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A GAzetA dos Municípios

Ciclismo de Taubaté
participa da 6° Etapa do 

Campeonato Valeparaibano

Lutador Felipe Ribas é 
ouro na 3ª etapa da Liga 

Valeparaibana de Jiu-Jitsu

Tremembé anuncia
primeiro loteamento
industrial da região

Em Pinda, distrito
empresarial da Água

Preta recebe obras de
galeria e asfalto

Em mais um final de se-
mana de competições, a 
Equipe de Ciclismo de 
Taubaté-ECT participou 
em Caçapava do 6° Etapa 
do Campeonato Valepa-
raibano. O evento espor-
tivo ocorreu no domingo 
(24) com a responsabili-
dade de organização pela 
LIDER (Liga de rendi-
mento de base da Capi-
tal e Litoral Norte). Os 
ciclistas taubateanos par-
ticiparam nas provas das 
categorias Dente de Lei-
te, Infantil, Infanto  Juve-
ni, Juvenil, Elite, Sênior 
A, Sênior B e Master A e 
conquistou 9 (nove) meda-
lhas no total da 6° Etapa. 
Na categoria Elite, logo no 
começo da prova, Renato 

O lutador Felipe Ribas, 
de Pindamonhangaba, 
conquistou a medalha de 
ouro na 3ª etapa da Liga 
Valeparaibana de Jiu-Jit-
su, que aconteceu no do-
mingo 924), em Lorena. 
Felipe competiu na cate-
goria peso e absoluto até 
76kg. Com a vitória, ele 
também conquistou uma 

O C.I.LO chega com a 
proposta de unir seguran-
ça e comodidade para que 
a empresa possa focar suas 
energias em fortalecer 
seu negócio. Investidores 
podem ser beneficiados 
com incentivos fiscais. O 
empreendimento será lan-
çado no final de agosto
Tremembé será sede do 
primeiro loteamento in-
dustrial da região que 
será instalado na Rodovia 
Washington Luiz, estrada 
velha Rio-São Paulo, en-
tre Pindamonhangaba e 
Taubaté. Projeto pioneiro 
em sua modalidade na re-
gião, o C.I. LO - Comple-
xo Industrial e Logístico 
de Tremembé foi desen-
volvido para atrair inves-
tidores para um complexo 
empresarial fechado com 
total segurança e serviços 
complementares que vão 
facilitar o desenvolvimen-

A Secretaria de Obras da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba iniciou nesta se-
mana as obras de implan-
tação de galeria de águas 
pluviais na rua 2 do Dis-
trito Empresarial da Água 
Preta. O parque industrial 
está localizado em fren-
te ao bairro do Morumbi.
De acordo com a Secre-
taria de Obras, serão ins-

Ruiz (São José dos Cam-
pos) e Verinaldo Vandeira 
(Taubaté) se destacaram 
do pelotão e empreende-
ram ritmo muito forte e 
com o apoio de suas equi-
pes. Os dois atletas segui-
ram na frente até o final da 
prova. “Estou muito feliz 
com minha segunda colo-
cação na prova, pois sabe-
mos do potencial do Ruiz. 
Saltei na hora certa na fuga 
e conseguimos administrar 
bem a vantagem até o final 
da prova e garantimos, eu 
e meus companheiros de 
equipe, mais conquistas 
para Taubaté.”, disse Ve-
rinaldo após a conquista 
da 2° Colocação na prova.
Vale ressaltar que a Equi-
pe de Ciclismo de Taubaté 

passagem para a Califór-
nia, nos Estados Unidos, 
onde irá participar de 
uma competição inter-
nacional no fim do ano.
“Quero agradecer minha 
família, a equipe Pulga 
Jiu-Jitsu e aos patrocina-
dores pelo apoio e torci-
da”, comemora o lutador.
O ótimo resultado na com-

to de empresas e indústrias.
A área tem cerca de 200 
mil metros quadrados, 
no início da estrada ve-
lha Rio-SP, próximo 
ao trevo da Gurilândia. 
São lotes industriais que 
podem variar entre 
1.200 m² e 3.000 m² pre-
parados para atender em-
presas dos mais variados 
segmentos. O CILO traz 
consigo a marca da Temax 
Empreendimentos, cons-
trutora especializada em 
atividades de infraestru-
tura de loteamentos, com 
mais de 30 anos de experi-
ência em projetos por todo 
o estado de São Paulo.
O complexo empresarial 
pretende atrair empresas 
com uma oferta de vários 
serviços como rede de 
monitoramento por câme-
ras em todo o perímetro, 
portaria blindada com di-
lacerador de pneus e equi-

