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Ubatuba elege Miss
Comerciária Ubatuba 2014

A festa da beleza do Lito-
ral Norte teve seu palco no 
Restaurante Oásis, na Praia 
Grande, na noite da última 
sexta-feira (24). O evento 
elegeu a Miss Comerciá-
ria de Ubatuba em dispu-
ta acirrada que reuniu 10 
belas candidatas, quando 
Rosangela Lâmin, repre-
sentante da loja Praia Mix 
Biquíni foi a escolhida pe-

los jurados. O concurso foi 
organizado pelo Sindicato 
dos Comerciários de Uba-
tuba. Franciele de Matos 
Gomes , Miss Comerciária 
2013  entregou a faixa e a 
coroa do para a vencedora 
que agora representará a 
cidade no Miss Comerci-
ária Paulista 2014.  Como 
primeira e segunda prince-
sas foram escolhidas, res-

pectivamente, Luaras da 
Silva Paiva (Empório Lin-
gerie) e Stephanie Meirel-
les (Espaço Judith). Para o 
prêmio de Miss Simpatia, 
as candidatas votaram em 
Nicoly Bernardo da Silva 
(La Bella Luna). O presi-
dente do Sincomerciários, 
Carlos Dionísio, também 
esteve presente e destacou 
que o objetivo do concur-
so é valorizar o charme a 
simpatia da mulher comer-
ciária, esta que muitas ve-
zes não é notada no dia a 
dia. Corpo de Jurados: Os-
car Gonçalves, vice-presi-
dente da Fecomerciários; 
João Luiz Pereira, da Fe-
comerciários,  Antonio 
Marsicano de Miranda, 
diretor do Sincomerciários 
de Santo André; Benetido 
Julião, vereador da Câma-
ra de Ubatuba, e Karina di 
Lourenzo, do Jornal Agito.

Caraguá: As inscrições para a 
Etapa Paulista de Paratriathlon 
e Triathlon Open terminam na 

próxima quinta-feira

As inscrições para a Etapa 
Paulista de Paratriathlon e 
Triathlon Open terminam 
na próxima quinta-fei-
ra (30), na secretaria dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência e do Idoso ou 
no site www.circuitomul-
tisports.com.br. A com-
petição será no domingo 
(2), a partir das 8h30, na 
Praia do Indaiá, em Ca-
raguá. Ao todo, serão 100 
vagas gratuitas para atle-
tas com e sem deficiência, 
residentes no município.  
Os interessados devem 
apresentar xerox do RG, 
CPF e comprovante de re-
sidência no momento do 
cadastro.  A inscrição será 
efetuada mediante a entre-
ga de um pacote de fralda 
geriátrica.  As fraldas arre-
cadadas serão destinadas 

às entidades conveniadas 
com a Prefeitura de Ca-
raguá que dão assistência 
aos idosos do município. 
Os demais atletas podem 
se inscrever no site www.
circuitomultisports.com.
br. A taxa varia de R$ 140 
a R$ 305, conforme a ca-
tegoria. A inscrição para 
o Festival Aquático custa 
R$ 50. Os participantes 
competem nas categorias 
divididas por faixa etária, 
Militar, Revezamento e 
Paratriathlon. O percurso 
Olímpico terá 1.500 m de 
natação, 40 km de ciclis-
mo e 10 km de corrida. No 
Fitness, os atletas nadam 
375 m, pedalam 10 km e 
correm 2,5 km. Os cir-
cuitos do Paratriathlon e 
Sprint são compostos por 
750 m de natação, 20 km 

de pedalada e 5 km de pro-
va pedestre. O itinerário do 
Festival Aquático Inclusi-
vo será formado por 750 
m. Treinamento de Han-
dlers – Vinte professores 
do Fundo de Incentivo ao 
Desporto Amador (FIDA) 
fizeram o Treinamento de 
Handlers na última sex-
ta-feira (24), na secretaria 
de Educação. Os handl-
res ajudam os paratletas 
no deslocamento e outras 
tarefas, relacionadas à lo-
gística da prova como hi-
dratação e sinalização.  A 
qualificação foi aplicada 
pelo Departamento de Pa-
ratriathlon da Confedera-
ção Brasileira de Triathlon.  
A Etapa Paulista de Para-
triathlon e Triathlon Open 
é organizada pela Federa-
ção Paulista de Triathlon 
(SPTri) em parceria com 
o Governo Municipal, por 
meio da secretaria dos Di-
reitos da Pessoa com Defi-
ciência e do Idoso. Servi-
ço: Inscrições para a Etapa 
Paulista de Paratriathlon 
e Triathlon Open Secreta-
ria dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência e do Ido-
so Avenida Rio de Janeiro, 
860 – Indaiá Informações: 
(12) 3897 -7023Site: www.
circuitomultisports.com.br
Período: até 30 de outubro

