade de leitos pelo 
número de habitantes. No 
caso brasileiro, uma par-
cela significativa da dimi-
nuição de leitos hospitala-
res se deu pela saída dos 
pacientes atendidos pela 
saúde mental dos chama-
dos manicômios, muitos 
vivendo ali como morado-
res por décadas e, enfim, 
podendo ser cuidados em 
liberdade. Soma-se a isso, 
a tecnologia que diminuiu 
o tempo de internação dos 
pacientes. Procedimentos 
que necessitavam de in-
ternação hoje são feitos 
em ambiente ambulatorial, 
como é o caso da vasecto-
mia. Alia-se a esse proces-
so, um grande número de 
hospitais de pequeno por-
te espalhados pelo Brasil, 
que deixaram de realizar 
internações e passaram a 

A Prefeitura de Taubaté 
inaugura hoje, quinta-fei-
ra, dia 23, às 10h, o Centro 
de Prótese Dentária, que 
tem por objetivo atender 
uma demanda reprimi-
da existente na cidade.
A Secretaria de Saúde pre-
tende, com a criação do 
Centro, agilizar os aten-
dimentos da rede pública 
municipal no que se re-
fere a saúde bucal. Para 

adotar procedimentos am-
bulatoriais, com objetivo 
de adequar a escala de 
produção e financiamento 
dessas estruturas, atenden-
do melhor as necessidades 
regionais. Em paralelo, 
corre um processo que tira 
os hospitais do centro do 
atendimento. O objetivo 
é levar estruturas de saú-
de mais resolutivas e pró-
ximas da população. São 
poucos os pacientes, por 
exemplo, que precisam ser 
removidos de uma UPA 
(Unidade de Pronto Aten-
dimento) para um hospital. 
A ação desafoga o pronto-
socorro e deixa para os 
hospitais os casos real-
mente mais complexos. As 
UPAs conseguem resolver 
até 97% dos problemas dos 
usuários que as procuram 
sem necessidade de enca-
minhamento a um hospi-
tal. As unidades possuem 
até 20 leitos e também são 
equipadas com salas de es-
tabilização, de até 30 lei-
tos, para tratar o paciente. 
Atualmente, temos 2.550 
leitos nas UPAs 24h, com 
capacidade para atender 
77,2 milhões de habitan-
tes. Ainda, reforçam-se as 
atividades de prevenção e 
promoção. Nesse aspecto, 
estudos mostram que loca-
lidades com melhor cober-
tura do Programa Saúde da 
Família diminuem a quan-
tidade de internações car-
diovasculares e de aciden-
tes vasculares cerebrais. 
Hoje, são 38.151 equipes 
em atuação em todo o país. 
Pesquisa recente realizada 
em mais de dois mil muni-
cípios com pelo menos um 
médico do Programa Mais 
Médicos mostrou que com 
o acompanhamento dos 
profissionais na Atenção 
Básica já foi possível redu-
zir em 20% os encaminha-
mentos para os hospitais.
Atualmente, 349.209 lei-
tos estão disponíveis nas 
redes pública e convenia-
da ao SUS. Em 2013, eram 
348.386 leitos e, em 2010, 
359.128. No Brasil, esse 
processo está presente, 
principalmente, na aten-
ção à saúde mental. Des-
de a criação da Política de 
Saúde Mental no Sistema 
Único de Saúde, de 2001, 
foram muitos os avanços 
na assistência aos brasilei-
ros com transtornos men-

tanto, foram construídos, 
em um prédio anexo ao 
Pronto Socorro Odonto-
lógico (PSO), uma sala 
com duas cadeiras odon-
tológicas, uma sala de 
espera com capacidade 
para 10 lugares e um la-
boratório de prótese den-
tária para uso de 5 profis-
sionais simultaneamente.
Para os interessados em 
passar por consulta é 