talados 150 metros de 
tubulação, com tubos 
de 0,60 de diâmetro, e 
mais cinco bocas de lobo. 
Em seguida, a rua re-
ceberá 300 metros de 
guias e sarjetas, para que 
possa receber o asfalto.
Também a avenida Arthur 
dos Santos, conhecida 
como rua 1, receberá me-
lhorias. A via já conta com 

tem o apoio da Prefeitu-
ra Municipal de Taubaté 
por intermédio da Secre-
taria de Esporte. Confira 
mais resultados da ECT:
Dente De Leite Feminino: 
1º Giovana Rodrigues 
Infantil Masculino 
1º Malcon V.R. Santos
Infanto-Juvenil Masculino 
4º Murilo De Abreu Borga
Juvenil Feminino 
1º Bianca Rodrigues 
Santos        Elite Mas-
culino 2º Verinaldo P. 
Vandeira 3° Marcio Lo-
pes Vicente Sênior B 
2º Luiz Otávio Ribei-
ro Pereira Master A
1º Ricardo Ven-
turelli Sênior A 
2º José Dióge-
nes F. De Araújo.

petição regional veio uma 
semana após Felipe con-
quistar o vice-campeonato 
no Mundial de Jiu-Jitsu Es-
portivo, que aconteceu na 
cidade de São Paulo entre 
os dias 14 e 17 de agosto.
O lutador é professor 
voluntário no Proje-
to Parceiros do Ama-
nhã da Polícia Militar.

pe de segurança 24 horas. 
Também podem fazer par-
te do pacotes restaurante, 
posto de combustível e 
serviços de manutenção 
predial, permitindo às em-
presas focar sua energia 
em ampliar seu negócio.
Meio Ambiente - O com-
promisso com a susten-
tabilidade também estão 
previstos no projeto onde 
constam ações como o 
reuso de água e a insta-
lação de lâmpadas inte-
ligentes, além de prever 
o uso de material e acor-
do com as normas am-
bientais na construção.
Atração de empresas - Vale 
lembrar que o município de 
Tremembé criou a a Lei de 
Incentivo à Indústria (Lei 
Complementar 253/13, de 
21 de fevereiro de 2013), 
tornando-se mais atrati-
va para a chegada de no-
vos empreendimentos.

galeria e logo estará pron-
ta para receber pavimenta-
ção asfáltica. Serão mais 
300 metros de asfalto.
As melhorias comple-
mentarão a infraestrutura 
e é um pedido da pedidos 
da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico. 
As obras são necessária 
para a instalação de no-
vas indústrias no local.  
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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 Av. 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua 
Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de 
França ( Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 
19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves 
Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. 
Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora 
de Natividade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da 
Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Ban-
ca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e 
Rev. Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 
de setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Jo-
aquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal 
da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora Santo 
Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

O homem, esse bicho intrinsecamente curioso, desde a pré-história desenvolveu técni-
cas para predizer o futuro. Sempre preocupado em ser bem sucedido, tenta ter de algu-
ma forma os sinais que trazem um bom ou um mau agouro. Se suas técnicas funcionam 
ou não, apenas quem as usa pode dizer. O que podemos afirmar, com total certeza é que 
muitas delas são extremamente interessantes. Estamos familiarizados com algumas 
formas de previsões, como a astrologia (leitura dos astros), a cartomancia (pelos bara-
lhos) e a quiromancia (leitura das mãos), porém há muitas outras formas divinatórias 
mais curiosas já criadas pela humanidade sendo usadas por aí.
***
O Sol é uma estrela de quinta categoria, cujo volume supera em 1.300.000 vezes o da 
Terra. Esta que depende do Sol para obter luz e calor constitui um dos planetas que gira 
em seu redor, não muito afastados em comparação a distância imensa que existe entre 
eles. Estamos a cerca de 149.500.000 quilômetros do Sol. O astro-rei constitui-se de 
uma enorme massa de gases inflamados tão quente que se acredita que a temperatura 
interna alcance vinte milhões de graus centígrados e a externa a seis mil graus. Chamas 
gigantescas e línguas de fogo, conhecidas como protuberância ou coroa solar, saltam 
da massa principal, atingindo a milhares de quilômetros de distância. De tempo em 
tempo, manchas escuras aparecem na face do Sol, as manchas solares, provavelmente 
por imensas explosões, as quais, segundo os cientistas, provocam em nossa atmosfera 
modificações elétricas.
***
É verdade estabelecida que artistas não sabem administrar suas finanças pessoais. O 
legendário Elvis Presley, ao morrer, estava a beira da falência, devido aos excessos que 
cometia em matéria de gastos. Contudo, o legado artístico que deixou em mãos de ad-
ministradores profissionais não só zerou as dívidas como se tornou um negócio muito 
lucrativo. Em 1997, sua filha e herdeira Lisa Marie Presley, por sinal e ex-mulher de 
Michael Jacson, pode receber a parte que lhe cabia no espólio que somava a bagatela 
de 130 milhões de dólares.