Evento gastronômico 
em Monteiro Lobato

São Luiz do Paraitinga 
inaugura Projeto

Cidade Inteligente

Nos dias 08 e 09 de no-
vembro de 2014, a cida-
de de Monteiro Lobato 
promove a “I Festa do 
Doce & Queijo”, uma das 
iniciativas indicadas no 
Plano Diretor de Turismo 
Sustentável do município 
que visa valorizar a culi-
nária e criar possibilida-
des para a movimentação 
da economia local para 

São Luiz do Paraitinga 
é a primeira cidade a ser 
beneficiada pelo Projeto 
Cidade Inteligente ideali-
zado pela empresa Elektro 
com o intuito de mobilizar 
toda a comunidade do mu-
nicípio para uma mudança 
comportamental e cultu-
ral, de modo que se permi-
ta uma cidade rica em tec-
nologias de informação e 
comunicação. A iniciativa 
engloba ações na área de 
iluminação, com a adoção 
de tecnologias que gerem 
economia no consumo de 
energia elétrica e redução 
do impacto ambiental.
Para melhorar a qualidade 
da iluminação e reduzir o 
consumo de energia em 
até 50% serão instalados 
120 pontos com Luminá-
rias Extreme LED SQUA-
RE Modular da Lâmpadas 

fortalecer a agropecuária, 
a agroindústria, o comér-
cio e a atividade turística.
As receitas vão desde quei-
jos, doces tradicionais de 
leite, abóbora, goiabada, 
rapadura e melado; pas-
sando por bolos confei-
tados, cocadas, paçoca de 
pilão, geleias artesanais 
de frutas, entre outras so-
bremesas de dar água na 

Golden para iluminação 
pública. A empresa tam-
bém será responsável pela 
instalação dos equipamen-
tos, que contarão com sis-
tema de gerenciamento 
remoto controlado através 
de rádio frequência, ca-
paz de monitorar os ati-
vos de IP em tempo real. 
O sistema de telegestão, 
da Celena, utiliza software 
de protocolo aberto, cujas 
funcionalidades incluem 
controle da intensidade 
luminosa e da vida útil das 
lâmpadas, dimerização 
das mesmas e contagem 
de tráfego. Por se tratar de 
uma cidade tombada pelo 
IPHAN (Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artísti-
co Nacional), as lâmpadas 
com tecnologia LED terão 
a temperatura de cor ama-
relada para ficarem mais 

boca e que retratam os 
sobores da roça e da Serra 
da Mantiqueira. O even-
to também apresentará a 
produção rural de Mon-
teiro Lobato com a venda 
de hortaliças, legumes e 
cogumelos. Programação: 
A festa ocorre na Praça 
Deputado Cunha Bueno, 
centro de Monteiro Loba-
to em 08 e 09 de novembro 
no período das 10h às 17h. 
Além dos estandes de gas-
tronomia haverá opções 
de artesanato e manifesta-
ções culturais, entre eles o 
grupo de Catira e Bonecos 
Pereirões.I Festa do Doce 
& Queijo Monteiro Lobato
-SP Dia 08 e 09 de novem-
bro (Sábado e Domingo)
Local: Praça Deputado 
Cunha Bueno, 180 – centro. 
Horário: Das 10h às 17h
Informações: (12) 98844-
4020/ (12) 99625-1590

próximas da iluminação 
que um dia foi realizada 
pela luz do lampião, con-
servando o ar saudosista. 
O plano também prevê a 
instalação de painéis sola-
res para geração de ener-
gia em prédios públicos e 
6 mil medidores inteligen-
tes em todo o município, 
que permitirão aos clientes 
acompanhar o consumo 
via internet. Ainda serão 
disponibilizados à popu-
lação veículos elétricos, 
sete bicicletas elétricas e 
um ônibus, o Elektrobus, 
que é abastecido por super 
capacitor. A cidade turís-
tica, localizada no Vale do 
Paraíba, foi escolhida para 
dar visibilidade ao proje-
to da Elektro. A previsão 
é que a nova ilumina-
ção já esteja funcionando 
nas festas de final de ano.
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EXPEDIENTE

