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A GAzetA dos Municípios

Ubatuba é líder de geração 
de emprego no Litoral Norte

Câmara Municipal de
Monteiro Lobato e a

Comissão de Finanças e
Orçamento Comunicam
sobre Audiência Pública

No Litoral Norte, Uba-
tuba liderou em agosto o 
índice de geração de em-
prego de acordo com o 
Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados – 
CAGED, órgão ligado ao 
Ministério do Tramablho e 
Emprego. A cidade regis-
trou 527 novas contrata-
ções, ante 384 demissões, 
o que gerou um saldo po-
sitivo de 143 vagas duran-
te o mês. A liderança se 
deve ao bom desempenho 

dos setores de Serviços e 
Comércio que foram os 
principais responsáveis 
pelo crescimento das vagas 
em Ubatuba em Agosto. 
O resultado obti-
do pelos demais 
municípios do Litoral 
Norte também acompa-
nhou a curva de criação de 
empregos, mas a evolução 
de Ubatuba ficou bem aci-
ma das cidades vizinhas 
do Litoral Norte (São Se-
bastião: 76/ Caraguata-

tuba: 55/ Ilhabela: 15). 
Além do resultado positivo 
no mês anterior, a situação 
geral da geração de em-
pregos em Ubatuba vem 
melhorando nos últimos 
12 meses, de acordo com 
os índices apresentados. 
Desde agosto do ano pas-
sado foram quase 500 va-
gas de empregos criadas 
na cidade, o que torna o 
índice acumulado de 2014 
um dos melhores de toda 
a história de Ubatuba.

Inscrições abertas para 
XXXI Prova Pedestre 

“Cidade de Tremembé”

Representantes da TV 
Vanguarda visitam

Tremembé para criação 
de projetos sociais

Estão abertas as inscrições 
da XXXI Prova Pedestre 
“Cidade de Tremembé” 
realizada pela Secretaria 
de Turismo, Cultura e Es-
portes da Prefeitura Muni-
cipal da Estância Turística 
de Tremembé.  A tradi-
cional corrida acontecerá 
no dia 30 de Novembro 
de 2014 – Domingo, às 
8:00 horas, saindo e che-
gando na Praça Geraldo 
Costa, em frente a antiga 

O crescimento e de-
senvolvimento do 
município de Tremem-
bé começa a chamar 
atenção dos veículos de 
comunicação. Os repre-
sentantes da Tv Vanguar-
da (Filiada a Rede Glo-
bo no Vale do Paraíba) 
o acionista Roberto Buz-
zoni de Oliveira, o dire-

Estação Ferroviária, num 
percurso de 8.000 metros, 
variando entre ruas e ave-
nidas da cidade em asfalto 
e calçamento de pedras.
As inscrições podem ser 
feitas pelo site http://
www.minhasinscricoes.
com.br/provapedestre-
cidadetremembe/2014/ 
e serão limitadas a 500 
participantes e poderão 
ser realizadas até o dia 
20/11/2014. Não haverá 

tor comercial Luiz Carlos 
de Carvalho e o gerente 
comercial Edson Diniz 
se reuniram com o pre-
feito Marcelo Vaqueli e 
com o Secretário de Saú-
de José Marcio a fim de 
estreitar o relacionamento 
entre as duas instituições 
para criação de proje-
tos sociais no município. 

inscrição no dia da prova.
Poderão participar atle-
tas de ambos os sexos, 
federados ou não, que 
sejam ou não represen-
tantes de clubes, entida-
des civis, militares e es-
tudantes dentre outros.
OBS : O Kit (Número de 
peito, Chip, Camisa) será 
entregue no dia 29/11/2014 
(sábado) na Praça Geral-
do Costa ( Antiga Esta-
ção) das 9:00 ás 17:00.

Um novo encontro foi mar-
cado para apresentação 
dos projetos e definição 
de metodologias que serão 
aplicadas para o desen-
volvimento das ações. “É 
nítido o crescimento e de-
senvolvimento da cidade. 
A Tv Vanguarda se dis-
põe a contribuir para 
isso. ” finalizou Buzzoni.

