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A GAzetA dos Municípios

10º Prêmio Fiesp de 
Conservação e Reúso 

de Água está com
inscrições abertas

Subprefeitura de Moreira 
César terá bicicletário no 

Centro Esportivo Zito

Homenagear empresas 
que adotam medidas efe-
tivas para redução de 
consumo e do desperdí-
cio da água é a iniciativa 
da FIESP que comunica 
a abertura de inscrições 
para o 10º Prêmio Fiesp 
de Conservação e Reúso 
de Água.  Com essa ini-
ciativa, a FIESP pretende 
que as boas práticas de uso 
eficiente de água sejam e 
reconhecidas, além de di-
fundidas, principalmente 

A equipe da Subprefeitura 
de Moreira César está re-
alizando o nivelamento do 
piso para a construção de 
um espaço para que os alu-
nos do Centro Esportivo 
José Ely Miranda, “Zito”, 
possam guardar as bicicle-
tas. A obra teve início na 

as que geram benefícios 
ambientais, econômicos 
e sociais e aumentando a 
competitividade do setor. 
A participação é gratuita 
e os interessados podem 
inscrever projetos implan-
tados no Estado de São 
Paulo por empresas em 
duas categorias: ‘Micro e 
Pequeno Porte’ ou ‘Médio 
e Grande Porte’.  De acor-
do com os organizadores, 
a solenidade de premiação 
vai ocorrer no 24 de mar-

semana anterior e assim 
que for concluída irá bene-
ficiar centenas de pratican-
tes de atividades físicas. A 
Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer oferece 
aulas de natação, futebol, 
futsal, handebol, basquete, 
ginástica rítmica, capoeira, 

ço de 2015, em comemo-
ração ao Dia Mundial da 
Água. Além de um tro-
féu, a empresa vencedora 
em cada categoria rece-
berá um selo com regis-
tro do prêmio e ano de 
referência. Outras qua-
tro finalistas, duas por 
categoria, recebem pla-
cas de menção honrosa.
Os candidatos podem fa-
zer sua inscrição até o 
dia 12 de dezembro de 
2014 no website da FIESP 

judô, entre outras modali-
dades no “Zito”. Além dis-
so, há atividades do Pro-
grama Atleta do Futuro, 
Atletismo Cidadania, trei-
nos de rugby e os skatistas, 
praticantes de streetball e 
street dance também utili-
zam o espaço diariamente. 

Bloco “Pé na Cova” 
promove mais um 

evento com vistas ao 
carnaval 2015

Com vistas ao Carnaval 
2015, a diretoria do blo-
co carnavalesco “Pé Na 
Cova”, de Pindamonhan-
gaba, vai promover no sá-
bado, dia 8 de novembro, 
o evento “Pé no Hawaí”. 
A programação será re-
alizada na sede da Asso-
ciação dos Funcionários 
Públicos Municipais de 
Pindamonhangaba. O 
evento será abrilhantado 
com muita marchinha por 
conta da “Banda Furiosa 
do Maestro Marquinhos”,  
com chope, refrigerante, 
agua e energético a vonta-
de, além de uma comple-
ta mesa de frutas. Após a 
1h será servida uma su-
culenta canja, e tudo isso 
está incluso no ingresso 
que também dá direito 
a uma caneca e um aba-
dá. “Esse é o diferencial 
do Bloco Pé na Cova que 

busca uma diversão em fa-
mília. Teremos uma área 
vip para as crianças com 
monitores, onde estare-
mos comemorando a che-
gada do Carnaval 2015, 
pois na data estaremos 
a 100 dias do carnaval. 
Queremos também vir 
mais forte, e organizado 
no próximo carnaval. Para 
isso estamos nos prepa-
rando desde já””, disse 
o presidente da agremia-
ção, Sérgio Rezende. Os 
ingressos estão a venda 
por R$30, somente com 
os Diretores do Bloco e 
são limitadíssimos. Os in-
teressados podem entrar 
em contato com Sérgio 
Rezende (99165.2657), 
Waltão (99132.3900), 
Marcos (99167.1964), 
Daniel (99100.9995) ou 
pelo Wattsapp 99165.2657 
(Sérgio). Atividades so-

ciais: Segundo Rezende, 
uma das metas para 2014 
é o lado social e seus di-
retores e componentes  
pretendem atuar não ape-
nas como um bloco car-
navalesco, mas também 
um grupo de amigos vol-
tados à realização de um 
trabalho para o bem.  Em 
parceria com o Lions Clu-
be de Pindamonhangaba, 
durante o evento “Pé no 
Hawai” a diretoria do Pé 
na Cova promove vento a 
“Campanha do Macarrão” 
onde todos que adquiriram 
o ingresso são convida-
dos a doarem um quilo de 
macarrão. Todo material 
arrecadado será destinado 
ao Sopão da Cidade Nova. 
Parte do valor arreca-
dado também será des-
tinada parte a aquisição 
de material para a So-
pão da Cidade Nova.



página 2A GAzetA dos Municípios24 de Outubro de 2014

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 24/10/2014.
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - 
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessa-
riamente a opinião deste jornal.

