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Entidade oferece aulas gratuitas 
de iniciação à prática de
atletismo em Caçapava

Pinda promove reunião 
pública sobre restauro da 

Igreja São José

Fábrica italiana investe
R$ 110 milhões em Lorena

Em Caçapava, interessa-
dos na prática do atletismo 
têm agora a oportunida-
de graças a iniciativa do 
GAMT - Grupo de As-
sessoria e Mobilização 
de Talentos, por meio do 
Projeto Ponto de Encontro 
Esporte. As inscrições são 
gratuitas e  estão abertas 
para aulas de iniciação à 
prática de atletismo em 
parceria com a Associação 
Solidária da Vila Paraíso. 
Poderão participar crian-
ças e adolescentes de 8 a 

Na próxima terça-feira 
(2), às 19h30, a Secreta-
ria de Educação e Cul-
tura e Departamento de 
Patrimônio Histórico de 
Pindamonhangaba promo-
verá uma reunião infor-
mativa, aberta ao público, 
para tratar sobre obras de 
restauro da secular Igreja 
São José. O evento será 
no auditório da Prefeitura 
e haverá a apresentação, 
por parte de dois arquite-
tos, do projeto de restauro 
da igreja, aprovado pelo 
Condephaat – Conselho 
de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Arqueológi-
co, Artístico e Turístico.
Erguida em 1840, a igreja 
é Condephaat – Conselho 
de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Arqueológi-

A empresa italiana de 
confecção de tubos de 
aço Riveco Generalsider 
SPA trará para a Lore-
na sua primeira unidade 
no Brasil. O projeto tem 
apoio da Prefeitura e da 
Investe São Paulo e terá 
investimento de R$ 110 
milhões, com geração pre-
vista de 240 empregos.
Inicialmente, a planta re-
ceberá R$ 36 milhões para 
concretagem e revesti-
mento de tubos utilizados 
na indústria de petróleo e 
gás, prestando serviço tan-
to para a Petrobrás quanto 
para seus fornecedores. 
Serão criadas 90 vagas 
de trabalho nesta fase, 
cuja operação está previs-
ta para o início de 2015.
A partir do final do ano 
que vem, será instalada no 
mesmo local uma fábrica 
de tubos de aço, com inves-
timento de R$ 73 milhões 
e a criação de 150 em-
pregos. Assim, em 2016, 
além de uma prestadora de 
serviços, a Riveco passa 

17 anos de idade. As ativi-
dades são gratuitas. Den-
tre as práticas oferecidas 
na modalidade atletismo 
estão: caminhada, corrida, 
salto em distância e mar-
cha atlética. As aulas são 
realizadas todas as segun-
das e quartas-feiras, das 
15h às 16h, na minipista de 
atletismo da Associação.
Quem estiver interessado 
em participar deve pro-
curar a sede da institui-
ção, e fazer a inscrição 
com os coordenadores do 

co, Artístico e Turístico 
e abriga os restos mor-
tais dos filhos de Pin-
damonhangaba, mem-
bros da guarda de honra 
do Príncipe D. Pedro I. 
O prédio, bem como a rua 
onde se localiza, está inter-
ditado devido à riscos de 
desabamento do templo. 
Aleém disso, constante-
mente é alvo de pichações 
por parte de vândalos.
Segundo Karina Lacorte 
Cesar, diretora do Depar-
tamento de Patrimônio 
Histórico da Prefeitura, 
essa é uma oportunidade 
que a população terá para 
questionar e tirar todas as 
dúvidas sobre a igreja São 
José. “A Prefeitura aten-
deu a todas as exigências 
do Condephaat, que eram, 

a ser também fornecedora 
de tubos totalizando o in-
vestimento de R$ 110 mi-
lhões e a geração de 240 
empregos diretos. Será a 
primeira planta produtiva 
da empresa fora da Itália.
“Temos nos empenhado 
para oferecer boas con-
dições às empresas que 
tem interesse em se ins-
talar em Lorena através 
de um atendimento téc-
nico e diferenciado, vi-
sando o desenvolvimento 
econômico e social” res-
salta o prefeito de Lo-
rena, Fábio Marcondes. 
A fábrica de Lorena 
será a primeira plan-
ta produtiva da Rive-
co na América Latina. 
O CEO da empresa, Eli-
seo Paolicchi explica que 
Lorena foi escolhida por 
ser uma região privilegia-
da, por estar no meio do 
caminho entre São Paulo, 
Santos e Rio de Janeiro, 
onde estão os principais 
fornecedores e clientes 
da Riveco na indústria 

projeto ou com Antonio 
Santarnecchi, idealizador 
da pista. Nesse projeto, o 
GAMT tem o patrocínio da 
Petrobras, e apoio da Pre-
feitura de Caçapava e da 
Universidade de Taubaté.
Inscrições para aulas de 
iniciação à prática de 
atletismo - Informações 
no GAMT, por meio do 
telefone (12) 3652-8015 
ou na sede da Associação 
Solidária da Vila Paraí-
so, na Rua Idalízio Ga-
briel, 110, Vila Paraíso.