Humor 

Uma loira estava muito preocupada, pois achava que seu marido estava tendo um 
caso. Vai até uma loja de armas e compra um revólver. Chagando em casa, encontra o 
marido, na cama, com uma morena espetacular. Ela aponta a arma para a sua própria 
cabeça. O marido apavorado, pula da cama e implora, suplica para que ela não se mate 
e aos berros a loira responde: 
- Cale a boca, seu cretino. Pois fique sabendo que você será o próximo.
***
Depois do bebê nascer, o pai aflito, foi falar com o obstetra:
- Doutor, estou muito preocupado porque a minha filha nasceu com cabelos ruivos. 
Não pode ser minha filha, doutor!
- Que paranóia! Disse o médico. Mesmo que você e sua mulher tenham cabelos pretos, 
podem ter cabelos ruivos nos genes da família!
- Não é possível! Insiste o pai. As nossas famílias só têm cabelos pretos há muitas 
gerações!
- Bem! Disse o doutor. Tenho que perguntar: Com que freqüência o senhor e sua mu-
lher praticaram sexo?
O homem envergonhado, respondeu:
- Bem, este ano tenho trabalhado muito. Só fizemos amor uma ou duas vezes nos úl-
timos meses.
- Então ta aí! Concluiu o médico. É ferrugem!
***
O chefe do escritório de contabilidade vai falar com a nova contratada que tinha sido 
indicada por um dos diretores da empresa como sendo uma “prendada”. Ao encontrar 
a moça, ele até ficou assustado. Era uma loira estonteante, siliconada, corpo escultural, 
olhos verdes, bronzeada, ou seja, “toda prendada”. Refeito do susto e começando a dar 
as instruções, ele fala:
- Suponho que a senhorita saiba o que é fatura e o que é duplicata. Estou certo?
E ela, toda garbosa, responde:
- Mais claro que eu sei! Fatura é o que acontece quando a gente quebra uma perna e 
duplicata é quando a gente quebra as duas.

Mensagens

Confie sempre, não perca a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés es-
tejam sangrando, siga em frente, erguendo-se por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê 
e trabalhe. Esforça-te no bom e espere com paciência. Tudo passa e tudo se renova na 
Terra, mas o que vem do Céu permanecerá. De todos os infelizes os mais desditosos 
são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio 
é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Erga teu olhar e caminhe. Lute e sirva. 
Aprenda e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempes-
tade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou 
ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
***
Ser chique mesmo é dar bom dia ao lixeiro, cumprimentar o porteiro e conversar com 
o faxineiro. Porque ser chique é ser simples, ser chique é ser humilde, ser chique é uma 
questão de educação e não de dinheiro. Porque o jogo da vida é como jogar xadrez que 
no final do jogo o Rei e o Pião vão para a mesma caixa.
***
Sempre existe um pouco de verdade atrás de cada “eu estou brincando”, um pouco de 
conhecimento atrás de cada “eu não sei”, um pouco de sentimento atrás de cada “eu 
não me importo” e um pouco de dor atrás de “está tudo bem”.
***
Você certamente já ouviu falar sobre a “lei da causa efeito” que rege os seus atos. Ela 
ensina que cada ação desencadeia uma reação, então, em vez de reclamar das rela-
ções, que tal controlar suas ações? Antes de agir ou falar sem pensar, tente prever as 
conseqüências desses atos. É certo que ninguém deseja o mal para si mesmo, delibera-
damente, mas ao ignorar os efeitos de suas atitudes, está chamando para si as reações 
adversas e maus resultados. Portanto, esteja sempre preparado para as conseqüências 
de suas ações. É sempre bom pensar antes de agir ou de falar.