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

DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
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CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

Estudo revela prioridades 
dos prefeitos paulistas

Pesquisa do Centro de 
Estudos e Pesquisas de 
Administração Municipal 
(Cepam) revela os com-
promissos e as prioridades 
dos prefeitos paulistas, 
eleitos para a gestão de 
2013 a 2016. Participaram 
368 municípios e os dados 
obtidos foram reunidos na 
publicação Prefeitos Pau-
listas: Gestão 2013 – 2016, 
e-book disponível  no site 
www.cepam.sp.gov.br.  
O estudo apresenta os 
compromissos de cam-
panha, as dificuldades 
iniciais, e aqueles que se 
tornaram metas. Também 
revela quais áreas os che-
fes do Executivo elege-
ram como prioritárias e o 
foco de atuação em cada 
uma delas.  As áreas de 
Saúde (91,59%), Educa-
ção (53,04%) e Habitação 
(40,29%) foram citadas 
como os três primeiros 
compromissos de cam-
panha, e duas delas, Saú-
de (75,07%) e Habitação 
(24,38%), também foram 
listadas pelos prefeitos 
entre as que apresentaram 
mais dificuldades, no início 
da gestão. Administração/
Gestão Pública (50,68%) 
aparece em segundo lu-
gar, em grau de dificulda-
de.  Quando questionados 
sobre as áreas priorizadas, 
novamente Saúde apa-
rece em primeiro lugar, 

com 94,29%; seguida de 
Educação, com 74,46%; e 
Habitação, com 47,28%. 
Sobre a Lei de Aces-
so à Informação (LAI), 
cujo objetivo é assegu-
rar ao cidadão a consulta 
a dados da área pública, 
observa-se que 80,43% 
dos representantes de mu-
nicípios participantes do 
estudo afirmaram estar se 
organizando para atender 
à lei e 13,32% preten-
dem se organizar. Outros 
3,26% responderam que 
não dispõem de infor-
mações, enquanto 2,99% 
disseram não estar se or-
ganizando. “Com esse es-
tudo, esperamos contribuir 
para o fortalecimento da 
capacidade de gestão mu-
nicipal, ao desvendar as 
possibilidades de parce-
rias com os demais entes 
federados no planejamen-
to, na elaboração e im-
plementação de políticas 
públicas, e de programas 
e projetos, com o objetivo 
de melhorar a qualidade 
de vida dos cidadãos”, ex-
plica o chefe de Gabinete 
respondendo pela Presi-
dência do Cepam, Silvio 
Aleixo.  O levantamento 
abrangeu todas as Regi-
ões Administrativas do 
estado, com maior parti-
cipação proporcional das 
regiões da Baixada San-
tista, de Bauru, Registro, 

Ribeirão Preto e Sorocaba.  
Dos 368 municípios par-
ticipantes do estudo, 231 
têm população com até 
20 mil habitantes; 69 es-
tão na faixa entre 20.001 
e 50 mil habitantes; 32 
entre 50.001 e 100 mil; 25 
entre 100.001 e 300 mil; 
e 11 contam mais de 300 
mil.  Prefeitos Paulistas – 
Gestão 2013-2016 A pes-
quisa foi a primeira etapa 
do projeto Prefeitos Pau-
listas – Gestão 2013-2016, 
que agora entra em nova 
fase. Dos 368 municípios 
participantes, foram es-
colhidos 24 para a etapa 
de acompanhamento da 
gestão. A seleção consi-
derou quatro variáveis: 
Região Administrativa, 
se o prefeito é eleito/ree-
leito, gênero, e porte po-
pulacional.  Técnicos do 
Cepam vão visitar o mu-
nicípio para ouvir o pre-
feito e saber se as priori-
dades mudaram, desde a 
pesquisa, e quais aspectos 
influenciaram. Depois, se-
rão feitas reuniões com os 
representantes das quatro 
áreas prioritárias.  “Nosso 
objetivo é acompanhar a 
gestão, ouvir os aspectos 
apontados pelo prefeito 
na pesquisa, quais as fa-
cilidades e dificuldades 
encontradas até o mo-
mento”, explica Maria do 
Carmo Meirelles Cruz.