tais atendidos no SUS. 
Com a reorganização dos 
serviços diante do fim das 
internações em manicô-
mios, houve uma redução 
de 17% do total de hospi-
tais especializados em psi-
quiatria com habilitação 
pelo SUS para esse tipo 
de internação – em 2010 
eram 215 e, em 2014, são 
178. Nesse sentido, em 
2010, o Brasil possuía 
39.587 leitos psiquiátricos 
no SUS contra 32.290 em 
2014. Em contrapartida, 
estão em atuação no país 
2.129 CAPs (Centros de 
Atenção Psicossocial), 
695 Residências Terapêu-
ticas, 60 Unidades de Aco-
lhimento, 119 consultórios 
de rua e mais 800 leitos 
em Hospitais Gerais para 
atendimento a essa popu-
lação. Cabe ressaltar que, 
nos últimos anos, o Minis-
tério da Saúde tem desen-
volvido estratégias para o 
aumento de leitos em áre-
as fundamentais, de forma 
qualificada para assegurar 
a garantia da qualidade da 
atenção hospitalar – Rede 
de Urgência e Emergência, 
Rede Cegonha, Programa 
Melhor em Casa. Nessa 
perspectiva, foram cria-
dos, nos últimos três anos, 
17.786 novos leitos hospi-
talares e extra-hospitalares 
na rede pública de saúde. 
São leitos em serviços de 
urgência e emergência, em 
UPA 24h, em UTI, leitos 
clínicos e obstétricos e 
na rede especializada de 
Saúde Mental. Somente 
a oferta de leitos de UTI 
no SUS cresceu 25% nos 
últimos três anos, passan-
do de 15.509 para 19.394. 
Os leitos de UTI são os de 
maior complexidade, que 
exigem estrutura e esfor-
ço de profissionais, além 
de serem destinados a pa-
cientes em casos graves. 
Além da expansão dos lei-
tos extra-hospitalares, vale 
destacar o atendimento 
domiciliar oferecido pelo 
programa Melhor em Casa. 
A iniciativa ajuda a redu-
zir as filas nos hospitais 
de emergência, já que a 
assistência, quando há in-
dicação médica, passa a 
ser feita na própria resi-
dência do paciente. Hoje, 
mais de 11 mil pacien-
tes recebem atendimen-
tos em suas residências. 

preciso comparecer ao 
Centro de Prótese Den-
tária munidos de docu-
mento com foto e car-
tão SIM ou cartão SUS.
S e r v i ç o
Inauguração do Cen-
tro de Prótese Dentária
Endereço: Aveni-
da Inglaterra, s/nº; 
Jardim das Nações
Dia: 23/10 (quinta-feira)
Hora: 10h
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Rede Municipal abre
matrículas para pré-escola e 

EJA em Pinda
A Rede Municipal de 
Ensino iniciou, nesta se-
gunda-feira, as matrícu-
las para a Pré-Escola e 
EJA (Ensino de Jovens 
e Adultos). Até o dia 30 
de outubro, as matrículas 
podem ser feitas nas uni-
dades escolares de cada 
bairro. Após este perío-
do, as matrículas deve-
rão ser efetuadas, de 3 a 
30 de novembro, na sede 
da Secretaria de Educa-
ção da Prefeitura ou nas 
secretarias descentraliza-
das, que ficam nas escolas 
Elias Bargis (Arare-
tama) e Mário de As-
sis (Padre Rodolfo).
Para fazer as matrículas 
das crianças, é necessário 
apresentar xerox da certi-
dão de nascimento, da car-
teira de vacina atualizada, 

do comprovante de resi-
dência e duas fotos 3x4.
Atualmente, 33 escolas 
municipais oferecem as 
pré-escolas fase II, que são 
para as crianças nascidas de 
1º de julho de 2009 até 
30 de junho de 2010.
EJA: Podem participar do 
EJA pessoas acima de 15 
anos que não possuam o 
ensino fundamental ciclo I 
(1ª a 4ª série). Para a matrí-
cula no EJA, é necessário 
apresentar xerox de certi-
dão de nascimento ou do 
RG e ainda xerox do com-
provante de residência.
Importante destacar 
que no caso das ma-
trículas nas escolas 
“Dr. Francisco de Assis 
César”, em Moreira César, 
e “Professora Maria Zara 
Miné Renoldi dos Santos”, 