primeiramente, desligar 
a água e a luz do prédio, 
além de interditar o trân-
sito no entorno para que 
a estrutura da igreja não 
sofresse abalos. Além dis-
so, por conta da rachadura 
da igreja refletir na rua, a 
Prefeitura pôde colocar 
um escoramento da parte 
interna do prédio, já que a 
rua é de responsabilidade 
do município”, explicou. 
A diretora informa ainda 
que, pelo fato da igreja 
ser de responsabilidade 
da Mitra Diocesana de 
Taubaté e ser um prédio 
tombado pelo Condephaat, 
todas as ações que a Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba poderia realizar para 
a conservação desse patri-
mônio foram realizadas.

petroquímica. Além do 
apoio da prefeitura, com 
incentivos fiscais e asses-
soria na localização de 
um local adequado, tam-
bém foram fundamentais. 
“Sabemos que, nos pró-
ximos 20 anos, a indús-
tria nacional de petróleo 
e gás vai se aquecer cada 
vez mais, inclusive por 
conta do Pré-Sal. Além 
disso, hoje há apenas uma 
empresa que faz concre-
tagem de tubos de aço no 
Brasil, o que abre uma 
oportunidade fantástica de 
mercado para nós”, expli-
ca o CEO da empresa na 
Itália, Eliseo Paolicchi.
O terreno escolhido tem 
100 mil metros quadra-
dos e o plano de negócios 
prevê área construída de 
18 mil metros quadrados, 
o que possibilita uma ex-
pansão da produção no 
futuro. Atualmente, o ter-
reno está sendo terrapla-
nado e deve ficar pronto 
em setembro, quando as 
obras devem começar.

Prefeitura de Tremembé
abre processo para

concessão de boxes do 
Mercado Municipal

Para ter acesso ao 
EDITAL de concessão 
de boxes do Mercado 

Municipal Vergílio Ti-
relli Neto e mais infor-
mações entre no site 

oficial da Prefeitura Mu-
nicipal de Tremembé: 
www.tremembe.sp.gov.br
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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

Taubaté oferece vagas para
contratação imediata

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-

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-

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.

Veja as vagas desta semana 
do PAT de Caraguá

Veja as vagas desta se-
mana do Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
de Caraguá (PAT). O in-
teressado deve apresentar 
os documentos pessoais 
(RG, CPF, CTPS e PIS).
Ajudante de açouguei-
ro (comércio), Ajudante 
de padeiro, Alinhador de 
rodas, Auxiliar contábil, 
Balconista, Balconista de 
lanchonete, Camareira de 
hotel, Conferente de car-
ga e descarga, Copeiro, 
Copeiro de hospital, Cozi-
nheiro de restaurante, Co-
zinheiro geral, Emprega-
do doméstico  arrumador, 
Empregado doméstico 
diarista, Encarregado de 
bar e restaurante, Encar-
regado de mineração (por-
to de areia), Professor de 
enfermagem, Engenheiro 
civil, Estoquista, Farma-

cêutico, Gerente de bar e 
lanchonete, Governanta 
de hotelaria, Instrutor de 
informática, Encarregado 
de manutenção mecânica, 
Mecânico de maquinas e 
motores, Motorista de ca-
minhão truncado, Moto-
rista de caminhão-bascu-
lante, Motorista de furgão 
ou veículo similar, Nutri-
cionista, Oficial de servi-
ços gerais na manutenção 
de edificações, Operador 
de empilhadeira, Opera-
dor de retro-escavadeira, 
Operador de telemarke-
ting, Padeiro, Pintor de 
automóveis, Pizzaiolo, 
Professor de ensino profis-
sionalizante, Professor de 
inglês, Professor de língua 
portuguesa, Professor de 
matemática, Recepcionis-
ta atendente, Recepcionis-
ta de hotel, Repositor de 

mercadorias, Represen-
tante comercial, Técnico 
de edificações, Técnico 
de refrigeração e eletro-
doméstico, Técnico em 
patologia clínica, Profes-
sor em logística de trans-
porte, Torneiro mecânico, 
Trabalhador na fabricação 
de artefatos de cimento 
e Vendedor pracista. As 
vagas possuem perfis es-
pecíficos com relação à 
experiência, escolaridade, 
entre outros, podendo so-
frer variações e não esta-
rem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram. 
O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211.