Prefeitura de Ubatuba abre 
concurso público para 464 

vagas

Nota Oficial - Exoneração do Secretário de Planejamento

A Prefeitura de Ubatuba 
abre nesta semana as ins-
crições para o concurso 
público para o preenchi-
mento inicial de 464 va-
gas, distribuídas por 90 
cargos, em diferentes áre-

A Prefeitura de Taubaté 
vem por meio desta, in-
formar que o arquiteto 
Dennis Diniz pediu exo-
neração do cargo de Se-
cretário de Planejamento 
nesta segunda-feira, dia 

as. As vagas são para en-
sino fundamental, médio 
e superior. Os salários va-
riam de R$ 777,12 até R$ 
2.841,00. E atendento à 
legislação municipal, 20% 
das vagas são reservadas 

27 de outubro de 2014.
No pedido solicita-
do ao Sr. Prefeito 
Ortiz Junior, o arquitetou 
alegou que dará priori-
dade a projetos pesso-
ais, como o renomado 

para negros, índios e qui-
lombolas. O valor das ins-
crições variam de R$ 30 a 
R$ 65. A lista de vagas, o 
edital e o link para inscri-
ções estão disponíveis no 
site: www.idecan.org.br

escritório de arquitetu-
ra que possui na cidade.
A Prefeitura de Taubaté 
esclarece ainda que assim 
que houver um novo nome 
para o cargo será infor-
mado a toda a imprensa.

Suzane von Richtofen se 
casa com outra detenta em 

presídio de São Paulo
Suzane von Richtofen foi 
condenada a 39 anos e 
seis meses pela morte dos 
pais em 2002. Ela está há 
12 anos na prisão e, nesse 
período, tornou-se evan-
gélica, virou conselhei-
ra de outras presas, abriu 
mão da herança dos pais, 
tenta se reaproximar do 
irmão e, segundo reporta-
gem da Folha de S.Paulo, 
está casada desde setem-
bro. Em agosto, Suzane 
disse em carta ao presídio 
que não queria deixar a 
Penitenciária Feminina 1 
de Tremembé (SP), onde 
cumpre pena. De acordo 
com a Folha, Suzane tro-
cou a ala das evangélicas, 
em que ficava até então, 
e passou a habitar a cela 
das detentas casadas, onde 
compartilha o espaço com 
outros oito casais. Para po-
der dormir com sua com-
panheira, Suzane precisou 
assinar um documento de 
reconhecimento de rela-
cionamento afetivo, exi-
gido para as presas que 
vivem juntas como casal. 
Na prisão de Tremembé, 
esse papel funciona como 
uma certidão de casa-
mento. Além de permitir 
o convívio marital, tam-
bém estabelece regras de 
convivência, como, por 
exemplo, em caso de se-
paração, em que a presa 
não poderá voltar à cela 
destinada a casais por seis 
meses. A escolhida de Su-

zane é Sandra Regina Go-
mes, condenada a 27 anos 
de reclusão pelo sequestro 
de uma empresária de São 
Paulo. Sandra precisou 
cumprir o prazo de isola-
mento para voltar à cela 
das comprometidas, pois 
já havia se casado no co-
meço deste ano com outra 
presa bastante conhecida: 
Elize Matsunaga, 32, pre-
sa por matar e esquartejar 
o marido Marcos Kitano 
Matsunaga, 41, em 2012. 
O pivô da separação entre 
Sandra e Elize teria sido 
justamente Suzane, apon-
ta a publicação. As três 
trabalhavam na fábrica de 
roupas do presídio, onde 
Suzane ocupa um cargo de 
chefia. O triângulo amoro-
so teria rompido a amizade 
entre elas. Ainda segundo 
a publicação, o novo amor 
é responsável pela decisão 
de Suzane de abrir mão do 
direito de passar os dias 
fora da prisão, em regime 
semiaberto. Caso aceitasse 
a progressão do regime, 
ela teria que ir para outra 
prisão, pois a de Tremem-
bé só tem autorização para 
receber presas em regime 
fechado. De acordo com a 
Folha, Suzane é conhecida 
por conquistar corações 
por onde passa. Ao cum-
prir pena em Rio Claro, 
duas funcionárias do pre-
sídio teriam se apaixona-
do por ela, que conseguiu 
com isso várias regalias, 