no Ouro Verde, as salas irão 
funcionar somente com o 
número mínimo de matrí-
culas para formar classe. 
Caso isso não ocorra, os 
alunos serão transferi-
dos para a escola “Prof. 
Manoel César Ribeiro”, 
no Crispim, e terão di-
reito a passe escolar.
Os alunos que efetuarem 
matrícula nessas esco-
las de Moreira e do Ouro 
Verde deverão confirmar 
antes do início do ano le-
tivo de 2015, na Secretaria 
de Educação, o local efe-
tivo de sua sala de aula. 
Além dessas escolas, tam-
bém terão classes de EJA 
as escolas “Arthur de An-
drade” (Cidade Nova) e 
“Professora Madalena 
Caltabiano Salum Ben-
jamin” (Araretama).

Taubaté teve presença
marcante no 23º Congresso 

Sindical Comerciário

Indústria brasileira de
transformação está na UTI, 
alerta presidente da Abimaq

Com uma delegação com-
posta de doze congressis-
tas, o Sindicato dos Em-
pregados no Comércio 
de Taubaté e Região teve 
uma presença marcante 
no 23º Congresso Sindical 
Comerciário, organizado 
pela Fecomerciários – Fe-
deração dos Empregados 
no Comércio do Estado de 
São Paulo. Considerado 
um dos principais eventos 
do sindicalismo brasileiro, 
o Congresso teve início no 
dia 14 de outubro no Ho-
tel Fazenda Fonte Colina 
Verde, na cidade de São 
Pedro, sendo encerrado na 
quinta-feira, dia 16, com 
a aprovação pela plená-
ria, por unanimidade, das 
resoluções que irão norte-
ar a luta dos comerciários 
do Estado de São Paulo.
Durante esses dias, 1100 
congressistas assistiram a 
palestras esclarecedoras e 
aprimoraram seus conheci-
mentos. Na abertura discur-
saram várias autoridades e 
lideranças sindicais, como 
o presidente da Fecomer-
ciários, Luiz Carlos Motta, 
que agradeceu a participa-
ção de todos. “Nossos Con-
gressos sempre tiveram um 
ambiente de democracia e 
de harmonia. Tenho certe-
za que sairemos daqui com 
um aprendizado maior. É 
nítido que em 2015 nossa 
categoria estará mais for-
te, com ânimo e respeito 
graças à nossa estrutura 
sindical”, concluiu Motta.
No dia 15, uma novidade, 
que agradou a todos os con-
gressistas. O jornalista Ro-
berto Souza, ex-âncora da 
Rádio CBN, conduziu uma 
entrevista, em forma de talk 
show, com a presença de 
Luiz Carlos Motta, presi-
dente da Fecomerciários, e 
outras lideranças sindicais 
comerciárias. Na sequên-
cia, foram realizadas três 
palestras: a profa. Maria 
Alejandra Caporale Madi, 
economista, vice-presi-

Empresários da Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba estiveram reuni-
dos na noite de ontem em 
São José dos Campos. O 
encontro ocorreu no sa-
lão de Eventos do Novo 
Hotel, onde o empresário 
Carlos Pastoriza, recém
-empossado presidente da 
Associação Brasileira da 
Indústria de Máquinas e 
Equipamentos (Abimaq) 
foi o destaque. Para os 
presentes, o momento é 
de incertezas sobre o fu-
turo das empresas brasi-
leiras de transformação, 
que enfrentam  a falta de 
investimentos das auto-