Novo Complexo Industrial e 
Logístico pode gerar 700

empregos diretos na região
O C.I.LO chega com a ex-
pectativa de um volume de 
negócios de 150 milhões 
por ano. Incentivos fis-
cais e segurança são fato-
res decisivos para a opção 
pelo Complexo Industrial 
e Logístico de Tremembé. 
O C.I.LO - Complexo In-
dustrial e Logístico de 
Tremembé será lançado 
no próximo sábado, dia 30 
de agosto,  com a previsão 
de ser um impulsionador 
de geração de empregos 
na região. O primeiro Lo-
teamento Industrial locali-
zado nas cidades próximas 
a Taubaté tem capacidade 
para a instalação de 68 em-
presas, entre indústrias e 
operadores logísticos. São 
quase 200  mil metros qua-
drados, com espaços que 
variam de 1.200 a 3.000 
metros quadrados. Mais 
de 30% do Complexo já 
foi comercializado. A Te-
max Construtora, empresa 
com escritório em Taubaté 
que é a realizadora do em-
preendimento, calcula que 
o CILO pode gerar núme-
ros cerca de 700 empregos 
diretos e 1.500 indiretos. 
“Tudo vai depender das 
características das outras 
empresa que se instala-
rem no complexo, mas se 
as atividades mantiverem 
o mesmo perfil, o núme-
ro de empregos gerados 
será significativo. Pode-

mos até prever um volu-
me de negócios na casa 
dos 150 milhões de reais 
por ano, além de uma va-
lorização de 30% no in-
vestimento dos terrenos”, 
afirma Jonatan de Santi, 
diretor da Temax. Incen-
tivo fiscal e infraestrutura. 
Os empresários que op-
tarem por instalar suas 
unidades no CILO podem 
contar ainda com incenti-
vo fiscal do Município de 
Tremembé, com base na 
Lei Complementar253/13 
de 21 de fevereiro de 
2013, podendo ter a isen-
ção de tributos munici-
pais(ISTI, IPTU, taxas, 
etc) e ainda ser beneficia-
da com concessão fiscal de 
até 20 anos e até a devo-
lução de parte do ICMS, 
até que seja ressarcida 
metade do investimento 
aplicado no município. 
O CILO oferece ao inves-
tidor um complexo fecha-
do com total segurança e 
serviços complementares 
que vão facilitar o desen-
volvimento de empresas e 
indústrias. Na extensa lista 
de serviços ofertados às 
empresas que se instalarem 
no CILO, estão incluídas a 
instalação de rede de mo-
nitoramento por câmeras 
em todo o perímetro, por-
taria blindada com dilace-
rador de pneus e equipe de 
segurança 24 horas. Sua 

localização, a três quilô-
metros da Via Dutra, per-
mite ainda escoamento da 
produção com agilidade.
Empresário espera dobrar 
número de funcionários 
O jovem Rodrigo Cabral 
se tornou empreendedor 
há quatro anos. Em 2013 
expandiu seu negócios, 
que antes contemplavam 
apenas serviços, para a  
área industrial. Ele produz 
esquadrias em alumínio. 
Em apenas um ano seu fa-
turamento cresceu 150%. 
Caminhando na contra-
mão da crise, Rodrigo 
adquiriu um terreno no 
CILO e espera dobrar o 
número de funcionários 
diretos e indiretos. En-
tre os principais atrativos 
para aquisição do espaço 
para a nova fábrica, um 
lote de 1.500 metros qua-
drados, estão os incenti-
vos fiscais da prefeitura de 
Tremembé, a segurança e 
a estrutura oferecidos pelo 
CILO. “Tenho o compro-
misso de gerar empregos 
para receber os incenti-
vos fiscais, e o fato de ter 
uma estrutura ampla, ser-
viços complementares e 
um espaço fechado com 
segurança equivalente à 
de um condomínio me 
fez optar pela compra. 
Agora é trabalhar mui-
to para tudo prosperar”, 
reflete o empresário. 

Programa Emprega SP oferece 
21.781 vagas no Estado

O Governo de São Paulo 
anuncia nesta quarta-feira 
(27) 21.781 oportunida-
des em todo o Estado. As 
vagas são disponibilizadas 
pela agência de emprego 
Emprega São Paulo/Mais 
Emprego, que é gerencia-
da pela Secretaria do Em-
prego e Relações do Tra-
balho (SERT), em parceria 
com o Ministério do Tra-
balho e Emprego (MTE).
Dentre as principais ofer-
tas de emprego estão as 

vagas para motorista, 
auxiliar administrativo, 
ajudante geral, recepcio-
nista, auxiliar de linha 
de produção, cozinhei-
ro, costureira, mecânico, 
operador de caixa, pedrei-
ro, porteiro e vendedor.
Aprendiz Paulista – É 
o programa coordenado 
pela SERT, para promo-
ver a vivência e inserir 
os alunos dos cursos téc-
nicos do Centro Paula 
Souza (ETECs) no mer-