incluindo acesso à inter-
net. Quando as mulheres 
brigaram pelo amor de 
Suzane, o caso foi desco-
berto. Ao ser transferida 
para Ribeirão Preto, um 
promotor apaixonado teria 
prometido lutar para tirar a 
amada da “vida do crime”. 
Incomodada com as inves-
tidas, a presa denunciou 
o homem, que foi punido 
pelo Ministério Público, 
mas negou o assédio. Des-
ta vez, no entanto, Suzane 
parece ter sido conquista-
da. Segundo o jornal, ela 
já havia escolhido os pa-
drinhos da união e plane-
java uma cerimônia para 
o começo de novembro. 
Mas adiou o evento ao 
descobrir que uma emisso-
ra de TV faria uma repor-
tagem sobre ela por medo 
de expor a relação. Quan-
do foi condenada, Suzane 
namorava Daniel Cravi-
nhos, então com 21 anos. 
Teria sido em nome do 
amor deles, que os pais de 
Suzane, que não aprova-
vam o rapaz, foram mor-
tos. O casal contou com 
a ajuda do irmão mais 
velho de Daniel, Cristian. 
Todos foram condena-
dos, mas os irmãos cum-
prem, atualmente, pena 
em regime semiaberto. O 
Ministério Público acre-
dita que a filha do casal 
foi a mentora do crime. 
(Com informações 
da Folha de S.Paulo)

Emprega SP/ Mais Emprego 
oferece 23.571 vagas no Estado
O programa Emprega São 
Paulo/Mais Emprego, 
agência de empregos pú-
blica e gratuita gerenciada 
pela Secretaria do Empre-
go e Relações do Trabalho 
(SERT), em parceria com 
o Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE), ofere-
ce nesta semana  23.571 
oportunidades em todo o 
Estado de São Paulo. Entre 
as mais ofertadas estão as 
vagas para auxiliar de lim-
peza, auxiliar de produção, 
atendente de lanchonete, 
costureiro (a), domésti-
ca,empacotador, mecâni-
co, operador de caixa, ope-
rador de caixa, pedreiro, 
repositor de mercadorias, 
recepcionista, servente de 
obras e vendedor. Apren-
diz Paulista: Programa co-

ordenado pela SERT, para 
promover a vivência e in-
serir os alunos dos cursos 
técnicos do Centro Paula 
Souza (ETECs) no mer-
cado de trabalho, divulga, 
nessa semana, 44  vagas. 
Entre os destaques estão 
05 oportunidades para o 
curso de contabilidade e 
03 para quem cursa admi-
nistração, ambos na zona 
sul da Capital,  02 para 
quem cursa informática e 
internet, na zona leste,  02 
oportunidades para o cur-
so de eletrônica, na zona 
norte e 02 para o curso de 
administração, na cidade 
de Proto Feliz. Como se 
cadastrar: Para ter acesso 
às vagas e aos programas 
de qualificação da SERT, 
basta acessar o site www.

empregasaopaulo.sp.gov.
br, criar login, senha e 
informar os dados soli-
citados. Outra opção é 
comparecer a um Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT) com RG, CPF, 
PIS e Carteira de Traba-
lho. Emprega São Paulo                                                                 
: Desde a implantação do 
Emprega São Paulo, em 
agosto de 2008, o pro-
grama recolocou no mer-
cado de trabalho mais de 
700 mil trabalhadores. 
O sistema conta com um 
banco de 3,5 milhões de 
currículos cadastrados. 
Para mais informações 
sobre o Emprega São 
Paulo/Mais Emprego e 
outras ações da SERT, 
a c e s s e : w w w. e m p r e -
gasaopaulo.sp.gov.br.