MISCELÂNEA
Curiosidades

A primeira mulher a atravessar o Oceano Atlântico pilotando um avião foi a norte-a-
mericana Amélia Earhart. Foi também a primeira a voar nos Estados Unidos de costa 
a costa. Amélia Earhart desapareceu no Oceano Pacífico, em 1937, quando tentava ser 
também a primeira a completar uma volta em redor da Terra circulando o Equador.
***
A água não pega fogo, mesmo sendo o hidrogênio um gás inflamável e o oxigênio um 
gás carburante. A água não pega fogo porque é uma substância completamente dife-
rente das duas primeiras e com propriedades distintas. Não é porque ela seja composta 
de um átomo de hidrogênio e dois átomos de oxigênio que ela herda as propriedades de 
seus produtos de origem. A estrutura molecular e o tipo de ligação química encontra-
dos na água são diferentes das encontradas nas moléculas do oxigênio e do hidrogênio.

Humor

Joaquim estava sentado à beira do rio, pescando, quando de repente avista o amigo 
Manoel:
- Ô Manoel! Grita ele.
- Ô Joaquim! Responde o amigo. Joaquim como faço pra atravessar para o outro lado 
do rio?
- Não sejas burro, Manoel! Tu já estás do outro lado! 
***
Geografia da mulher

Entre 18 e 25 anos: a mulher é como o Continente Africano, uma metade já foi desco-
berta e a outra metade ainda esconde belezas.

Entre 26 e 35 anos: a mulher é como a América do Norte, moderna, desenvolvida, 
civilizada e aberta às negociações.

Entre 36 e 40 anos: a mulher é como a Índia, muito quente, segura de si e consciente 
de sua própria beleza.

Entre 41 e 50 anos: a mulher é como a França, suavemente envelhecida, mas ainda 
desejável de se visitar.

Entre 51 e 60 anos: a mulher é como a Iugoslávia, perdeu a guerra, é atormentada por 
fantasmas do passado, mas empenha-se na reconstrução.

Entre 61 e 70 anos: a mulher é como a Rússia, esperançosa, com fronteiras sem patru-
lhas e a camada de neve oculta tesouros.

Entre 71 e 80 anos: a mulher é como a Mongólia, com um passado glorioso de con-
quistas, mas com poucas esperanças no futuro.

Depois dos 80 anos: a mulher é como o Afeganistão, quase todos sabem onde está, mas 
ninguém quer ir lá.

Geografia do homem

Entre os 15 e 80 anos: o homem é como Cuba, governado por um só membro.

Mensagens

A sabedoria dos nossos antepassados ensinava que até um rato é capaz de lutar bra-
vamente no momento em que está sendo encurralado. Essa metafísica exemplifica de 
que maneira até os fracos e covardes, quando se vêem sem opções, insurgem-se contra 
o agressor. Daí o perigo de encostar alguém na parede, tirando as suas chances de se 
defender.
***
Existem mães que em vez de criar seus filhos para a vida, cria para si mesma. Elas 
fazem de tudo para que seus filhos namorem e casem com alguém rico, ficam contro-
lando e arrumam as maiores ciladas para afastá-los de pessoas indesejadas, sempre 
com a desculpa de querer o melhor para seus filhos. Dizem os psicólogos que essas 
atitudes traduzem muito um casamento mal resolvido, frustrações e o desamor por 
seus semelhantes, isto é apenas uma justificativa para só querendo poupar os filhos 
das desilusões que elas próprias vivem ou viveram. Para elas a felicidade é o mesmo 
que segurança financeira e nada mais. Essas mães poderosas nem sempre e, perceben-
do o domínio que exercem sobre seus filhos, acabam inventando mil desculpas para 
justificar sua maneira de agir, geralmente dizem: Quem ama cuida. Mas na realidade 
estão desejando controlar o que elas consideram sua propriedade: seus filhos. Muitas 
explicam que querem poupá-los das dificuldades e por isso exercem algum controle 
quando acham que seus filhos não têm maturidade necessária para agirem em deter-
minadas situações. Outras, ainda, agem de forma autoritária porque são dependentes 
dos filhos, não tem vida própria ou por puro interesse pessoal. Mães deixem seus filhos 
aprenderem sozinhos a enfrentar a vida e suas dificuldades. Procurem se ocupar com 
trabalhos interessantes ao invés de ficarem reclamando de suas tarefas domésticas. Fa-
çam novas amizades e descubram um “hobby” que o ambiente doméstico ficará mais 
leve para todos.