Pensamentos

Saber o que é possível é o começo da felicidade.
A força da maternidade é maior que as leis da natureza.
Aquele que faz e promove o bem cultiva o seu próprio êxito.
Miramos acima do alvo para atingir o alvo.
Fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhuma delas.
Mire em nada e você acertará.

Feira do Empreendedor
em São Paulo

já tem data definida

Sebrae-SP leva curso para 
Circuito Turístico

da Mantiqueira

A quarta edição da Feira 
do Empreendedor do Se-
brae-SP está confirmada 
para acontecer entre 7 e 
10 de fevereiro de 2015, 
no Pavilhão do Anhem-
bi, zona norte da capital. 
O evento, 
que a partir do próximo 
ano deixa de ser bienal 
para tornar-se anual, re-
cebeu em sua última edi-

Atividade faz parte de 
programa que visa aju-
dar empresários a me-
lhorar os procedimentos 
de recursos humanos.
O Sebrae-SP está com ins-
crições abertas para pro-
fissionais e empresários 
interessados em participar 
do curso “Gestão de Pes-
soas”, que será realizado 
a partir do dia 1º de se-
tembro, em São Bento do 
Sapucaí. A atividade faz 
parte do programa “Na 
Medida” e tem o objeti-
vo de apresentar e deba-
ter os principais procedi-
mentos e tendências da 
área de recursos humanos.
Ao todo serão seis au-
las, de quatro horas cada, 
complementadas por uma 
consultoria individual 
para cada participante. 
Durante a capacitação, 

ção, no início deste ano, 
a visita de 82 mil pessoas: 
50% a mais do que na 
edição anterior, em 2012, 
quando 55 mil visitantes 
passaram pelo local. A 
Feira do Empreendedor 
oferece aos empresários 
ou potenciais empresá-
rios oportunidades para 
incrementar um negócio 
já existente ou a abertu-

serão abordados temas 
como: remuneração, pla-
no de cargos e salários, 
seleção e recrutamento, 
retenção de talentos, tra-
balho em equipe, solução 
de conflitos e feedback.
Todos os tópicos serão 
apresentados por meio 
de modelos, dinâmicas e 
exemplos práticos, que 
possibilitam a aplica-
ção imediata no negócio. 
O curso é voltado para 
proprietários de micro 
e pequenas empresas e 
microempreendedores 
individuais, das cidades 
que integram o Circuito 
Turístico da Mantiquei-
ra, nas áreas de serviços, 
comércio, indústria, hos-
pedagem, alimentação 
fora do lar e agronegócio.
“Conhecer as técnicas de 
Gestão de Pessoas e Equi-

ra de um novo negócio.    
Para o visitante, há ainda 
a oportunidade de receber 
consultorias individuais e 
coletivas, acompanhar pa-
lestras, conhecer tendências, 
regularizar a situação da 
empresa, além de obter 
informações e orienta-
ções referentes à aber-
tura e melhoria na ges-
tão do negócio próprio.

pes é essencial aos em-
presários que buscam a 
excelência em seus negó-
cios. Durante o curso, os 
participantes aprenderão 
técnicas que contribuirão 
com o desenvolvimento 
da empresa obtido atra-
vés do bom desempenho 
dos funcionários”, expli-
cou Edgard Rodrigues, 
consultor do Sebrae-SP 
e ministrante do curso.
O curso “Na Medida - 
Gestão de Pessoas” tem o 
custo de R$ 280 e pode ser 
dividido em duas parcelas. 
As vagas são limitadas. As 
aulas serão ministradas na 
Casa de Cultura Miguel 
Reale, na rua Sargento José 
Lourenço, 105, centro, São 
Bento do Sapucaí. Inscri-
ções e mais informações 
pelos telefones (12) 3132-
6777 ou 0800 570 0800

Campanha “Ilumina Tremembé” 
fará troca de todas as lâmpadas 

queimadas na cidade
A EDP Bandeirantes em 
parceria com a prefeitura 
de Tremembé realizará a 
troca de todas as lâmpadas 
queimadas e as que estive-
rem em mal funcionamen-
to nos postes da cidade. 
A campanha denomina-

da “Ilumina Tremembé”  
também realizará a repa-
ração de globo quebrado 
ou solto, lâmpada acesa 
durante o dia, lâmpada 
oscilante e mais de uma 
lâmpada apagada alter-
nada ou em sequência.