dente da Ordem dos Eco-
nomistas do Brasil, falou 
sobre “Cenário do comér-
cio: perfil do trabalhador 
e os desafios das políticas 
públicas sociais”; o prof. 
Erledes Elias Silveira abor-
dou “O sindicalismo co-
merciário hoje: repensando 
caminhos efetivos de parti-
cipação nas políticas públi-
cas sociais” e o jornalista 
Juliano Matos palestrou 
sobre sua vida e experiên-
cia pessoal e profissional.
O último dia do Congres-
so teve palestra de Gusta-
vo Walfrido, secretário da 
Juventude da UGT acerca 
das experiências do jovem 
trabalhador e sua relação 
com o sindicalismo e o Dr. 
Dimas Moreira da Silva, 
Procurador do Ministério 
Público do Trabalho da 
15ª Região abordou o tema 
“MPT e dirigentes sindicais 
comerciários na luta contra 
a precarização do trabalho. 
A seguir houve a apresen-
tação do Ballet da Asso-
ciação Fernanda Bianchi-
ni, formada por bailarinas 
com deficiência visual. O 
show de balé clássico en-
cantou o público presente.
Motta: balanço positivo 
do Congresso. No encer-
ramento do 23º Congres-
so Sindical Comerciário, 
o presidente Luiz Carlos 
Motta (foto) fez um balan-
ço positivo do evento, que 
contou com a presença de 
mais de mil participantes. 
Ele falou dos objetivos e 
desafios do movimento sin-
dical comerciário para os 
próximos anos e lembrou 
as conquistas da categoria, 
como aumento real, acima 
da inflação, nos últimos 
dez anos seguidos, o que 
foi conquistado novamente 
neste ano, com a celebração 
de Acordos Coletivos de 
Trabalho em todo o Estado.
Para Ademir Lauriberto 
Ferreira, presidente do Sin-
comerciários de São Carlos 
e coordenador executivo 

ridades governamentais. 
Antes das eleições, asso-
ciados da Abimaq entre-
garam a cada candidato à 
Presidência um documen-
to contendo as principais 
propostas dos empresários 
para que a produção bra-
sileira tenha mais com-
petitividade. Pastoriza 
comentou sobre os avan-
ços e conquistas do setor, 
mas deixou um alerta: 
“As empresas brasileiras 
de transformação estão na 
UTI! Temos que decidir 
o que queremos: um Bra-
sil potência ou um Brasil 
“colônia?”, referindo-
se ao atraso do país que 

do evento, o Congresso 
foi um sucesso. “Obriga-
do pela presença de todos. 
Chegamos à 23ª edição 
com palestras maravilho-
sas e vamos levar tudo o 
que aprendemos para nossa 
base”, salientou. “Agrade-
ço o companheiro Motta 
pela confiança destinada 
a mim e ao Ademir de or-
ganizar esse congresso. 
Participei do 4º Congres-
so pela primeira vez, na-
quela ocasião estávamos 
crescendo no movimento. 
Hoje percebo o quanto nos-
sa categoria lutou e con-
quistou vitórias”, concluiu 
Edson Ramos, subcoorde-
nador do evento e secre-
tário da Fecomerciários.
O presidente do Sindicato 
dos Empregados no Co-
mércio de Taubaté, Carlos 
Dionísio de Morais, para-
beniza o presidente Motta, 
a coordenação do evento 
e todos os congressistas 
pelo sucesso alcançado, 
“pois são deliberações im-
portantes, fundamentais, 
que irão nortear nossas 
ações futuras, sempre teve 
como objetivo a defesa 
dos legítimos direitos dos 
trabalhadores brasileiros, 
de modo especial a nos-
sa categoria comerciária”.
As coordenações geral, 
executiva, e subexecutiva, 
lideradas, respectivamente, 
pelo presidente da Fecomer-
ciários, Luiz Carlos Motta, 
Ademir Lauriberto Ferreira 
e Edson Ramos, com base 
nas palestras ministradas e 
nas discussões por elas fo-
mentadas, apresentaram à 
plenária do 23º Congresso 
Sindical Comerciário do 
Estado de São Paulo, ocor-
rido na cidade de São Pe-
dro, de 14 a 16 de outubro, 
sob o tema “Sindicalismo 
Comerciário: “Forte na Base 
e Atuante nas Lutas Políti-
cas e Sociais”, oito propos-
tas de deliberações a serem 
adotadas, em toda base 
territorial da Federação.