Em comemoração ao
Dia do Idoso semana
especial em Taubaté

Em comemoração ao Dia 
do Idoso, acontecerá até 
o dia 3 de outubro, uma 
semana toda especial, 
voltada à terceira idade.
O evento “Semana do Ido-
so” constará de palestras 
que abordam o universo 
da terceira idade, ativida-
des físicas e apresentações 
musicais. Acontecerá no 
Restaurante Bom Pra-
to e é uma promoção da 
Missão Sede Santos, da 
Diocese de Taubaté, que 
administra a unidade do 
restaurante popular. Na 
verdade, uma ação em con-
junto da entidade católica 
e do restaurante popular.
“No dia 1º de outubro, 
celebramos o Dia Inter-
nacional do Idoso. A data 
foi instituída pela ONU. 
Também no Brasil, o Dia 
do Idoso foi aprovado 
pelo Senado como sendo 
o mesmo. Então, diversas 
ações de cidadania estarão 

acontecendo no restau-
rante. Temos um público 
bastante diversificado no 
Restaurante Bom Prato. 
Mas muitos são idosos”, 
diz Ana Paula Gonçalves, 
Diretora Social da Missão 
Sede Santos. No dia 30, 
terça, às 9h, uma atividade 
física: “Alongamento na 
terceira idade”, com o fisio-
terapeuta Rômulo Russi.
No dia 1º, quarta, às 9h, 
o defensor público Ri-
cardo Gabriel Gomes 
Pedreira fará a pales-
tra “Direito do Idoso”.
No dia 2, quinta, das 10 
às 13hs, a população po-
derá aferir a sua pressão 
arterial, com a equipe de 
enfermagem do Senac. E 
às 11h, acontecerá a pa-
lestra: “A importância do 
ancião na Bíblia”, com o 
Diácono José Rodrigues, 
da Missão Sede Santos.
No dia 3, sexta, às 9h, a 
dentista Dra. Adriana Fran-

co falará com a população: 
“Orientação sobre saúde 
bucal na terceira idade”.
“O Brasil tem, desde 
2004, leis muito boas para 
proteger os idosos. Elas 
fazem parte do Estatuto 
do Idoso. Mas ainda há 
muito preconceito e des-
respeito. O Papa Francisco 
tem falado constantemen-
te sobre a necessidade de 
valorizarmos o jovem e 
o idoso”, lembra o Padre 
Márlon Múcio, Presiden-
te da Missão Sede Santos.
Os eventos da Semana 
do Idoso são gratuitos.
O restaurante segue ser-
vindo com o café da ma-
nhã, a R$ 0,50, a partir 
das 7h, e o almoço, a R$ 
1,00, a partir das 10h30.
O restaurante fica no 
Parque Doutor Bar-
bosa de Oliveira, 31, 
no Centro de Taubaté.
Mais informações: 
(12) 3624-6433.
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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 Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE



página 3A GAzetA dos Municípios30 de Setembro de 2014

MISCELÂNEA
Curiosidades

A maneira com que os gatos se comunicam é fascinante. Eles não constroem fra-
ses para exprimir afeto, raiva, fome, solidão, alegria e medo nas freqüências naturais, 
inaudíveis para que os humanos, mas sim em freqüências mais baixas de modo que os 
humanos os possam ouvir. Alguns cientistas acreditam que os gatos aprenderam que 
nós humanos não conseguimos ouvir nas freqüências naturais e por isso adaptaram-se 
de modo a se comunicarem conosco. Os gatos têm um QI que no reino animal só é 
ultrapassado pelos macacos e chimpanzés. Há apenas um em cada mil gatos cor-de-ro-
sa. Os gatos não enxergam muito bem de perto. Qualquer coisa num raio de quinze 
centímetros torna-se desfocado. Após as refeições, os gatos levam-se imediatamente. 
Isso é um instinto que lhes diz para se limparem de modo a que predadores não sintam 
o cheiro da comida e os ataquem. Quando os gatos afiam as garras, eles deixam um 
sinal. Têm glândulas nas patas que impregnam uma substância avisando aos outros 
gatos que eles já lá estiveram. Essas glândulas existem não só nas patas, mas também 
na face, pescoço, ombros e causa.
***
Cuidar de uma criança não é uma tarefa fácil. Ela está a todo momento inventando 
novas e perigosas brincadeiras que deixam qualquer mãe ou pai de cabelo em pé. Se 
você disser que ela não deve mexer em algo, aí mesmo é que a curiosidade dela é agu-
çada, levando-a a tentar descobrir o que há de misterioso ali. Ainda que em casa os pais 
rendem a ficarem mais relaxados pelo fato de a criança conhecer o ambiente é preciso 
estar sempre atentos a possíveis situações de risco, evitando desta forma os acidentes 
domésticos. O segredo é não privar seus filhos da liberdade de brincar e explorar o 
lugar, você deve apenas tornar o lugar seguro para que eles possam desfrutar do lazer 
sem riscos. Não deixe sozinhos no banheiro nem próximo de baldes e bacias com água, 
instalem grades ou redes de proteção em todas as janelas, bloqueie os acessos a esca-
das, proteja as tomadas e fios desencapados e mantenha produtos de limpeza, objetos 
cortantes, fósforos e isqueiros longe do alcance das crianças.