cado de trabalho, divulga, 
nessa semana, 47 vagas.
Como se cadastrar - Para 
ter acesso às vagas e 
aos programas de quali-
ficação da SERT, basta 
acessar o site www.em-
pregasaopaulo.sp.gov.br, 
criar login, senha e infor-
mar os dados solicitados. 
Outra opção é compare-
cer a um Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT) com RG, CPF, PIS 
e Carteira de Trabalho.
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Mais Médicos realizou 
mais de 9 mil consultas 

em menos de seis meses 
em Ubatuba

Tremembé Obras da
Quadra Coberta no Jardim 
dos Eucaliptos continuam 

a todo vapor

MEC define contrapartida 
para implantação de cursos 

privados de medicina

Dra. Rosa Valentina 
Garcia atua no Posto 
de Saúde da Marandu-
ba desde o início do ano 
e fez 2.675 consultas. 
Desde o início do ano 
passado, a administração 
municipal investe pesado 
para melhorar o serviço de 
saúde pública municipal. 
Um dos grandes desta-
ques do setor é o aten-
dimento dos seis profis-
sionais contratados via 
Mais Médicos, progra-
ma do Governo Federal.
Em menos de seis meses 
de atuação, eles já reali-
zaram mais de 9 mil con-
sultas. A recordista, Dra. 
Rosa Valentina Garcia, 

As obras do Centro de La-
zer do Trabalhador “João 
Batista do Nascimento 
Lima”, a popular Quadra 
Coberta no Jardim dos 
Eucaliptos continuam a 
todo vapor. Com a super-
visão quase que diária 
do prefeito Marcelo Va-
queli, as primeiras qua-
dras começam a aparecer 
aos olhos da população. 
Quem passar pelo local já 
vai visualizar as obras da 
quadra poliesportiva, da 
quadra de vôlei de areia, 
do playground, da lan-
chonete e dos vestiários.
A previsão de entrega é 
para dezembro de 2014.
O valor do investimen-

O Ministério da Educa-
ção publicou uma por-
taria onde estabelece os 
parâmetros para a contra-
partida a ser oferecida ao 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) por instituições 
privadas de educação su-
perior, para a implantação 
de cursos de graduação em 
medicina. A contrapartida 
que o MEC quer é a oferta 
de serviços, ações e pro-
gramas no município ou 
na região de saúde onde 

que atua no Posto de Saú-
de da Maranduba desde 
o início do ano, atendeu 
milhares de ubatubenses, 
em 2.675 consultas em 
sete meses de serviços.
“Fui muito bem atendido 
pela Dra. Rosa. Há mui-
to tempo não passava no 
médico e meu pai já tinha 
me falado dela e que ti-
nha conseguido resolver o 
problema dele. Então mar-
quei a consulta e ocorreu 
tudo bem, era mesmo por 
prevenção, para fazer um 
check up”, ressalta Cleber 
Santos, confirmando que a 
alta quantidade de atendi-
mentos diários da cubana 
não prejudica a qualidade 

to é de R$ 1.545.885,66 
realizado através de um 
convênio com o DADE 
(Departamento de Apoio 
ao Desenvolvimento 
das Estâncias) da Se-
cretaria de Turismo do 
Estado de São Paulo.
Segundo a Secretaria de 
Obras Públicas e Serviços 
Urbanos, o investimento 
servirá para reforma com-
pleta na quadra coberta 
e na pista de Atletismo 
e construção de pista de 
skate,  quadra de areia,  
pista de salto, quadra po-
liesportiva, playground, 
lanchonete, sani-
tários e vestiários.
O Prefeito Marcelo Va-

será implantado o curso.
O MEC estabelece que a 
habilitação para autoriza-
ção de funcionamento de 
curso de medicina será 
precedida de chamamen-
to público e a contrapar-
tida deverá contemplar as 
seguintes modalidades: 
formação para os profis-
sionais da rede de aten-
ção à saúde, construção 
ou reforma da estrutura 
de serviços de saúde e 
aquisição de equipamen-

e eficiência da consulta.
“Hoje temos médicos em 
quase todos os postos de 
saúde e isso foi um avan-
ço conquistado com muito 
esforço pela prefeitura. No 
entanto, o que precisamos 
destacar é que sem a aju-
da dos profissionais do 
Mais Médicos, provavel-
mente milhares de ubatu-
benses não teriam sequer 
esse atendimento básico 
de saúde, como ocorria 
no passado”, ressalta Ana 
Emília Gaspar, secretá-
ria municipal de Saúde.
(Foto: Dra. Evelyns 
Del Pilar, que atendeu 
mais de 800 pessoas no 
bairro do Jd. Carolina)

queli comentou o anda-
mento das obras.  “Estou 
bastante satisfeito com 
andamento das obras deste 
que era um antigo sonho 
de Tremembé, espero en-
tregar o mais rápido pos-
sível esta importante fer-
ramenta de esporte, lazer e 
entretenimento e que auxi-
lia a tirar muitos jovens da 
ociosidade, criminalidade 
e do mundo das drogas. 
Assim como esta, iremos 
revitalizar outras quadras 
poliesportivas em outros 
bairros e assim dissemi-
nar as várias modalidades 
esportivas entre os habi-
tantes de nosso municí-
pio” finalizou o gestor.