Pensamentos

Para o sábio, o suficiente é abundante.
Se quiseres conhecer uma pessoa dê-lhe autoridade.
O melhor movimento feminino continua sendo o dos quadris.
Só aquele que está se asfixiando sabe por que o ar existe.
Dar é lançar uma ponte por cima do abismo da sua solidão.
Quando a mãe não sabe negar, a criança não saberá dizer sim;
Na natureza, dá-se mais valor ao que é e não ao que deveria ser.
Nada é mais vergonhoso que uma afirmativa sem conhecimento.
A esperança faz transpor os obstáculos que a vida nos prepara.
Só refletimos quando somos confrontados com um problema.
É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito.
Nem só de pão vive o homem, ele também vive de créditos.
Para que pensar no amanhã se ele termina depois de amanhã.
Há tempo para partir, mesmo quando não se tem para onde ir.
O homem que teme a verdade nada tem a temer das mentiras.
A doença ocupacional das grandes potências é a megalomania.

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº42/2014
CONVITE Nº22/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇAO, TENDAS, 
FECHAMENTO E SEGURANÇA PARA AS FESTIVIDADES DA FEIRA 
AGROPECUÁRIA 2014. 
VIGÊNCIA: 23/09/2014 A 29/09/2014
CONTRATADO: LETÍCIA CAMPOS DO CARMO EVENTOS ME
VALOR: R$27.800,00 (VINTE E SETE MIL E OITOCENTOS REAIS)
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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.

Evento em Pindamonhangaba 
debate a qualidade

do leite

Poupatempo completa 17 
anos de atendimento ao

cidadão paulista

“Dia de Campo” do Pro-
grama de Sanidade em 
Agricultura Familiar terá 
palestras e no dia 28 de 
outubro no Polo APTA 
Vale do Paraíba. A APTA 
(Agência Paulista de Tec-
nologia do Agronegócio) 
promove no dia 28 de 
outubro em Pindamo-
nhangaba o evento “Dia 
de Campo” do PROSAF 
(Programa de Sanidade 
em Agricultura Familiar), 
que terá como tema a qua-
lidade do leite. A iniciativa 
tem apoio do Sebrae-SP e 
dos parceiros do APL de 
Leite e Derivados - CATI 
(Coordenadoria de Assis-
tência Técnica Integral), 
Comevap (Cooperativa de 
Laticínios do Médio Vale 
do Paraíba), Coordenado-
ria de Defesa Agropecuá-
ria do Estado, Prefeitura de 
Taubaté, Sindicato Rural 
de Taubaté e Universidade 
de Taubaté. A expectativa 

Oferecer diversos atendi-
mentos públicos em um 
único local, disponibili-
zar facilidade de acesso 
às informações e servi-
ços de apoio, tudo em um 
ambiente preparado para 
receber a população de 
forma organizada, com 
funcionários atenciosos e 
bem preparados para aten-
der igualmente a todos os 
cidadãos. Foi assim, que 
há 17 anos foi lançado o 
Programa Poupatempo, 
do Governo do Estado de 
São Paulo.  Gerenciado 
pela Secretaria de Ges-
tão Pública, o programa é 
um dos mais populares de 
todo o estado, reconhecido 
pela excelência no atendi-
mento aos cidadãos, que 
há três anos consecutivos 
recebe 99% da aprovação 
dos usuários, segundo pes-
quisas realizadas pelo ins-
tituto Vox Populi.  O pri-