Humor

O presidente da empresa chama um dos seus funcionários e diz:
- Bem rapaz, você entrou aqui na empresa como office-boy e dois meses depois, já se 
tornou chefe da seção. Seu brilhante desempenho o levou a ser promovido à subge-
rente, em seguida a gerente do departamento. Hoje, apenas um ano e meio depois de 
sua chegada na empresa, você já se tornou um dos nossos melhores diretores. O mais 
respeitado por todos e, para demonstrar que eu me preocupo com o bem estar dos meus 
colaboradores, eu te pergunto:
- Você está motivado em trabalhar conosco e satisfeito com todas essas promoções?
E o rapaz responde, com um sorriso de orgulho:
- Estou sim, papai!
***
O fazendeiro novato chega à beira do rio com uma criação de vacas e pergunta para um 
menino que estava pescando:
- Esse rio é muito fundo, menino?
E o menino responde:
- É nada, a criação do meu pai passa com a água no peito.
Então, o fazendeiro passa sua criação e, lá pelo meio do rio ele vê todas as suas vacas 
se afogando. Desesperado, ele questiona o menino:
- Pô moleque! Por acaso as vacas do seu pai tem três metros de altura?
E o garoto se explica:
- Que vacas, que nada, o meu pai cria patos!

Mensagens

Para você pensar...

... tudo é uma constante mudança. As pessoas mudam, o mundo muda... tudo se trans-
forma com o tempo e, nada permanece igual. O que nos resta são os bons momentos 
que foram vividos e que ficam guardados para sempre em nossas lembranças. Deve-
mos viver cada segundo intensamente. Nada é perfeito e em nossas vidas surgem obs-
táculos e muitas vezes nos vemos sem saída e sem solução para nossos problemas. Aí 
pensamos e surge a dúvida. Será que existe luz no “fim do túnel”? Para tudo existe uma 
solução e o maior e principal problema está em nós mesmos, em nossa dificuldade de 
encarar os fatos e lutarmos por aquilo que tanto desejamos. Toda pessoa possui dentro 
de si certa insegurança, um medo de não conseguir e de ser um perdedor, mas a vida 
é uma intensa provocação e, devemos encará-la de “peito aberto” para poder vencer e 
mostrar a nós mesmos que somos capazes de lutar e ser os melhores. Devemos sempre 
seguir a voz do nosso coração e seguir sem medo de viver. A palavra “nunca”, não 
existe no vocabulário da vida, pois nós podemos tudo o que quisermos. A autocon-
fiança e a segurança devem ser as principais armas nessa batalha que se chama “vida”. 
Mas o que a vida representa? A vida é feita de momentos muitas vezes bons e ruins, 
alegres e tristes e de passado, presente e futuro. O passado foi vivido e as recordações 
restam para que no futuro tenhamos a esperança de uma vida feliz. Mas, e o presente? 
Devemos vivê-lo ao máximo, para podermos fazer desses momentos os melhores de 
nossas vidas. Um conselho: Viva e aprenda com a vida. A cada dia aprendemos novas 
lições e, com elas tiramos proveito para não errarmos novamente, não tropeçarmos 
nos mesmos erros. Todos os dias acordamos e, fazemos praticamente o mesmo e, às 
vezes o cotidiano cansa. Mas, mesmo assim, olhe para o Céu e veja o Sol. Enquanto 
ele brilhar para nós, ainda existirá esperança. Podemos ser felizes com pequenas coi-
sas. Sempre faça da sua vida uma eterna primavera com flores sempre a nascer. Vida é 
renovação, é esperança e temos que ter forças para lutar. Não importa que tipo de vida 
você tenha, apenas viva e tente ser feliz, lute até o fim, busque seus sonhos e ideais 
com toda a força que puder, pois com certeza alcançarás e, no fim da sua vida, você 
poderá olhar para trás e dizer com orgulho. Eu lutei, eu vivi, eu busquei, eu venci. E os 
pequenos e grandes obstáculos que enfrentou, você perceberá que foram como “espi-
nhos” que se foram e se perderam com o tempo.  