fica cada vez mais atraso 
na tecnologia de produ-
ção. Ele cita, por exem-
plo, de que um produto 
brasileiro sai 37% mais 
caro do que um similar 
produzido na Alemanha. 
Dentre outros temas deba-
tidos, a classe empresarial 
mostrou-se preocupada 
com questões políticas que 
afetam a economia brasi-
leiro, como a reforma po-
lítica, reforma tributária, 
e o equilíbrio das contas 
públicas. Para a Abimaq, 
o próximo presidente não 
pode mais prorrogar essas 
intervenções que são de-
cisivas para a economia.

Pinda e Moreira César
oferecem vagas de emprego 

nas agências do PAT
Nesta semana as agências 
do Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) de 
Pindamonhangaba e Mo-
reira César estão oferecen-
do nova relação de ofertas 
para o mercado de traba-
lho.  Os interessados de-
vem comparecer às agên-
cias para o cadastramento, 
levando os documentos 
necessários (Pis Ativo, 
Carteira de Trabalho, RG 
e CPF). Vale lembrar que 

a relação de vagas pode 
sofrer alterações ou encer-
ramento até o final do ex-
pediente. Pindamonhanga-
ba - Av. Albuquerque Lins, 
Nº 138 - São Benedito
Moreira César - Av. José 
Augusto Mesquita, Nº 
170 - Subprefeitura Va-
gas oferecidas:  Ajudan-
te de padeiro; Assistente 
administrativo (vaga para 
pessoas com deficiência); 
Auxiliar de loja (vaga para 

pessoas com deficiência) ; 
Balconista de deposito de 
bebidas; Eletricista indus-
trial; Encanador industrial; 
Estagiário de educação fí-
sica; Farmacêutico; Mecâ-
nico de refrigeração; Mo-
torista carreteiro; Padeiro; 
Padeiro confeiteiro; Pro-
fessor de educação física; 
Técnico em segurança do 
trabalho; Topógrafo; e 
Vendedor externo (motos 
e produtos de limpeza)

Pinda oferece 185 vagas de 
estágio na Prefeitura

Estudantes do Ensino 
Médio, técnico e de cur-
sos superiores poderão 
estagiar na Prefeitura de 
Pindamonhangaba. Estão 
abertas as inscrições para 
o processo seletivo que 
irá contratar 185 estagi-
ários de diversas áreas. 
O processo será feito pelo 
Centro de Integração Em-
presa-Escola-CIEE. As 
inscrições poderão ser fei-
tas até às 16 horas do dia 
19 de novembro pelo site 
www.ciee.org.br, quem 
não tiver acesso à inter-
net pode procurar uma das 
unidades do Telecentro, 
os endereços estão dispo-
níveis no site www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br. É 
preciso ter no mínimo 16 
anos e residir em Pinda. 
Será concedida bolsa auxí-
lio de R$ 472,44 para es-
tudantes de nível superior, 
e de R$ 420,42 para os de 
nível técnico e médio. Am-
bos irão desenvolver as 
atividades funcionais du-