Taubaté tem programação do
Sebrae-SP

Atividades sobre gestão 
de negócios têm como pú-
blico-alvo empresários e 
interessados em abrir uma 
empresa. O Sebrae-SP 
promove em novembro e 
dezembro em Taubaté uma 
série de atividades focadas 
na gestão de negócios. A 
programação – que ocor-
re na ACIT (Associação 
Comercial e Industrial de 
Taubaté) - inclui palestras, 
oficinas, Sebrae Responde 
e o seminário Empretec. 
Entre os temas que serão 
abordados estão comu-
nicação eficaz no atendi-
mento, controle financei-
ro, planejamento e a figura 
jurídica do microempre-
endedor individual. Quem 
quiser obter mais infor-
mações sobre o seminário 
Empretec pode acompa-
nhar palestra gratuita de 
apresentação no dia 4 de 
novembro. Se houver inte-
resse em participar do se-
minário, é preciso preen-
cher a ficha de inscrição e 
passar por entrevista. O in-
vestimento é de R$ 1.300, 
que podem ser divididos 
em cinco parcelas. Os 
empresários aprovados na 
entrevista terão 60 horas 
de atividades em seis dias 
consecutivos. O Empre-
tec foi criado pela ONU 
(Organização das Nações 
Unidas), baseado em 10 
características apontadas 
pela organização como 
fundamentais para em-
preendedores de sucesso. 
O seminário é uma ativi-
dade de desenvolvimen-
to comportamental e ca-

pacitação gerencial que 
estimula os participantes 
a conhecerem e aprimo-
rarem suas características 
empreendedoras, como 
estratégia para a condução 
dos negócios de maneira 
competitiva. No Brasil, 
o Empretec é conduzido 
pelo Sebrae, em parceria 
com o PNDU (Programa 
das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento) e a 
UNCTAD (Conferência 
das Nações Unidas para o 
Comércio e o Desenvol-
vimento). Planeja Fácil: 
Os empreendedores de 
Taubaté também poderão 
aprimorar o planejamento 
de suas empresas com o 
Planeja Fácil. Destinada a 
estimular e facilitar o pla-
nejamento, a ferramenta 
é um passo a passo para 
empreendedores de todos 
os setores (indústria, co-
mércio, serviços e agro-
negócios). O empresário 
recebe um kit, composto 
por um painel, que deverá 
ser afixado em local de vi-
sibilidade do gestor e sua 
equipe, mais um conjunto 
de papéis autoadesivos em 
várias cores e uma carta 
explicativa. Este material, 
elaborado por especialis-
tas em gestão de empresas, 
uma vez aplicado transfor-
ma-se em um verdadeiro 
mapa de auto-orientação, 
que permite visualizar e 
trabalhar, em um período 
pré-determinado, pontos 
fortes e fracos da empresa, 
cenário interno e externo, 
riscos e oportunidades de 
mercado. A ferramenta é 

simples, autoexplicativa e 
de forte apelo visual. Pre-
enchendo o painel com 
campos preestabelecidos, 
o gestor consegue fazer 
um autodiagnóstico e tra-
balhar soluções para sua 
empresa, seja visando um 
planejamento geral para 
todo o ano, por exemplo, 
ou planos e metas pontu-
ais, como a abertura de 
uma filial, aquisição de 
novos equipamentos, am-
pliação da produção ou 
mudança de público alvo 
do empreendimento, en-
tre outros. O investimento 
para participar da oficina é 
de R$ 100. Programação 
do Sebrae-SP em Taubaté
Palestras: Dia 4/11 
– 18h30 às 21h30. 
Tema: Apresentação 
do seminário Empretec
Dia 11/11 – 10h às 12h. 
Tema: Comunicação 
Eficaz no Atendimento
Oficinas: Dia 13/11 – 14h 
às 18h. Tema: Planeja Fá-
cil (Investimento: R$ 100)
Dia 10/12 – 14h às 
17h. Tema: Sei Con-
trolar meu Dinheiro
Seminário Empretec: De 
24 a 29/11 – 8h às 18h
(Investimento: R$ 1.300)
Sebrae Responde: Dia 
5/12 – 15h às 17h. Tema: 
Microempreendedor In-
dividual Local: ACIT 
(Praça Monsenhor Silva 
Barros, 57, Centro) Pa-
lestras gratuitas, com va-
gas limitadas. Inscrições 
e mais informações pelos 
telefones 0800 570 0800 
e (12) 3621-5223. Email: 
pae.taubate@gmail.com
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Pré-cadastramento do Minha Casa 
Minha Vida começa nesta
quarta-feira em Ubatuba