Pensamentos

Cada golpe que a nossa ira dá acaba nos atingindo.
Devemos às paixões, talvez os maiores dons do espírito.
A palavra é a alavanca do mundo, mas é o amor quem o sustenta.
Guarde em seus ouvidos somente palavras de amor e não de ódio.
Um homem prudente vala mais do que dois valentes.
Felizes são aqueles que concordam com a opinião de todos.
Quem não vivi para servi, não serve para viver.
O tempo destrói tudo aquilo que ele não ajudou a construir.

ERRATA
No edição numero 
1312 do dia 26/09/2014 
o edital da eleição da

diretoria do Sindicato 
dos Empregados Públi-
cos da Estância Turís-

tica de Tremembé de 
2013 foi publica-
do indevidamente.
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Transplante - 56% das
famílias brasileiras autorizam 

doação de órgãos

Orçamento de São Sebastião 
para 2015 fica acima dos R$ 

700 milhões

O ministro da Saúde, Ar-
thur Chioro, lançou em 
Brasília nesta semana 
nova campanha publici-
tária visando estimular a 
doação de órgãos. A cam-
panha tem o slogan “Seja 
doador de órgãos e avise 
sua família. Sua família é 
a sua voz”, e trabalha com 

Naesta semana aconteceu 
a primeira de duas audi-
ências públicas realizadas 
pela Sefaz (Secretaria da 
Fazenda), de São Sebas-
tião, ambas no Centro 
Cultural São Sebastião 
Batuíra, no São Francisco, 
região central da cidade. 
Durante os trabalhos, a di-
retoria financeira da pasta 
apresentou, entre outros 
assuntos, os gastos previs-
tos para as pastas da Saúde 
e Educação. Em ambos os 
casos, os índices superam 
as exigências legais. Na 
Saúde, os gastos  serão da 
ordem de 37,45 % quando 
a exigência legal é 15 % e 
na Educação, na ordem de 
27,87% quando a exigên-
cia legal é 25 %. Traba-
lhos - Tanto esta primeira 
apresentação, sobre a Lei 
Orçamentária – Projeto 
de Lei para o orçamento 
de 2015, são abertas à co-
munidade como um todo.
Com esta ação a Admi-
nistração atende à Lei 
Complementar 101/2000 

foco na sensibilização das 
famílias sobre a importân-
cia da autorização para a 
retirada de órgãos, após 
a confirmação de óbito 
por uma equipe médica.
Com essa iniciativa, o Mi-
nistério da Saúde quer au-
mentar a adesão das famí-
lias brasileiras à doação de 

– Lei de Responsabilida-
de Fiscal – que assegu-
ra a participação popular 
durante os processos de 
elaboração da Lei Orça-
mentária, conforme reza 
seu artigo 48 em seu pa-
rágrafo único, bem como 
a demonstração do cum-
primento das metas fiscais 
do segundo quadrimestre 
deste ano, de acordo com 
seu artigo 9º, parágrafo 4º.
Estiveram presentes os 
secretários municipais, 
servidores públicos e re-
presentantes da sociedade 
civil, entre outras repre-
sentações. Valores - De 
acordo com a diretoria 
financeira da Sefaz, o or-
çamento total da Adminis-
tração Municipal previsto 
pelo Projeto de Lei para 
o Orçamento de 2015 é 
de R$ 709.730.000,00, 
sendo distribuída da se-
guinte forma: Prefeitu-
ra = R$ 589.039.000,00
Câmara Municipal 
= R$ 19.000.000,00
FAPS = R$ 100.000.000,00

órgãos no país. De acordo 
com Arthur Chioro, 56% 
das famílias entrevista-
das em situações de morte 
encefálica aceitam e au-
torizam a retirada de ór-
gãos para a doação. Para 
o ministério, esse percen-
tual pode ser ainda maior, 
permitindo a realização 
de mais transplantes. Por 
região, o percentual de 
aceitação das famílias foi 
de 68,7% no Norte, 55,9% 
no Centro-Oeste, 58,2% 
no Sul, 54,3% no Sudes-
te e 52,2% no Nordeste.
O Brasil é o país latino
-americano com maior 
percentual de aceitação 
familiar, ficando acima 
da Argentina (52,8%), 
Uruguai (52,6%) e Chile 
(51,1%). * Com informa-
ções da Agência Saúde