rante quatro horas por dia 
e terão auxílio transporte 
de R$ 30,00. As oportuni-
dades são estudantes das 
seguintes graduações: ad-
ministração de empresas, 
arquitetura e urbanismo, 
rádio e televisão, jornalis-
mo, publicidade e propa-
ganda, direito, educação 
física, engenharia agro-
nômica, engenharia am-
biental, engenharia civil, 
farmácia, fisioterapia, his-
tória, informática, peda-
gogia, serviço social e re-
cursos humanos. No caso 
de nível técnico, poderão 
se inscrever no processo 
os alunos de administra-
ção, informática, redes de 
computadores, segurança 
do trabalho, serviços jurí-
dicos e contabilidade. Para 
os estudantes de Ensino 
Médio há 60 vagas, sendo 
20 no período da manhã e 
as demais à tarde. A ava-
liação será aplicada dia 23 
de novembro na Faculda-
de Anhanguera, localizada 

na Avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso, 3344, e 
terá duração de uma hora.
O gabarito oficial vai ser 
publicado dia 02 de de-
zembro e a classificação 
final no dia 03 no site 
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. De acordo com 
o edital, a prova objetiva 
para os candidatos do Ní-
vel Médio está prevista 
para as 9 horas, a abertura 
dos portões será às 8h30 e 
às 8h50 serão fechados, o 
horário da aplicação para 
os estudantes do nível téc-
nico e superior  vai ser às 
11 horas, os portões es-
tarão abertos a partir das 
10h30 e 10h50 não have-
rá permissão de entrada. 
Solicita-se levar o RG, 
carteira de órgão ou clas-
se, certificado militar, car-
teira de trabalho ou CNH. 
O edital completo está 
no site www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br, bas-
ta clicar no botão con-
cursos para conferi-lo.

Pinda 1º Circuito Natal Feliz de corrida 
de rua está com inscrições abertas

A Casa Transitó-
ria Fabiano de Cristo, 
de Pindamonhanga-
ba, está organizando o 
1º Circuito Natal Feliz de 
corrida de rua. A prova 
será no dia 9 de novem-
bro com saída e chega-

da da Praça do Quartel, 
com percurso de 7km de 
corrida e 4km de cami-
nhada. As inscrições já 
podem ser feitas pelo site 
w w w . m i n h a s i n s -
c r i c o e s . c o m . b r . 
O preço é R$ 5 sem cami-

seta e R$ 20 com camise-
ta. No dia do evento é ne-
cessário levar um quilo de 
alimento. No dia da prova, 
haverá também sorteio de 
brindes ao participantes.  
Mais informações pelo 
telefone (12) 3642-6277.
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Prefeitura recupera e
sinaliza ligação viária
Perequê-Açu - Centro

Tempo seco provoca 
focos de incêndio em 
várias localidades da 

região

Datafolha e Vox Populi 
indicam ultrapassagem 
de Dilma sobre Aécio

Obra será entregue ofi-
cialmente no próximo 
dia 28 de outubro, du-
rante as comemorações 
do aniversário da cidade. 
A prefeitura de Ubatuba 
iniciou nesta semana a si-
nalização da Avenida São 
Paulo, no Perequê-Açu, 
via que faz parte da nova 
ligação viária entre o bair-
ro e o centro da cidade.
A obra será entregue ofi-
cialmente à população no 
próximo dia 28 de outubro, 
durante as comemorações 
do aniversário da cidade. 
Além da sinalização de 
solo, a coordenadoria de 
Trânsito ainda prepara a 
instalação de placas indi-
cativas da rota que agora 
apresenta asfalto novo em 
quase toda sua totalidade.
Paralisados desde 2013, 
os trabalhos compre-
endem o corredor das 

A chuva que caiu no fim 
da tarde de domingo ser-
viu como alento para gran-
des áreas florestais que 
estão propensas a queima-
das. Nos últimos dias, o 
Corpo de Bombeiros e as 
diversas equipes regionais 
da Defesa Civil tiveram 
trabalho para conter fo-

Dois dos principais insti-
tutos brasileiros de pesqui-
sas divulgaram nnesta se-
mana o reslutado de mais 
uma coleta de dados sobre 
a disputa pela Presidência 
da República nas Eleições 
2014. Nos dois levanta-
mentos, e pela primeira vez 
no segundo turno, a candi-
data Dilma Rousseff (PT) 
aparece na frente de Aécio 
Neves (PSDB) na intenção 
de votos. Encomendada 
pela Rede Globo e jornal 
Folha de São Paulo, a pes-
quisa do Datafolha revela 
a ultrapassagem de Dilma, 
com 46% das intenções de 
votos, à frente  de Aécio 
Neves, que tem  43%. Le-
vando-se em conta  a mar-
gem de erro de dois pontos 
percentuais para mais ou 
para menos, a situação é 
de empate técnico entre os 
dois concorrentes ao car-
go majoritário da nação.