Ação acontece no Cen-
tro de Informações do 
Calçadão e documentos 
necessários para esta pri-
meira etapa são cópias do 
RG, do CPF e do com-
provante de residência 
A Prefeitura de Ubatuba 
informa que o pré-cadas-
tramento dos candidatos 
à uma das 1.080 unida-
des do Minha Casa Mi-
nha Vida começa na pró-
xima quarta feira, dia 29 
de outubro, e termina no 
próximo dia 2 de novem-
bro, domingo, no Centro de 
Informações do Calçadão, 
próximo ao Posto Policial, 

das 8 horas às 17 horas. 
O empreendimento será 
construído no bairro Jar-
dim Carolina e tem o obje-
tivo de reduzir o déficit ha-
bitacional da cidade para 
famílias que vivem com 
até três salários mínimos 
por mês. Os documentos 
necessários para esta pri-
meira etapa são as cópias 
do RG, do CPF e do com-
provante de residência. 
Segundo os repre-
sentantes da empresa 
Ancona, responsável pelo 
empreendimento, depois 
desta primeira fase a do-
cumentação passará por 

uma triagem, que acon-
tece em parceria entre as 
equipes da prefeitura e do 
Ministério das Cidades. 
Terminada esta triagem, 
os candidatos seleciona-
dos serão convidados a 
fazer o cadastramento, 
previsto para acontecer 
nos próximos meses. Os 
representantes da Anco-
na também informam que 
Ubatuba deve receber no-
vas unidades do Minha Casa 
Minha Vida além des-
tas 1.080 e o número 
total estará vinculado 
ao volume da demanda 
do pré-cadastramento.

Vacinação anti-rabica em
Caraguatatuba

Veja rota de fiscalização dos 
radares móveis de Taubaté 

entre dia 27/10 a 02/11

Decisão dos Jogos dos
Servidores de Pinda será dia 30

Na próxima segunda-feira 
(3/10/2014) tem início a 
Campanha de Vacinação 
Antirrábica em Caraguá. 
Profissionais do Centro 
de Controle de Zoonoses 
(CCZ) percorrerão todos 
os bairros da cidade, a par-
tir da região norte, para 
vacinar os animais domés-
ticos. A estimativa é imu-
nizar 19.564 cães e 3.912 
gatos. O CCZ recomenda 
que o proprietário agende 
nova data para a vacinação 
caso o animal, com idade 
a partir de três meses, es-
teja doente no dia em que 
os funcionários passarem 
pelo bairro do morador. 
Para agilizar o atendimen-

Para dar mais transparên-
cia e buscar a redução do 
número de acidentes de 
trânsito, a Prefeitura de 
Taubaté passa a publicar 
semanalmente a relação 
de ruas fiscalizadas pelos 
radares móveis / portáteis. 
29/10 - Rua Euclides da 
Cunha, bairro Vila Marli

A Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba está promovendo 
os Jogos dos Servidores 
Públicos e a decisão do 
futsal será dia 30. A mu-
dança foi realizada a pe-
dido das equipes. A se-
mifinal será dia 29. Até o 
fechamento desta edição a 

to, o dono deve apresentar 
a carteira de vacinação 
e levar o animal com co-
leira e guia. Já os gatos 
devem estar em gaiolas e 
os cães ferozes com foci-
nheira. Caso ocorra chu-
va no dia agendado, uma 
nova data será divulgada. 
O veterinário do CCZ, 
Guilherme Garrido, expli-
ca que a vacina é o único 
modo de prevenção da 
doença. Além de prote-
ger cães e gatos, evita a 
transmissão do vírus da 
raiva aos seres humanos. 
“Os proprietários devem 
estar atentos à programa-
ção. Haverá carros de som 
nos bairros para informar 