Fundação Deodato San-
tana = R$ 1.691.000,00
Por sua vez, o valor de R$ 
589.039.000,00 da Admi-
nistração,  divide-se em:
Fonte Própria (tesou-
ro) = R$ 388.300.564,00
Fonte Estadual = 
R$ 77.354.100,00
Fonte da União = 
R$ 102.370.336,00
Outras Fontes = 
R$ 1.014.000,00
Já o orçamento para as se-
cretarias fica dividido em:
Secretaria de Assuntos Ju-
rídicos = R$ 12.560.000,00
Secretaria de Gover-
no = R$ 14.398.000,00
Secretaria do Trabalho e 
Desenvolvimento Huma-
no = R$ 20.773.200,00
Secretaria da Fazen-
da = R$ 22.284.827,33
Secretaria de Administra-
ção = R$ 17.080.000,00
Secretaria de Obras 
= R$ 7.868.790,00
Secretaria de Meio Am-
biente = R$ 7.118.500,00
Secretaria de Educação 
= R$ 141.120.884,00
Secretaria de Espor-
te = R$ 67.640.440,00
Secretaria de Saúde 
= R$ 130.877.944,67
Secretaria de Cultura e Tu-
rismo = R$ 29.206.286,00
Gabinete do Prefei-
to = R$ 1.445.700,00
Secretaria de Admi-
nistrações Regionais 
= R$ 55.541.428,00
Secretaria de Seguran-
ça = R$ 18.347.000,00
Secretaria de Habita-
ção = R$ 42.776.000,00

Pinda replanta 2800 
mudas no bairro Vitória 

Park

A equipe do Departamen-
to de Licenciamento Am-
biental  (DLA ) da Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
realizou no último final 
de semana o replantio de 
2800 mudas nativas na 
área verde do Loteamen-
to Vitória Park, região 
próxima à Via Dutra e ao 

Jardim Eloyna. A área ha-
via sido destruída por um 
incêndio no início do ano.
No local, a equipe do DLA 
procedeu a reabertura das 
covas, nova adubação e 
calagem, além da utili-
zação de gel para manter 
a umidade das plantas.
Aproveitando, a  muni-

cipalidade pede a cola-
boração da população 
para que denuncie  even-
tuais focos de incêndio 
ao plantão da Defesa Ci-
vil, pelo número 199.
Mudas foram plantadas 
em toda a área destruída 
por incêndio * Com in-
formações da Prefeitura

Secretaria de Saúde
lança Campanha Alerta
Xô Dengue em Taubaté

A Secretaria de Saúde de 
Taubaté está implantando 
o “Alerta Xô Dengue”, 
mais uma ferramenta que 
será usada como estratégia 
educativa de conscientiza-
ção e prevenção da den-
gue no município, ainda 
na Campanha Xô Dengue 
2015. Esse alerta deverá 
acontecer semanalmente, 
sempre às terças-feiras, já 
que a Dengue é conside-
rada um dos mais impor-
tantes problemas de saúde 
pública dos últimos anos, 
segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS). 
Na Campanha Alerta Xô 
Dengue todos podem par-
ticipar como um compro-
misso público de contri-
buir com a divulgação do 
alerta, tornando-se um 
agente de disseminação do 
combate à dengue, todas 
às terças-feiras, por alguns 
minutos, mostrando a im-
portância da conscientiza-
ção e prevenção, checando 
sua casa, seu local de tra-
balho, sua rua, sua escola 
alertando sua família, seus 
amigos e seu vizinho so-