Avenidas São Paulo e 
Minas Gerais e foram 
concluídos recentemente. 
Além da conclusão do 
projeto, a prefeitura reali-
zou nas últimas semanas 
serviços de manutenção, 
limpeza e recapeamento 
do entroncamento entre as 
Avenidas São Paulo e Pa-
dre Manoel da Nóbrega. 
Para concluir as interven-
ções com asfalto a quente, 
a Secretaria de Obras mar-
cou para os próximos dia 
22 e 23 de outubro o reca-
peamento da ponte entre 
o Perquê-Açu e o centro. 
Esta informação é impor-
tante pois o local será to-
talmente interditado nos 
referidos dias em função 
dos serviços previstos.
“Depois de um foco muito 
grande em Saúde, nossos 
esforços na zeladoria da 
cidade também começam 

cos de incêndio e até mes-
mo queimadas de grande 
extensão. O mato seco 
provocou focos em Pin-
damonhangaba, Taubaté, 
Campos do Jordão, São 
José dos Campos, Mon-
teiro Lobato, Jacareí e Pa-
raibuna, sendo que nessa 
última, um incêndio na 

No levantamento anterior 
a situação era inversa, e 
mostrava o candidato tu-
cano na frente com 45%, 
contra 43% da petista. 
Considerando apenas os 
votos válidos, Dilma re-
gistra 52% e Aécio, 48%. 
Entre os entrevistados, 
42% estão entre os que 
consideram o governo 
de Dilma bom ou ótimo,  
37%  acham regular e 20% 
dizem que é ruim ou pés-
simo A pesquisa foi reali-
zada na segunda-feira (20) 
e ouviu 4.389 eleitores em 
257 municípios. Cenário 
semelhante foi o que ob-
teve o instituto Vox Popu-
li ao ouvir 2 mil eleitores 
em 147 cidades, no sábado 
(18) e no domingo (19). 
Os dados revelaram a can-
didata à reeleição Dilma 
Rousseff com 46% contra 
43% de Aécio, mesmos 
números do outro insti-

a surtir resultados mais 
significativos. Melhora-
mos e vamos melhorar 
ainda mais as condições 
do Parque dos Ministérios, 
Rio Escuro, Monte Valé-
rio, Cachoeira dos Maca-
cos, Vale do Sol, Bela Vis-
ta, Lagoinha, entre outros. 
No entanto, destaco nosso 
trabalho realizado na Estu-
fa II e a execução do pro-
jeto DADE em andamento 
na Estufa I, Itaguá e Te-
nório. Com esse conjunto 
de melhorias, somadas a 
esta nova ligação recape-
ada e sinalizada no Pere-
quê-Açu, já teremos em 
breve uma situação viária 
melhor na grande região 
central, que ainda rece-
berá muitos outros proje-
tos e ações nos próximos 
dois anos e dois meses da 
nossa administração” re-
lata o prefeito Maurício.

noite de sexta-feira tomou 
proporções assustadoras 
e se espalhou pela ser-
ra chegando a ficar bem 
próximo de áreas habita-
das. As chamas só foram 
totalmente debeladas na 
manhã de domingo , pe-
las equipes do Corpo de 
Bombeiros e defesa Civil. 