é de que cerca de 40 pro-
dutores da região acom-
panhem as palestras sobre 
mastite clínica, ministrada 
por Alessandra Figueiredo 
de Castro Nassar (Institu-
to Biológico), e a relação 
entre nutrição e manejo 
na qualidade do leite, do 
palestrante Marcio Kawa-
kami dos Reis (Tortuga). 
Após as apresentações, 
haverá debate com os par-
ticipantes. As inscrições 
para o evento são gratuitas 
e devem ser feitas anteci-
padamente por telefone ou 
email. Para Jardel José Bu-
sarello, consultor em agro-
negócios do Sebrae-SP, o 
evento é mais uma oportu-
nidade para os produtores 
se reciclarem tecnicamen-
te. “A atividade leiteira 
é composta por detalhes, 
desde a gestão de peque-
nos custos na produção até 
todas as ações de manejo 
e nutrição que envolvem a 

meiro posto, inaugurado 
em 20 de outubro de 1997, 
o Poupatempo Sé, já teve 
seu início oferecendo o 
hoje reconhecido “padrão 
Poupatempo de atendi-
mento”. Até setembro des-
te ano, a unidade já pres-
tou mais de 49,3 milhões 
serviços à população. Por 
mês, são 182,3 mil servi-
ços realizados, uma média 
de 8,1 mil ao dia, apenas 
no centro de São Paulo.  
“O Poupatempo Sé é um 
ponto de referência para os 
paulistanos. Por ser o pri-
meiro Poupatempo inau-
gurado e estar localizado 
em um ponto estratégico 
de São Paulo, simboliza 
exatamente o intuito do 
programa, de aproximar 
Estado e população”, afir-
ma o secretário de Gestão 
Pública, Waldemir Capu-
to. Serviços: Atualmente, 
contabilizando os atendi-

qualidade do leite. O APL 
tem como principal ob-
jetivo realizar momentos 
como esses, de rica troca 
de experiências técnicas 
comprovadas”, afirmou. 
Dia de Campo em Pinda-
monhangaba: Data: 28 de 
outubro. Programação:
9h – Inscrições
9h30 – Palestra “Mastite 
Clínica: Como Prevenir 
e Tratar” (Alessandra Fi-
gueiredo de Castro Nas-
sar – Instituto Biológico)
10h15 – Intervalo
10h30 – Palestra “Nutri-
ção e Manejo x Qualidade 
do Leite (Marcio Kawa-
kami dos Reis – Tortuga)
11h15 – Debate Local: 
Polo APTA Vale do Para-
íba (Av. Manoel Cesar Ri-
beiro, 1.920, Santa Cecília)
Mais informações po-
dem ser obtidas pelos te-
lefones (12) 3642-1812/ 
3642-1823/ 3642-1164 
– nitc-vp@apta.sp.gov.br

mentos prestados nos 60 
postos instalados na capi-
tal, grande São Paulo, in-
terior e litoral, o programa 
realiza mais de 141,1 mil 
serviços por dia. Desde 
o inicio das atividades, o 
Poupatempo já prestou 
mais de 413,8 milhões 
de serviços, sendo 38,6 
milhões da Carteira de 
Identidade (RG) e 18,3 
milhões da Carteira Na-
cional de Habilitação 
(CNH), dois dos princi-
pais serviços oferecidos 
pelo programa.  Informa-
ções sobre endereços e 
horários de atendimento, 
todos os serviços presta-
dos pelos postos, quem 
pode solicitar, documen-
tos necessários, taxas e 
prazos podem ser obtidas 
no site www.poupatempo.
sp.gov.br, ou pelo Disque 
Poupatempo, no 0800 772 
36 33 – ligação gratuita. 

Sebrae-SP abre inscrições 
para a 3ª Semana do

Empreendedor Paraibunense, 
que acontece de 17 a 20 de 

novembro
O SEBRAE-SP, a Asso-
ciação Comercial e Em-
presarial de Paraibuna 
(ACEP) e a Prefeitura 
de Paraibuna promovem 
na cidade, entre os dias 
17 e 20 de novembro, a 
3ª Semana do Empreen-
dedor Paraibunense - um 
espaço destinado para fu-
turos empreendedores e 
empresários de pequenos 
negócios que tenham in-
teresse em receber dicas e 
orientações sobre forma-
lização e gestão de negó-
cios. O evento é gratuito 
e as vagas são limitadas! 
Público-alvo: Micro e pe-
quenas empresas, micro-
empreendedor individual 
e potenciais empresários. 