30/10 - Rua Prof. Elba 
Maria Ramos Pereira, 
bairro Hípica Pinheiro
31/10 - Rua São Pedro, 
bairro Alto de São Pedro
01/11 - Av. Ernesto de 
Oliveira Filho, bair-
ro Bosque Flamboyant
02/11 - Av. Marechal 
Arthur da Costa e Sil-

equipe da Sejelp estava em 
primeiro lugar, com nove 
pontos, na sequência estão 
SEC, E.F.C.J. e Subprefei-
tura, com 6 pontos, Fúria 
em 5º lugar e o lanterna é o 
Deptran, não fez nenhum 
ponto até o momento. 
Os jogos são realizados 
no ginásio do Alto Ta-
baú, a partir das 20h30. 

sobre os locais e dias da 
vacina”, afirma. No ano 
passado, foram vacinados 
20.621 cães e 4.101 ga-
tos. Neste ano, o CCZ irá 
contar com 32 profissio-
nais entre agentes de con-
trole de zoonoses, fiscais 
de saúde pública, médi-
cos veterinários, agentes 
administrativos e seis ve-
ículos que irão percorrer 
todo o município. Ha-
verá um posto de vaci-
nação fixo no Centro de 
Controle de Zoonoses. 
Serviço: Centro de Con-
trole de Zoonoses (CCZ)
Rua Ministro Dilson Funa-
ro, 115 – Jardim Britânia
Tel: (12) 3887- 6888.

va, bairro Jaboticabeiras.
Observações: Os lo-
cais de fiscalização es-
tão sujeitos a altera-
ções sem aviso prévio. 
Cada via está sinali-
zada com a velocida-
de máxima permitida, 
através das placas 
de regulamentação.

Até o momento há doze 
cartões amarelos e uma 
expulsão, Deptran está 
desfalcado. O goleiro 
menos vazado é Máximo 
Romão, com 2 gols sofri-
dos, defesa menos vazada 
Sejelp, e o artilheiro
é Tafarel 
F. Mello, da Subpre-
feitura, com 8 gols.

Poupatempo não funciona nos dias 
31 de outubro e 1º de novembro

Detran também não funciona nos 
dias 31 de outubro e 1º de novembro

Os 60 postos Poupatem-
po de todo o Estado não 
irão funcionar nos próxi-
mos dias 31 de outubro 
e 1º de novembro, sex-
ta-feira e sábado, devi-
do às comemorações ao 
Dia do Servidor Público. 
A data oficial, 28 de ou-
tubro, foi transferida de 
terça para sexta-feira pelo 
Governo do Estado de São 
Paulo. O serviço de tele-
atendimento, do Disque 

Disque Detran.SP funciona 
normalmente nessas datas; 
unidades voltam a atender 
em seus horários regulares 
na segunda-feira (3/11)  
As unidades do Detran.
SP em todo o Estado, in-
clusive as que funcio-
nam dentro dos postos 
Poupatempo, não presta-
rão atendimento na pró-
xima sexta-feira, 31 de 
outubro, e no sábado, 1º 

Poupatempo, funcionará 
normalmente, das 7h às 
20h, na sexta e das 6h30 
às 15h, no sábado. Infor-
mações sobre todos os 
serviços prestados pelas 
unidades do programa po-
dem ser obtidas pela inter-
net, no www.poupatempo.
sp.gov.br, ou pelo Disque 
Poupatempo (0800 772 
36 33 – ligação gratuita). 
Acessa São Paulo - Os 
postos do Acessa São 

de novembro.  O moti-
vo é a comemoração do 
Dia do Servidor Público. 
A data oficial, 28 de ou-
tubro, foi transferida de 
terça para sexta-feira pelo 
Governo do Estado de 
São Paulo.  Nos municí-
pios em que a prefeitura 
decretou feriado munici-
pal em outro dia, as uni-
dades do Detran.SP se-
guirão o calendário local, 

Paulo, programa de in-
clusão digital do Governo 
do Estado de São Pau-
lo, seguirão o expedien-
te do local em que estão 
instalados. Sendo assim, 
as unidades em parceria 
com as prefeituras terão 
o mesmo horário de fun-
cionamento definido pelo 
poder público municipal. 
Os demais seguirão 
a abertura dos órgãos 
públicos estaduais. 

mas abrirão na sex-
ta (31/10) e no sábado 
(1º/11).  O atendimento por 
telefone do Disque Detran.
SP funcionará normal-
mente, das 7h às 19h, na 
sexta, e das 7h às 13h, no 
sábado.  Na segunda-feira, 
3 de novembro, todas 
as unidades do Detran.
SP e a central telefôni-
ca voltarão a atender em 
seus horários normais.