tos para a rede de aten-
ção à saúde; pagamento 
de bolsas de residência 
médica em programas de 
medicina de família e co-
munidade e, no mínimo, 
dois outros em áreas prio-
ritárias (clínica médica, 
pediatria, cirurgia geral, 
ginecologia e obstetrícia).
De acordo com o ministé-
rio, a contrapartida é im-
portante porque uma parte 
da formação dos alunos de 
medicina requer um cená-
rio de prática previsto para 
ser realizado nas unidades 
de saúde do município.
Na Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba, duas 
cidades foram pré-quali-
ficadas e esperam a im-
plantação do curso e São 
José dos Campos é uma 
delas. A cidade foi auto-
rizada a receber um curso 
de medicina em uma de 
suas instituições de en-
sino superior. A outra é 
Pindamonhangaba, que 
ainda não tem confirma-
da habilitação pelo MEC.

Moradores do São Germano e
região participam de audiência 

pública do Plano Diretor
Participativo de Paraibuna

O Governo Municipal re-
alizou a audiência pública 
do pré-projeto do Plano 
Diretor Participativo de 
Paraibuna, para o Bairro 
do São Germano e locali-
dades vizinhas, na última 
sexta-feira (22). O evento 
aconteceu na Escola do 
São Germano e reuniu um 
grande número de morado-
res da região e autoridades.
Um dos principais obje-
tivos do Plano Diretor é 
planejar o crescimento do 
Município, por meio de 

um projeto de desenvol-
vimento social, ambien-
tal, econômico e urbano 
do município, além de 
outras ações que visem 
à melhoria na qualida-
de de vida da população. 
Essa fase do Plano Dire-
tor é para colher opiniões 
dos munícipes sobre te-
mas que consideram im-
portantes; as sugestões 
são anotadas para depois 
integrarem o documento 
que pautará a fase seguinte 
das audiências públicas.

Já foram realizadas duas 
audiências, uma no Cen-
tro da cidade e a outra 
no Bairro do Cedro. Na 
próxima sexta-feira (29), 
às 18h30, será a vez do 
Bairro do São Guido se-
diar a audiência pública 
do Plano Diretor. A última 
reunião aberta à popula-
ção acontecerá na sexta-
feira (05 de setembro), às 
18h30, no CAAMI – atrás 
do Centro Comunitário.
Informações pelo telefo-
ne: 3974-2080, ramal 234.
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Vinicius de Moraes é tema de 
espetáculo infantil no Sesc

No próximo domingo, dia 
31, o Sesc Taubaté apre-
senta o espetáculo musical 
infantil Vinicius e Niboca, 
às 11h. A peça foi conce-
bida em homenagem aos 
100 anos de nascimento 
de Vinicius de Moraes. A 
encenação é interpretada 
por dois atores acompa-
nhados por um músico, 
no violão e percussão.
A peça conta a história de 
Vinicius, um garoto agita-
do que teve como grande 
amigo de infância o seu 
Tio Niboca, um menino 
singular e muito arteiro da 
própria família. Um tio mi-

rim, que era somente seis 
meses mais velho que Vi-
nicius. Para o desespero da 
vizinhança e a alegria geral 
do bairro, os dois formam 
uma dupla impossível nos 
jogos e nas brincadeiras.
Para realizar a encenação 
foi realizada uma intensa 
pesquisa dentro da obra 
de Vinicius de Moraes a 
fim de elaborar estrutu-
ras cênicas que pudessem 
aproximar parte de sua ri-
queza poética ao universo 
infantil, já que o Poetinha 
também criou várias mú-
sicas para os pequenos.
O resultado é um espetá-

culo sensível e brincalhão, 
com vários níveis de ani-
mação, humor e música ao 
vivo, apresentando trechos 
de várias canções, escolhi-
das a dedo para as crianças.
Após a apresentação acon-
tece a oficina de cons-
trução de Pé-de-lata, do 
projeto Lá em Casa, que 
promove ideias e alternati-
vas para pais e filhos brin-
carem em casa, exploran-
do diferentes linguagens 
e materiais, com constru-
ções simples de jogos e 
brinquedos ou receitas fá-
ceis. Para crianças acom-
panhadas de responsável.
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Empresa do Vale participa
da maior conferência de