Colabore, se você mora ou 
transita em algum local da 
cidade onde as luzes estão 
apagadas, anote o número 
do poste, endereço e um 
ponto de referência e envie 
para nosso email: ouvido-
ria@tremembe.sp.gov.br
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Espetáculo une dança urbana e 
tradicional no Sesc Taubaté

Balcão de Empregos de 
Taubaté oferece vagas para

contratação imediata

Tremembé está na
final da 15ª Gincana da

Solidariedade
confira os resultados

O Sesc Taubaté apresenta, 
na próxima quarta-feira, 
dia 27 de agosto, o espetá-
culo de dança Faça Algum 
Barulho, às 20h, com Rui 
Moreira Cia de Danças. 
A apresentação consiste 
em uma trama inusitada 
entre um B-boy e um es-
tilizado palhaço das Fo-
lias de Reis, em que dois 
dançarinos confrontados 
por suas diferenças rein-
ventam sua expressão.
Para a criação do espe-
táculo, Rui Moreira co-
nectou a subjetividade 
do movimento das ex-
pressões urbanas e tra-
dicionais, relacionando 
o gesto coreográfico de 
cada uma. “Ambas são 
movidas pelo improvi-
so e criam e recriam todo 

O Balcão de Empre-
gos de Taubaté está com 
excelentes oportunida-
des de emprego para 
contratação imediata.
Essas vagas são destinadas 
aos profissionais que te-
nham qualificação nas se-
guintes funções: Auxiliar 
de Montagem, Ajudante 
Geral, Topógrafo, Auxiliar 
de Topógrafo, Marcenei-
ro, Técnico de Segurança 
do Trabalho, Eletricista, 
Pedreiro, Armador, Ferra-

Sucesso das Escolas 
da Chave 3 ! Juntas ar-
recadaram 30 TONE-
LADAS DE ARROZ. 
Na segunda-feira os 
alimentos serão doa-
dos para as Entidades 
Assistenciais das Ci-
dades da Chave 3. 
As Escolas Saad de 
Taubaté e Emília de Tre-
membé passaram para a final. 
ARRECADAÇÃO INDI-

o tempo suas danças. 
São capazes de prender a 
atenção de qualquer pú-
blico e seus movimentos 
são, mesmo quando mí-
nimos, bastante ruido-
sos”, afirma o coreógrafo.
Em cena, os personagens 
se apresentam um ao ou-
tro, e ao observarem suas 
diferenças, “iniciam um 
diálogo gestual respei-
toso, mas intenso”. Em 
seus gestos estão vivas 
atitudes de danças patri-
moniais e de danças ur-
banas contemporâneas. 
Explorando estes contras-
tes provocados pela diver-
sidade, um assume traços 
da personalidade do outro.
O coreógrafo iniciou seus 
estudos em dança clássi-
ca moderna e jazz no fi-

menteiro e Técnico Ele-
trônico. Também há uma 
vaga para estagiário de 
Engenharia Elétrica. Aos 
portadores de necessidades 
especiais, há uma empresa 
que precisa de funcioná-
rio para trabalhar como 
Auxiliar de Produção.
As pessoas que tiverem 
interesse em pleitear uma 
dessas vagas devem com-
parecer pessoalmente 
no Balcão de Empregos, 
que fica na Rua Benedi-

VIDUAL DA CHAVE 3 – 
30.062 Toneladas de Arroz: 
-Taubaté - Esco-
la Saad 15.798
Classificada para a final 19/9 
-Tremembé - Emef 
Emília - 8.152 Classi-
ficada para a final 19/9
-Guaratinguetá - Emef 
Broca Meirelles 4.379
-Potim – Emef 
Dito Carita  1.733
CLASSIFICADAS PARA 

nal dos anos 1970, tendo 
desde cedo a influência 
dos rituais afro-religiosos, 
como a congada, a um-
banda e o candomblé, os 
quais vivenciou com a fa-
mília. Profissionalmente, 
ele compreende e pesquisa 
o país pelo prisma de sua 
diversidade cultural: “O 
Brasil é um caldeirão de 
culturas e raças próprias 
do hibridismo que é fru-
to das múltiplas raízes 
presentes na América”.
Saiba mais na maté-
ria da revista Eonline:
h t t p : / / b i t . l y / F a -
c a A l g u m B a r u l h o
D A N Ç A
Faça Algum Barulho
Com Rui Morei-
ra Cia de Danças
Dia 27, às 20h. Grátis

to da Silveira Moraes, s/
nº - Jardim Ana Emília, 
na Rodoviária Nova. Caso 
não tenha cadastro, é ne-
cessário apresentar com-
provante de endereço e 
documentos pessoais. Ser-
viço: Balcão de Empregos
Rua Benedito da Silveira 
Moraes, s/nº - Jardim Ana 
Emília (Rodoviária Nova)
Tel: 3621-6043
Horário de funciona-
mento: de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 17h.