Informações e ins-
crições: (12) 3974-
4070 / 0800 570 0800
P r o g r a m a ç ã o :
17 de novembro, 
das 09h00 às 16h00
Atendimento SEBRAE 
Móvel e parceiros (Asso-
ciação Comercial e Em-
presarial de Paraibuna, 
Banco do Povo, Setores 
de Tributos, Vigilância 
Sanitária, Turismo e Es-
porte da Prefeitura Mu-
nicipal de Paraibuna). 
Local: Praça Manuel An-
tônio de Carvalho (Lar-
go do Mercado), Centro.
18 de novembro, 
das 19h00 às 21h00
Palestra - Boas práticas na 
manipulação de alimentos 

Local: Câmara Mu-
nicipal de Vereadores
Praça Monsenhor Ernesto 
A. Arantes, nº 43, Centro.
19 de novembro, 
das 19h00 às 21h00
Palestra - Economia criativa
Local: Câmara Mu-
nicipal de Vereadores
Praça Monsenhor Ernesto 
A. Arantes, nº 43, Centro.
20 de novembro, 
das 19h00 às 21h00
Sebrae Responde: Como 
alterar o porte da mi-
nha empresa de micro-
empresa para microem-
preendedor individual.
Local: Câmara Mu-
nicipal de Vereadores
Praça Monsenhor Ernesto 
A. Arantes, nº 43, Centro. 

Prefeitura entrega à população 
de Taubaté mais uma unidade 

de Educação Infantil
A Prefeitura de Taubaté, re-
forçando seu compromis-
so com a Educação e com 
o firme proposito de zerar 
o déficit de vagas, reinau-
gurou mais uma unidade 
de Educação Infantil,  no 
dia 21 de outubro. A EMEI 
Professora Maria Isabel 
Pistilli Mendonça, no Qui-
ririm, irá ofertar 40 novas 
vagas a crianças de 4 me-
ses a 2 anos e meio. Atu-
almente, a unidade atende 
184 crianças.Foram inves-
tidos R$ 2.007.743,23 na 
escola, que possui terreno 
de 2.007 m², sendo 702 
m² de área reformada e 
uma nova área construída 
de 1.025 m² para revitali-
zação completa do antigo 

prédio e obras de amplia-
ção da unidade que con-
templa a criação de duas 
salas de berçários com 
banheiros e solários, co-
zinha, lactário, refeitório, 
despensa, área de serviço, 
sala banheiros para uso 
de professores e pátio.
Os pais interessados em 
preencher o cadastro de 
vagas devem comparecer 
à escola ou fazer contato 
via telefone. Lembrando 
que a inscrição não garante 
vaga, pois a prioridade são 
crianças que não estejam 
sendo atendidas em outra 
unidade de ensino, que re-
sidam próximo à escola e 
que estejam em situação 
de vulnerabilidade social.

Esta administração já en-
tregou duas novas unida-
des de Educação Infan-
til, EMEI Vila São José e 
EMIEIEF Jaboticabeiras 
e outras novas unidades 
estão em obras. Além, da 
reforma e revitalização 
de todos os outros prédios 
já existentes para pro-
porcionar maior conforto 
e segurança aos alunos. 
Ofertar ensino de qualida-
de e uma rica experiência 
sócio-educativa é uma das 
principais metas da Se-
cretaria de Educação de 
Taubaté. Serviço EMEI 
Profª Maria Isabel Pis-
tilli Mendonça Endereço: 
Rua Granadeiro Guima-
rães, nº 844/Quiririm.

Comerciários de Taubaté e 
região recebem reajuste

salarial acima da inflação
Os empregados do comér-
cio de Taubaté e região vão 
receber reajuste salarial 
acima da inflação, informa 
o Sincomerciários (Sindi-
cato dos Empregados no 
Comércio de Taubaté e 
Região). O reajuste para os 
comerciários que recebem 
acima do piso é de 8%, 
que representa aumento 
real de 1,55%. Já quem ga-
nha o piso terá aumento de 
8,5%, com ganho real (aci-
ma da inflação) de 2,02%. 
Os valores foram calcula-

dos baseados no INPC (Ín-
dice Nacional de Preços 
ao Consumidor), que no 
período de 1º de setembro 
de 2013 a 31 de agosto de 
2014 foi de 6,35%. O au-
mento foi divulgado após 
intensas negociações entre 
Sincomérciários e Sinco-
vat (Sindicato do Comér-
cio Varejista de Taubaté). 
Os presidentes dos dois 
sindicatos já assinaram 
a Convenção COletiva 
de Trabalho 2014/2015.
“Além do aumento aci-

me da inflação, foram 
mantidas na Convenção 
as principais cláusulas 
sociais, que beneficiam 
os comerciários e seus 
dependentes”, informa 
Carlos Dionísio, presi-
dente do Sincomerciários, 
destacando também que 
em uma década o ganho 
acumulado da categoria 
soma 21,77%. A integra 
da Convenção Coletiva 
de Trabalho 2014/2015 
será divulgada em breve 
no site do Sincomerciário.
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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.