Bayer realiza Dia de Campo e Palestra
Técnica aos produtores rurais em Cunha

No dia 29 de Outubro a 
Bayer Saúde Animal em 
parceria com a HG Vet re-
alizará um Dia de Campo 
na Fazenda Pedra Oca, no 
município de Cunha (SP). 
O objetivo do encontro é 
levar informações aos pro-
dutores rurais sobre as prin-
cipais causas de diarreias 
em bezerros e as soluções 
para o produtor de leite. 
O evento iniciará às 10h 
com a palestra “Manejo 
de bezerros”, ministrada 
pela Médica Veterinária, 
Juliana Rezende Oittica e 
após, será servido um al-

moço aos participantes. 
“Tivemos a oportunidade 
de realizarmos um expe-
rimento com as bezerras 
da Fazenda Pedra Oca, 
utilizando protocolos 
Bayer e iremos neste dia 
de campo comprovar as 
diferenças através dos re-
sultados dos exames des-
tas bezerras e a sua pesa-
gem, assim deixaremos 
claro a importância de 
um manejo preventivo na 
propriedade e o quanto é 
fundamental prepararmos 
uma bezerra para garan-
tirmos um animal de alta 

produção!”, destaca Julia-
na. São esperados para o 
evento aproximadamente 
50 produtores rurais e 
veterinários de Cunha 
e região. Serviço: 
Evento: Dia de Campo e 
Palestra Técnica Manejo de 
Bezerros na Fazenda Oca 
Data: 29 de Outu-
bro – quarta-feira
Horário: início 10h
Local: Fazenda Oca, mu-
nicípio de Cunha, SP
Realização: Bayer Saú-
de Animal e HG Vet
Público: produtores ru-
rais de Cunha e região
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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. 

Prefeitura amplia pista
de aeromodelismo do 
Parque da Juventude

Os praticantes do aeromo-
delismo têm um motivo 
para comemorar. A Prefei-
tura de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 
Obras e DOV, ampliou e 
asfaltou a pista de pouso 
e decolagem dos aeromo-
delos, no Parque da Juven-
tude. Tradicional ponto de 
encontro dos amantes do 
aeromodelismo, o Parque 
da Juventude está receben-
do cada vez mais investi-
mentos da Administração 
Municipal. Integrante do 
Departamento de Parques 
da Secretaria de Gover-

no, o Parque da Juventu-
de recebeu, somente com 
essa reforma, um inves-
timento de R$50 mil. Por 
meio da equipe da Usina 
de Asfalto, foi feita a base 
em uma área de 2.861,10 
m² (187,00 m x 15,30 m) 
usando 201,50 m³ de bica 
corrida e o asfaltamento 
usando 224,95 m³ de mas-
sa asfáltica (CBUQ - Con-
creto Betuminoso Usina-
do a Quente). Com isso, 
a nova pista substituiu a 
já existente no local, com 
melhor qualidade para re-
ceber os aeromodelos. O 

aeromodelismo tornou-
se, nos últimos anos, um 
verdadeiro esporte com 
milhões de praticantes no 
mundo todo. Projetam, de-
senham e constroem a sua 
própria máquina voado-
ra para depois fazer com 
que ela voe.  Considera-
do muito mais do que um 
hobby, o aeromodelismo 
exige dedicação, paciência 
e criatividade. Os aeromo-
delistas precisam conhecer 
a tecnologia dos motores, 
o trabalho com madeira 
ou metais, ou mesmo com 
fibras e resinas sintéticas.

Comércio começa as
contratações temporárias 

para o fim de ano

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 

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 

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.