A FINAL 13/09/2014.  
-TAUBATÉ – ESCOLA 
SAAD 15.798 QUILOS
-TREMEMBÉ – ESCOLA 
EMÍLIA 8.152 QUILOS
-Caraguatatuba – ESCOLA 
Dr. Carlos 21.231 QUILOS
-Paraibuna – ESCOLA 
Irmã Zoé 7.318 QUILOS
-S. J. Campos - Colégio Te-
ófilo Rezende 16.656 quilos
- Jacareí - Colégio Ate-
nas Paulista 5.832 quilos.

em Taubaté

Cocepelco reabre fábrica 
de papel e restabelece

empregos em Pinda

Os membros da Cocepe-
lco - Cooperativa de Tra-
balho em Celulose e Papel 
Coruputuba - reiniciaram 
as atividades na fábri-
ca de papel Nobrecel em 
Pindamonhangaba na ma-
nhã do dia 25 de agosto.
O cronograma começou 
com reunião entre os coor-
denadores da Cooperativa 
e os trabalhadores iniciais, 
cerca de 100 pessoas. Na 
sequência houve inspeção 
técnica dos equipamentos 
que estavam em manu-
tenção desde dezembro 

e início de ações fabris.
Para o coordena-
dor de produção, 
Elson de Paula, os primei-
ros dias serão de ajustes. 
“Estamos nos acertos fi-
nais com os membros da 
equipe já devidamente 
realocamos em suas fun-
ções”. Segundo ele, após 
alimentação das máquinas 
com os insumos, a produ-
ção de papel será restabe-
lecida. “Estamos ansio-
sos para apetar o ‘botão 
geral’ e colocar o parque 
produzindo papel. Será 

o mais rápido possível”.
Assinado dia 12 de agosto, 
o arrendamento passou a 
vigorar no dia 25 de agosto 
– um ano e 23 dias após o 
decreto de falência da an-
tiga empresa responsável 
pela produção de papel. 
Sob administração da 
Cocepelco, além da pro-
dução de papel a4, tis-
sue (guardanapo, toalha 
e lenços), a fábrica será 
modernizada e devolverá 
gradativamente o empre-
go direto e indireto para 
cerca de 1.200 pessoas.

Cervejaria Baden Baden 
comemora 15 anos e se 

firma no mercado gourmet

A cerveja é uma das bebi-
das mais admiradas pelo 
povo brasileiro, perfeita 
para um churrasco de fim 
de semana ou reunião en-
tre amigos. Com o pas-
sar dos anos, a bebida 
também caiu no gosto de 
degustadores e assim se 
desenvolveu o mercado 
das cervejas gourmet, seg-
mento em que se enquadra 
a Cervejaria Baden Baden 
de Campos do Jordão.
Fundada em 1999, a Ba-
den Baden está comemo-
rando 15 anos e aprovei-
tou para lançar um novo 

rótulo comemorativo, a 
“Baden Baden 15 anos”, 
cerveja no estilo Heller 
Bock e a primeira da mar-
ca feita com lúpulo brasi-
leiro, uma variedade única 
e exclusiva desenvolvida 
no país. A empresa des-
creve o sabor como ave-
ludado, com a presença 
de malte caramelizado e 
um leve dulçor, bem equi-
librado com o amargor 
característico do estilo.
Em 2007, a Baden Baden 
foi adquirida pela antiga 
Schincariol, agora Brasil 
Kirin. Esse fato permitiu 

um acesso maior das pes-
soas a cervejas de qualida-
de gourmet, fazendo com 
que a fábrica ganhasse 
maior conhecimento fora 
do âmbito regional. “Sob a 
nova gestão, a fábrica está 
implementando uma nova 
metodologia que propor-
ciona ganhos de produtivi-
dade, qualidade, melhorias 
nos aspectos de segurança, 
saúde, meio ambiente e, 
principalmente, na entre-
ga de produtos”, explica 
Leonardo Gayer, gerente 
de marketing de cervejas 
especiais da Brasil Kirin.
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Governo devia ampliar lista de 
remédios com isenção de
impostos diz associação