bre os prováveis focos de 
proliferação do mosquito 
e, se positivo, comunicar 
imediatamente a equipe 
do CAS (Controle de ani-
mais Sinantrópicos) para 
verificação do local, pelo 
telefone (12) 3635-4091 e/
ou pelo site: www.taubate.
sp.gov.br/dengue. Tradi-
cionalmente, o combate 
ao vetor baseava-se nas 
propostas de erradicação 
vertical, na qual a partici-
pação comunitária não era 
considerada fundamental 
para a vigilância da doen-
ça. No entanto, com o de-
senvolvimento das ações 
de prevenção à doença, 
tornou-se evidente a ne-
cessidade de atuação da 
população no controle da 
dengue, já que muitas das 
ações efetivas dependem 
da participação de cada 
um, por meio de ações 
como: - Manter a caixa
-d’água fechada, - Virar de 
cabeça para baixo garrafas, 
baldes e vasos, - Colocar o 
lixo em sacos plásticos e 
fechar sempre as lixeiras,
- Guardar pneus em lo-

cais cobertos ou entre-
gá-los quando em de-
suso ao cata-treco ou 
serviço de limpeza urbana,
- Ver ralos,
- Colocar areia nos 
pratos dos vasos,
- Não jogar lixo em terre-
nos baldios ou nas ruas,
- Não deixar água acu-
mulada da chuva,
- Lavar semanalmente 
por dentro com escovas 
e sabão os tanques usa-
dos para armazenar água,
- Remover folhas, galhos 
e tudo que possa impedir a 
água de correr pelas calhas,
- Se você tiver vasos de 
plantas aquáticas, trocar a 
água e lavar o vaso princi-
palmente por dentro com 
escova, água e sabão pelo 
menos 1 vez por semana. 
Esta medida visa não só 
mobilizar, mas criar uma 
grande parceria permanen-
te entre o poder público e 
a população no combate 
à dengue, agindo efetiva-
mente na prevenção para 
eliminar os criadouros, 
evitar a reprodução e pro-
liferação do mosquito. 
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Pinda: 2º
Batalhão de

Engenharia de 
Combate
Aviso de
Licitação

2º Batalhão de Engenha-
ria de Combate - Batalhão 
Borba Gato, sediado em 
Pindamonhangaba comu-
nica Aviso de Licitação. 
Aviso de Licitação:  UASG: 
160477 – 2º Batalhão de 
Engenharia de Combate
Pregão Eletrô-

nico nº 06/2014
Objeto:  Aquisição de 
Material de Hotelaria.
Data Sessão Públi-
ca: 09 de outubro 2014 
- 09: 00 (nove horas - 
horário de Brasília)
Retirada do Edital:www.
c o m p r a s n e t . g o v . b r

Dilma tem 40%
das intenções de 
voto Marina, 27%

e Aécio, 18%
Pesquisa Datafolha di-
vulgada na sexta-feira, 
dia 26, mostra a candi-
data do PT à reeleição, 
Dilma Rousseff, com 
40% das intenções de voto, 
Marina Silva, do PSB, 
com 27%, e Aécio Neves, 
do PSDB, com 18%. A 
pesquisa foi encomenda-
da pela TV Globo e pelo 
jornal Folha de S.Paulo. A 
vantagem de Dilma sobre 
Marina no primeiro turno 
aumentou em relação à 
pesquisa anterior, divul-
gada no dia 19, na qual 

Dilma aparecia com 37% 
e Marina com 30%. Aé-
cio estava com com 17% 
das intenções de voto. No 
levantamento de hoje, os 
candidatos Pastor Eve-
raldo, do PSC; Luciana 
Genro, do PSOL, e Edu-
ardo Jorge, do PV, apa-
recem cada um com 1% 
das intenções. Os demais 
candidatos, Zé Maria, do 
PSTU; Eymael, do PSDC; 
Levy Fidelix, do PRTB; 
Mauro Iasi, do PCB; e 
Rui Costa Pimenta, do 
PCO, têm, juntos, 1%.
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Taubaté emprego 
HR e HU

oferecem novas
vagas 

Os Hospitais Regional do 
Vale do Paraíba e Univer-
sitário de Taubaté estão 
com ofertas de emprego 
para a região de Taubaté. 
As vagas disponíveis são 
efetivas e abrangem as 
áreas administrativa, as-
sistencial e de apoio, com 
um número significativo 
destinado a pessoas com 
deficiência. No total es-
tão sendo oferecidas mais 
de 50 vagas, sendo 50% 
delas para auxiliares e 
técnicos de enfermagem 
com atuação nas áreas de 
Clínica Médica e Ambu-
latório, Serviço de Emer-
gência, Hemodinâmica, 
UTI Adulto e Pediátrica, 
Diálise, Laboratório, en-
tre outros. Vale destacar 
a vaga de Secretária Exe-
cutiva, com exigência de 
formação na área. Ainda 