tuto. Encomendada pelo 
Grupo Record, a pesqui-
sa do Vox Populi também 
se configura como em-
pate técnico e só difere 
ao repetir a dianteira da 
petista no levantamento 
anterior, quando Dilma 
obteve 45% das intenções 
de votos, frente aos 44% 
de Aécio. Colocando em 
destaque apenas os votos 
válidos, Dilma Rousseff é 
apontada como favorita, 
com 53%, enquanto Aé-
cio Neves aparece com 
48% Quando o tema é a 
avaliação dos quatro anos 
da petista na Presidência 
da República, 43% dos 
entrevistados acham que 
o governo de Dilma está 
entre bom e ótimo; 36% 
dizem que é regular; e, 
21% consideram ruim ou 
péssimo. O segundo turno 
das eleições 2014 será nes-
te próximo domingo (26).

Montagem Éfeso chega a 
Caçapava

Baseada nas escrituras e 
na carta dos Efésios che-
ga a Caçapava a monta-
gem Éfeso - O regresso 
ao primeiro amor, uma 
produção que traz a adap-
tação que mescla a con-
temporaneidade e o épico. 
A montagem da Cia Alvo 
será apresentada no dia 
23 de outubro (quinta-
feira) às 16h na praça da 
Bandeira. Além da peça 
a Cia disponibilizará dois 
eventos no mesmo dia.
A história se passa em me-
ados do século XI, onde 
um grupo de guerreiros 
cruzados comandados por 
Jean de Clermont sai em 
direção a Jerusalém, com o 
objetivo de retomar à terra 
prometida, durante a traje-
tória junta-se ao grupo o 
Cristão Heitor e seus guer-
reiros. Chegando a Jeru-
salém uma parte dos cris-
tãos de Éfeso não aceita a 
barbárie da luta causando 
assim uma divergência 
de opiniões: de um lado 
os fundamentos da Igreja 
Medieval imposta por Jean 
e seu conceito de Guerra 
Santa, do outro os funda-

mentos da fé e o amor de 
Deus. Na luta em busca 
de implantar sua filosofia, 
Jean captura Heitor, líder 
do grupo de Éfeso, e o 
leva para ser morto como 
herege em praça pública.
Em um discurso poético, 
cômico e literário, a fé 
e o amor são abordados 
num contexto de sobrevi-
vência e poder. Além da 
adaptação inédita, o es-
petáculo traz outros dois 
diferenciais, durante a 
apresentação uma bailari-
na e um trio de musicis-
tas interagem com a his-
tória, conseguindo uma 
harmonia perfeita entre a 
arte da encenação, a dan-
ça e a linguagem musical.
A Cia Alvo já produziu 
a montagem “Gálatas” 
sucesso que ficou em 
cartaz em 2012 na cida-
de de São Paulo, a qual 
já trouxe a ideia de uma 
nova roupagem à narra-
ção bíblica. A história re-
tratada de Paulo e seus 
companheiros de viagem 
eram representados como 
“mochileiros” que percor-
reram as cidades levando 

as “boas novas”, ou seja, 
o evangelho de Cristo.
O espetáculo Éfeso está 
com a direção de Fabia-
no Moreira, orientação 
de dramaturgia de Ve-
rônica Nobili, com base 
na pesquisa histórica de 
João Alves, direção mu-
sical de Rebello Alvaren-
ga e preparação do elen-
co por Ney Piacentini.
No mesmo dia da apre-
sentação pela manhã, as 
crianças com mais de 
12 anos participantes da 
Casa da Criança terão a 
oportunidade de fazer um 
workshop super especial 
sobre rádio. Já no período 
da tarde haverá uma con-
versa com educadores so-
bre a utilização da rádio e 
noções básicas para mon-
tar uma programação baca-
na para a rádio Zararádio.
Serviço: Éfeso - O re-
gresso ao primeiro amor
Data: 23/10/2014
Horários: 16h
Gênero: Drama
Classificação: Livre
Duração: 50 minutos
Ingresso: Gratuito
Local: Praça da Bandeira