Prefeitura de Ubatuba
recebe trator e implementos 

para compor patrulha
agrícola mecanizada

Banda de Redenção
recebe instrumentos novos

Sebrae Móvel
vai atender

empresários de
Pindamonhangaba

Ex-nadador Xuxa
participa da Semana
de Educação Física

em Taubaté

Apesar de o governo ter 
anunciado a isenção de 
impostos para mais 174 
remédios há menos de 
dois meses, a indústria 
farmacêutica defende que 
211 itens estão aptos e ain-
da não estão na chamada 
lista positiva. A isenção 
pode significar, para o 
consumidor, a queda em 
média de 12% no preço 
de remédios importantes, 
como para o tratamento de 
câncer, de hipertensão e 
de diabetes. A Associação 
da Indústria Farmacêutica 
de Pesquisa (Interfarma), 
que calculou a defasa-
gem, mandou esta sema-

Máquinas vão ampliar, 
melhorar e agilizar aten-
dimento aos pequenos 
produtores no desenvolvi-
mento do Programa Muni-
cipal de Preparo, Conser-
vação e Manejo do Solo
A Prefeitura de Ubatuba 
recebeu na última segun-
da-feira o trator e os im-
plementos agrícolas com-
prados com recurso de 
emenda parlamentar esta-
dual proveniente da depu-
tada Ana do Carmo (PT).
As máquinas vão compor 
a patrulha agrícola me-
canizada para a ampliar, 
melhorar e agilizar o aten-
dimento aos pequenos 
produtores no desenvolvi-
mento do Programa Muni-
cipal de Preparo, Conser-
vação e Manejo do Solo.

O prefeito de Reden-
ção da Serra recebeu 
em seu gabinete al-
guns representantes da 
Banda Municipal Maes-
tro Manoel Rocha Filho 
para realizar a entrega de 
vários instrumentos zero 
bala para os integrantes. 
“A banda é parte da his-
tória de nosso município, 
os instrumentos estavam 
encostados em uma sala 
da prefeitura há meses, 
sem uso. Logo que assu-
mi a prefeitura já tomei 
as medidas necessárias 
para que fossem entre-
gues a quem realmente 
pertence.” disse o prefeito. 
Segundo a música e secre-

Analistas do Sebrae-SP vão 
oferecer orientações gra-
tuitas sobre gestão de ne-
gócios, vendas e marketing 
O Sebrae Móvel estará na 
cidade de Pindamonhan-
gaba a partir desta segun-
da-feira, com atendimento 
gratuito a empresários e 
pessoas interessadas em 
abrir o próprio negócio. A 
ação é uma iniciativa do 
Sebrae-SP, com o objetivo 
de estimular o empreende-

A Universidade de Tauba-
té (UNITAU) realiza, 
entre os dias 27 e 30 de 
agosto, a 40ª Semana Pe-
dagógica da Educação 
Física, que contará com 
palestras, mesas redondas 
e cursos gratuitos, que vi-
sam contribuir para a for-
mação profissional de alu-
nos e ex-alunos e alertar a 

na ofício ao Ministério da 
Saúde, ao Ministério da 
Fazenda e à Câmara de 
Regulação do Mercado 
de Medicamentos (Cmed) 
solicitando a complemen-
tação da lista, que é a re-
lação de medicamentos 
isentos de PIS/Cofins. 
Depois de sete anos sem 
fazer alterações, o Minis-
tério da Saúde atualizou a 
lista positiva no final de ju-
nho, incluindo 174 remé-
dios. Segundo a pasta, com 
esta inclusão,  75% dos 
medicamentos vendidos 
no país são isentos de PIS/
Cofins. Para a Interfarma, 
a atualização da lista posi-

Segundo Maurici Romeu 
da Silva, secretário mu-
nicipal de Pesca, Agricul-
tura e Abastecimento, o 
trator e os implementos 
agrícolas chegam para 
ajudar a desenvolver, 
principalmente, as áreas 
de produção de alimentos 
dos agricultores fornece-
dores da merenda escolar. 
“Também vamos atender 
os produtores em sistemas 
de produção e transição 
agroecológicas e orgâni-
cas”, comemora Romeu.
R$ 1 milhão na Agri-
cultura Familiar
Nos dois primeiros anos 
da gestão do prefeito Mau-
ricio, o valor investido 
pela prefeitura na agricul-
tura familiar ubatubense 
saltou de R$ 30 mil para 