Tecnologia da América Latina
A Zigotto, empresa de 
São José, fundada há 7 
anos com o objetivo de 
desenvolver softwares 
sob medida, segue hoje 
para São Paulo onde par-
ticipa da Rubyconf Brasil 
2014, uma das maiores 
conferências de tecnolo-
gia da América Latina, 
organizada pela Locaweb.
O evento, que acontece 
dias 28 e 29 de agosto no 
Teatro Frei Caneca, deve 

atrair cerca de mil par-
ticipantes, além de ou-
tros milhares que podem 
acompanhar em tempo 
real pela internet. É o sé-
timo ano que a empresa 
participa do evento. “É 
uma oportunidade incrível 
de troca de conhecimento, 
ainda mais para a Zigot-
to que é especializada na 
tecnologia Ruby. Faze-
mos questão de estar com 
todo o nosso time nesse 

evento”, conta o sócio 
proprietário Jésus Lopes.
A Zigotto possui códigos 
Ruby reconhecidos pela 
comunidade internacio-
nal, inclusive por profis-
sionais que trabalham em 
empresas como Google, 
Github, Yahoo e Face-
book. Mais informações 
sobre a conferência po-
dem ser obtidas através do 
site http://www.ru-
b y c o n f . c o m . b r

Sebrae-SP dá dicas às
pequenas empresas para se 

prepararem para o
pagamento do 13º salário

Para trabalhadores empre-
gados sob o regime da CLT 
(Consolidação das Leis do 
Trabalho), a chegada do 
décimo terceiro salário 
é uma renda extra mui-
to bem-vinda. Já, para os 
micro e pequenos empre-
sários significa aumento 
dos gastos e preocupação 
com as contas, principal-
mente se não houve um 
planejamento antecipado. 
De acordo com o Sebra-
e-SP, ainda há tempo de 
se programar. Basta criar a 
reserva, durante os meses 
que faltam, para o desem-
bolso do décimo terceiro 
salário ao final do ano. “O 
ideal mesmo seria criar 
um fundo de reserva logo 
no início do ano, que deve 
ser montado conforme a 
disposição do empresário, 
e inserido nas despesas 
operacionais. Este será um 
fundo no fluxo de caixa 
pra ser usado em novem-
bro e dezembro”, afirma 
Ivan Hussni, diretor-téc-
nico da instituição, que 
explica que, dessa forma, 
quando chegar as datas de 
pagamento das duas par-
celas do benefício, a em-
presa já terá alcançado o 
valor necessário e, assim, 
sentirá menos a retirada 
do dinheiro. “É uma forma 
de pagar o 13º salário em 
12 parcelas antecipadas”. 
Hussni ressalta ainda que, 
para quem for iniciar o pla-
nejamento agora, o plano 
de ação é o mesmo. O que 
muda é o aumento no va-
lor das reservas mensais.
A consultora jurídica do 
Sebrae-SP, Sandra Fio-
rentini, explica que, para 
quem chegou até aqui sem 
se programar, é importan-
te agir imediatamente. “O 
empresário deve fazer a 
provisão o quanto antes, 

aproveitando o fim do mês 
de agosto e os subsequen-
tes setembro e outubro, 
para conseguir arcar com 
1ª parcela, em novembro. 
Feito isso, as próprias 
vendas – que aumentam 
significativamente no fim 
do ano – auxiliarão no pa-
gamento da 2ª parcela”, 
explica. O que não fazer 
- Quando não houve um 
planejamento prévio, mui-
tas micro e pequenas em-
presas acabam recorrendo 
a empréstimos bancários 
para conseguirem pagar 
o décimo terceiro salário. 
Contudo, esse dinheiro tem 
um custo que não foi in-
cluído na formação do pre-
ço de venda de seus produ-
tos e serviços, reduzindo 
assim o lucro da empresa.
“Quando o empresário não 
provisiona e entra em um 
financiamento, por exem-
plo, o custo fica muito 
maior e, muitas vezes, até 
mais alto do que o lucro da 
empresa”, alerta Fiorenti-
ni. De acordo com ela, a 
dica do Sebrae-SP aos mi-
cro e pequenos negócios é 
fugir de empréstimos em 
banco e evitar antecipar a 
fatura de cartões de crédi-
to para cobrirem esse tipo 
de custo. Caso não haja 
alternativa, senão recorrer 
a empréstimos, o empresá-
rio deve buscar no merca-
do menores taxas de juros 
e, ainda, reduzir o número 
de parcelas ao máximo, 
para não acumular para o 
ano seguinte, quando ele 
terá de se programar já no 
início de janeiro. “Se hou-
ve a necessidade de busca 
por crédito, deve haver 
um aprendizado e uma 
mudança de atitude, já 
que as contas acumulam e 
podem complicar muito o 
bom andamento dos negó-