para os setores de apoio 
há vagas para auxiliar 
de Limpeza, Auxiliar de 
Cozinha e Copeira, sen-
do 8 vagas para Pessoas 
com Deficiência (PcD).
Os salários são variados, 
além dos benefícios de 
vale transporte, cesta bá-
sica, convênio médico e 
refeição no local. Para se 
candidatar, os interessa-
dos devem comparecer 
ao Setor de RH dos Hos-
pitais, portando currícu-
lo, documentos pessoais 
e carteira de trabalho.
Para as vagas assisten-
ciais é necessário apresen-
tar também o documen-
to de registro na classe 
e o diploma de conclu-
são. Mais informações, 
também, pelos telefones 
(12) 3625-7632 (HU) ou 
(12) 3634-2058 (HR).

Polo Regional da Beleza 
abre inscrições para

cursos de
qualificação em Taubaté
O Fundo Social de So-
lidariedade de Taubaté 
(FUSSTA) está com ins-
crições abertas para os 
cursos de qualificação 
profissional na área de es-
tética. Denominado Polo 
Regional da Beleza, o pro-
jeto atende à população 
carente com o objetivo 
de gerar renda à família.
No total, estão sendo ofe-
recidas 227 vagas que 
contemplam os cursos 
de Depilação, Designer 
de Sobrancelhas, Mani-
cure e Pedicure, Unhas 
Artísticas, Assistente de 
Cabeleireiro, Penteado, 
Maquiagem e Maquia-
gem Artística. As aulas 
acontecem nos períodos 
da manhã, tarde, e noite.
Aqueles que ainda não ti-
veram a oportunidade de 
participar do projeto po-
derão fazer sua inscrição 

na próxima terça-feira, dia 
30 de setembro. Aqueles 
que já foram alunos do 
Polo da Beleza, poderão 
se inscrever na quarta-
feira, dia 1 de outubro. O 
horário de atendimento ao 
público nesses dois dias 
será das 8h30 às 11h30, 
e das 13h30 às 16h30.
Para fazer a matrícula, o 
candidato deve apresen-
tar cópias da Carteira de 
Identidade, CPF, e com-
provante de residência. 
A idade mínima para fre-
quentar o curso é 18 anos.
Essa é a 6ª turma que se for-
ma pelo Polo Regional da 
Beleza, que desde dezem-
bro de 2013 vem formando 
profissionais para atuarem 
no mercado de trabalho.
Serviço: Endereço: Cen-
tro Cultural, Praça Coro-
nel Vitoriano,1 - Centro
Telefone: (12) 3633-5671.
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Mais de 142 milhões de
eleitores já podem consultar 

locais de votação

HCSS e Hemonúcleo de 
Taubaté promovem Campanha 

de Doação de Sangue

Taubaté e Tremembé recebem 
palestras do Sebrae-SP

Os eleitores que não sa-
bem onde vão votar no 
dia 5 de outubro já po-
dem fazer uma consulta 
rápida no site do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE).  
A pesquisa pode ser fei-
ta a partir do nome com-
pleto do eleitor ou com 
o número do título elei-
toral. O site também in-
forma onde pessoas que 
votarão no exterior ou 
solicitaram voto em trân-
sito deverão comparecer. 
Nesses casos a votação 
será só para o cargo de 
presidente da República. 
Para receber os votos em 
trânsito 216 seções foram 
criadas. Quem preferir 
também poderá fazer a 
consulta por meio de apli-