tária da Banda Municipal, 
Maria Helena Bettin, 39 
anos, para o futuro dos 
músicos, a doação dos no-
vos instrumentos é tudo. 
“O apoio da prefeitura é 
fundamental. Com essa 
doação iremos iniciar 
uma escolinha para novas 
pessoas que querem par-
ticipar da Manoel Rocha 
Filho, e também, iremos 
abrir oportunidade para 
as pessoas que residem na 
zona rural.” disse Helena.
A banda recebeu 1 Saou-
safone BB com 3 Pistos, 
1 Bombardino BB com 
3 Pistos, 2 Trampones 
de Vara, 2 Trampones de 
Pisto BB com 3 Pistos, 4 

dorismo nos municípios 
do interior do Estado. No 
veículo, os analistas do Se-
brae-SP farão atendimen-
tos individuais gratuitos 
sobre temas relacionados à 
gestão de negócios, plane-
jamento, finanças, produ-
ção, marketing, recursos 
humanos e formalização. 
Os interessados ainda po-
derão obter detalhes so-
bre os produtos e serviços 
oferecidos pelo Sebrae-SP, 

comunidade sobre temas 
relacionados à saúde. Um 
dos destaques da progra-
mação é o ex-nadador Fer-
nando Scherer, o “Xuxa”.
No dia 27, ele fará a pales-
tra de abertura do evento, 
às 19h15, no Auditório do 
Departamento de Enge-
nharia Civil da UNITAU. 
Xuxa é dono da medalha 

tiva deveria ser constante. 
Não existe um prazo de-
terminado para a atuali-
zação da lista, porém, há 
critérios para a inserção 
de novos remédios, como, 
por exemplo, ele deve ser 
destinado para tratar doen-
ças crônicas e degenerati-
vas e atender aos progra-
mas de saúde do governo 
instituídos por meio de 
políticas públicas. Para 
ter o incentivo, os medi-
camentos precisam ainda 
estar sujeitos à prescrição 
médica, ser identifica-
dos por tarja vermelha ou 
preta e destinados à ven-
da no mercado interno.

cerca de R$ 1 milhão.
Pela lei, pelo menos 30% 
dos produtos adquiridos 
para alimentar os alu-
nos com os recursos do 
FNDE (Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento 
da Educação) devem vir 
da agricultura familiar.
Com os contratos assi-
nados neste ano, os nú-
meros indicam que a pre-
feitura vai comprar nos 
próximos 12 meses cerca 
de 80% dos produtos dos 
agricultores familiares.
Para participar do pro-
grama, os agricultores 
devem se cadastrar na 
Secretaria de Pesca, Agri-
cultura e Abastecimento.
Para obter mais informa-
ções, entre em contato 
pelo telefone 3833-3500.

Trompetes BB, 2 Saxofo-
nes Alto EB, 2 Saxofones 
Tenor BB, 2 Clarinetes 
BB 17 Chaves, 2 Flautas 
Transversal, 2 Falutins, 
1 Bateria Completa com 
Bag e Pratos, 10 Bocais 
para Trompete 7c, 10 Bo-
cais para Trompete Calibre 
11c e 1 Bag para Bateria.
Uma história começa a 
ser escrita em Reden-
ção da Serra, apesar das 
grandes dificuldades o 
governo está caminhando 
para um futuro melhor. 
Informações podem ser 
enviadas para o e-mail 
contato@redencaodaser-
ra.sp.gov.br ou pelo te-
lefone (12) 3676-1282.

além da programação de 
palestras, oficinas e con-
sultorias gratuitas do Es-
critório Regional da en-
tidade em Guaratinguetá. 
O Sebrae Móvel ficará 
estacionado no estacio-
namento do Spani Ata-
cadista, na Av. Uelson de 
Freitas Ramos, nº 58, até 
quinta-feira, das 10h às 
16h. Mais informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone (12) 3132-6777. 

de bronze nas Olimpía-
das de Atlanta de 1996 
e campeão pan-america-
no nos 50 metros livres.
Outro destaque é o “Pas-
seio sobre duas rodas”, 
que acontece no dia 30, 
às 9h40, com saída do 
campus do Bom Conse-
lho. O evento pretende 
reunir ciclistas, patina-
dores e skatistas para 
um circuito até o SESC, 
parceiro da Semana.
O Departamento de En-
genharia Civil está loca-
lizado na Rua Expedi-
cionário Ernesto Pereira, 
99. Já o campus do Bom 
Conselho está situado 
na Av. Tiradentes, 500.
A programação com-
pleta pode ser conferi-
da no site da UNITAU.