cios”, afirma a consultora. 
De acordo com a especia-
lista, se o empresário fez 
uma correta formação de 
preço de venda, o dinhei-
ro para pagar os encargos 
sociais do funcionário tem 
de existir. Caso não exista, 
algo está errado e é preciso 
buscar ajuda. Quem tiver 
dúvidas sobre como fazer 
o planejamento financeiro 
de sua empresa pode pro-
curar o Sebrae-SP acessan-
do www.sebraesp.com.br 
ou pelo número 0800 570 
0800, e agendando uma 
consultoria. Como se pro-
gramar para 2015 - Como 
já foi dito, a regra básica 
para que o pagamento do 
décimo terceiro salário 
não bagunce os negócios 
da empresa é elaborar o 
planejamento ao início de 
cada ano. Deve-se anali-
sar a possibilidade de usar 
o fundo criado a qualquer 
momento para saldar dí-
vidas ou liquidar as pres-
tações dos empréstimos, 
mas, nesse caso, a quantia 
precisará ser reposta até 
o final do ano, evitando o 
pagamento de juros e os 
empréstimos bancários. 
“Uma boa dica é fazer um 
provisionamento mensal. 
Todo mês guardar o equi-
valente a 1/12 da remune-
ração de cada funcionário, 
para quando chegar no-
vembro já ter o dinheiro do 
décimo terceiro”, explica 
Sandra Fiorentini, consul-
tora jurídica do Sebrae-SP. 
Outra dica da especialista 
é calcular o equivalente a 
1/12 de décimo terceiro, 
de férias ou abono, incluir 
na formação de preço de 
venda e reservar esses va-
lores. “Se for o caso, po-
de-se até abrir uma conta 
poupança especialmente 
para este fim”, conclui.

Prefeitura de Taubaté faz campanha de 
prevenção à dengue

A Secretaria de Saúde de 
Taubaté, já atenta a 2015, 
realiza uma campanha de 
prevenção à dengue. A 
campanha “Xô Dengue 
2015” inicia no próximo 
dia 28 de agosto, quin-
ta-feira, com o intuito de 
despertar a atenção da po-
pulação para que não se 
esqueçam de vistoriar suas 
residências e seus locais 
de trabalho nessa época de 
pouca incidência de casos.
As equipes dos agentes do 
CAS (Controle de Animais 
Sinantrópicos) continuam 
a fazer as vistorias e orien-
tações casa a casa, porém 
é importante que cada 
pessoa olhe pelo menos 
uma vez por semana seu 
imóvel, pois os ovos con-
tinuam vivos nesse tempo 
seco e de baixas tempera-
turas, que é a melhor épo-
ca para trabalhar na pre-
venção. No entanto, com a 

primeira chuva e elevação 
das temperaturas eles po-
dem eclodir e basta apenas 
um mosquito para infectar 
toda uma rua. Por isso a 
importância em despertar 
a consciência dos muníci-
pes para que não relaxem.
A campanha terá foco 
na importância do traba-
lho durante o inverno. Os 
agentes irão fazer uma 
varredura nas regiões com 
maior incidência de focos, 
apontada na ultima ADL, 
além de vistorias as ou-
tras regiões. A campanha 
terá ainda a participação 
dos agentes comunitários 
de saúde, que atendem 
nas ESFs (Estratégias de 
Saúde da Família), da Se-
cretaria de Serviços Públi-
cos, com o caminhão Cata 
Treco, apoio das Secreta-
rias de Mobilidade Urbana 
e de Turismo e Cultura.
A Secretaria de Educação 

também participa, abrindo 
as escolas para os agen-
tes realizarem palestras 
e trabalho educativo. As 
crianças serão envolvidas 
na ação e se tornam agen-
tes mirins de combate à 
dengue, com a intenção 
de serem multiplicado-
res dos cuidados, levando 
para sua casa e a seus vi-
zinhos as orientações de 
prevenção ao mosquito.
A ação terá duração de 15 
dias e o cronograma está 
anexo. Após esse perío-
do os agentes continuam 
o trabalho de rotina, com 
a realização de orienta-
ção, visitas e vistorias. É 
importante a participação 
de todos nesse trabalho 
de combate e a Prefei-
tura conta com o apoio 
da população para abrir 
suas casas para a equipe, 
além de manter os cuida-
dos básicos diariamente.

Inscrições para a Semana 
Mantiqueira em Monteiro

Lobato estão abertas
A Prefeitura de Monteiro 
Lobato abriu as inscrições 
para a Semana Manti-
queira que será realizada 
entre os dias 22 e 24 de 
setembro no auditório do 
Sindicato Rural do muni-
cípio, das 18h às 20h. Os 
interessados em participar 
das palestras devem fazer 
a inscrição até o dia 19 
de setembro, na Secreta-
ria de Cultura e Turismo, 
telefone (12) 3979-1314, 
e-mail contato.cultura@
monteirolobato.sp.gov.br . 
Idade mínima de 16 anos.
O objetivo do evento é 
fortalecer o turismo na 
região. Entre os temas 
abordados estão qualida-
de no atendimento, turis-
mo e economia criativa e 
divulgação da empresa. 
As palestras serão minis-
tradas pelo Sebrae-SP.
O evento é gratuito e di-
rigido para toda a popula-
ção de Monteiro Lobato.

A Semana Mantiqueira em 
Monteiro Lobato é uma re-
alização da Prefeitura, em 
parceria com o Circuito 
Mantiqueira e Sebrae SP, 
com o apoio do Sindicato 
Rural de Monteiro Lobato.
Circuito Turístico da Man-
tiqueira – O Circuito Tu-
rístico da Mantiqueira no 
Vale do Paraíba foi criado 
em 2008 com o objetivo 
de desenvolver e estrutu-
rar o turismo da micror-
região da Serra da Man-
tiqueira, estimulando o 
fluxo contínuo de visitan-
tes por meio da formula-
ção de roteiros integrados 
e ações de aprimoramento 
dos serviços e produtos 
oferecidos ao turista. O 
projeto é uma iniciativa do 
Sebrae-SP, com o apoio de 
órgãos públicos, entidades 
empresariais e represen-
tantes da sociedade civil.
As cidades que compõem 
o Circuito Mantiqueira, 

além de Monteiro Loba-
to, são Campos do Jordão, 
São Bento do Sapucaí, 
Santo Antônio do Pinhal, 
Pindamonhangaba, Pi-
quete e distrito de São 
Francisco Xavier, em São 
Jose dos Campos. As sete 
cidades são localizadas na 
Serra da Mantiqueira, re-
gião que se destaca pelo 
clima serrano e pela rique-
za de atrativos naturais.
Serviço: Capacitação 
na Semana Mantiqueira
22/09: Qualidade Má-
xima no Atendimento
23/09: Turismo e 
Economia Criativa
24/09 Divul-
gue sua Empresa
Local: Auditório do 
Sindicato Rural de 
Monteiro Lobato
Horário: das 18h às 20h
Inscrições: até dia 19 
de setembro na Secreta-
ria de Cultura e Turismo
Atividades gratuitas

Taubaté Shopping promove a 
1ª Mostra de Artes Marciais

Projeto “Show na Praça” tem
música gospel e sertanejo em Taubaté

Até domingo, aconte-
ce a 1ª Mostra de Ar-
tes Marciais no Tauba-
té Shopping e reúne as 
melhores academias da 
região com apresentação 
de movimentos e técnicas 
de diversas modalidades, 
incluindo Muay Thai, Jiu 
Jitsu, MMA entre outros. 
As apresentações aconte-
cerão na praça de even-
tos do empreendimen-

O Projeto “Show na Pra-
ça” tem música gospel 
e sertanejo neste fim 
de semana em Taubaté. 
As apresentações são 
gratuitas na Praça Dom 
Epaminondas e na Vila 
Rica, sempre às 9h30.
No sábado, dia 30, na 
Praça Dom Epaminondas 
vai acontecer uma ação 
do Ministério de Jovens 
da Igreja Metodista Wes-

to, com entrada gratuita. 
Cerca de 50 atletas par-
ticiparão do evento que 
tem como objetivo popu-
larizar as artes marciais, 
além de destacar os bene-
fícios da pratica esportiva 
como condicionamento 
físico, coordenação fí-
sica, lazer e desenvolvi-
mento de disciplina. Mini 
palestras sobre a arte do 
Jiu Jitsu e a importância 

leyana. Em comemoração 
ao dia da cruz e com o 
tema “Deixe seu coração 
voar” os jovens irão soltar 
balões com mensagens. 
Os músicos do Ministério 
de Louvor “Move” também 
farão uma apresentação.
No domingo, dia 31, é a 
vez da dupla Adão e Jocia-
no se apresentar na Praça 
Vila Rica no bairro da Es-
tiva. Os irmãos nasceram 

no cotidiano como espor-
te e saúde também serão 
realizadas.  O público 
poderá interagir com os 
atletas que demostrarão 
técnicas de defesa pessoal. 
O evento é uma óti-
ma oportunidade não só 
para os adeptos da ativi-
dade, mas também para 
difundir o aprendizado 
e a cultura para os vi-
sitantes do shopping.

em Natividade da Serra, 
mas moram em Taubaté 
há mais de 20 anos onde 
trilham 14 anos de carrei-
ra. São dois discos grava-
dos e a dupla já prepara o 
terceiro trabalho sempre 
com repertório autoral. 
Na apresentação no do-
mingo os cantores tra-
rão músicas de seus 
cds levando o bom es-
tilo sertanejo regional.