Ação  visa abastecer o 
Banco de Sangue; doa-
dores devem dirigir-se à 
Sectur das 10h às 12h, no 
Centro Histórico da cida-
de. Acontecerá nesta ter-
ça-feira (30), das 10h às 
12h, mais uma Campanha 
de Doação de Sangue pro-
movido pelo HCSS (Hos-
pital de Clínicas de São 
Sebastião) e Hemonúcleo 
de Taubaté, para abaste-
cer o Banco de Sangue 
de Taubaté, responsável 
por atender as quatro ci-
dades do Litoral Norte.
A ação será realizada nas 
dependências da Sec-
tur (Secretaria de Cultu-
ra e Turismo), no Cen-
tro Histórico da cidade.
Em média, segundo da-
dos dos coordenadores da 
campanha, apenas 0,2%  
da população local adere 
à esta ação beneficente, 
ou seja, 145 pessoas. “Isso 
porque ainda há medo e 
desinformação quando 
o assunto é doação”, ex-
plicou Hamilton Alonso. 
“Vale refletir e compre-
ender um pouco o quanto 
esse gesto pode salvar vi-
das”, frisou o coordenador.
Desinformação - No Brasil, 
de acordo com ele, grande 
parte dos voluntários só 
doa quando algum parente 
ou amigo precisa urgente-
mente de uma transfusão. 
“Bem, parece que a culpa 
é mesmo da nossa cultu-
ra”, observou. “Há quem 
defenda que o brasileiro 
mantém certa distância da 
doação de sangue porque 
o país nunca foi atingido 
por guerras e catástrofes 
naturais. Na Europa, por 
exemplo, a mentalidade 
é outra. Atingida dura-
mente por duas Guerras 
Mundiais, a população do 
continente se acostumou a 
doar sangue regularmente, 
ao ver parentes, amigos 
e inocentes feridos pelas 
batalhas. Esse hábito ul-
trapassou gerações e per-
dura até hoje”, salientou.
Para o coordenador a pro-

Atividades são voltadas a 
empresários e interessa-
dos em abrir um negócio. 
O Sebrae-SP promove em 
outubro atividades foca-
das na gestão de negócios 
em Taubaté e Tremembé. 
A programação começa 
no dia 7, com a palestra 
“Como Recrutar Funcio-
nários para o Natal?”, na 
ACIT (Associação Co-
mercial e Industrial de 
Taubaté). A ACIT também 
recebe palestras sobre a 
figura jurídica do Micro-
empreendedor Individu-
al e capital de giro. Além 
disso, haverá uma palestra 
de apresentação da oficina 
“Transforme sua Ideia em 
Modelo de Negócio”. A 
atividade é uma oportuni-
dade para os interessados 
saberem detalhes sobre a 
oficina, que será realiza-
da entre os dias 28 e 30 
de outubro. A capacitação 
vai utilizar uma metodo-
logia inspirada no modelo 
Canvas, uma ferramenta 
de gerenciamento estraté-
gico que permite desen-
volver e esboçar modelos 
de negócio novos ou exis-
tentes com base em nove 
aspectos: proposta de va-
lor, segmentos de clientes, 
canais, relacionamento 
com clientes, fontes de re-
ceitas, recursos principais, 
atividades principais, par-
cerias-chave e estrutura de 
custos.  O modelo desen-
volvido na oficina tem o 

cativos que podem ser bai-
xados gratuitamente em 
smartphones que utilizam 
sistema iOS ou Android. 
Segundo a Justiça Eleito-
ral, as seções no exterior 
funcionarão nas sedes das 
embaixadas, em repar-
tições consulares ou em 
locais onde existam servi-
ços do governo brasileiro. 
As missões diplomáticas 
ou repartições consulares 
comunicarão aos eleitores 
votantes no exterior o ho-
rário e o local da votação. 
Apenas os eleitores que es-
tiverem com nome no ca-
derno de votação da seção 
eleitoral poderão votar. 
O eleitor deve apresentar 
documento oficial com 
foto e o título de eleitor. 

blemática está, portanto,  
na desinformação sobre 
o tema. “Na família e na 
escola, locais onde rece-
bemos os primeiros ensi-
namentos de nossas vidas, 
dificilmente o assunto é 
tratado. Quando o abor-
dam, o fazem de maneira 
inadequada”, comentou. 
“Aqui, no Brasil, as do-
ações são caracterizadas 
por duas categorias. A 
voluntária, aquela em que 
a pessoa doa seu sangue 
de forma solidária, sem 
se preocupar em saber a 
quem ele se destina; e a 
vinculada, particular, per-
sonalizada que serve para 
repor a quantidade de 
sangue utilizada no trata-
mento de algum parente 
ou amigo internado. Esta 
última é a forma mais co-
mum de doação. “Há mui-
ta desinformação sobre 
o tema. Na família e na 
escola, locais onde rece-
bemos os primeiros ensi-
namentos de nossas vidas, 
dificilmente o assunto é 
tratado. Quando o abor-
dam, o fazem de maneira 
inadequada. Por isso, a 
doação de sangue ainda é 
cercada de muitos medos 
e tabu”, declarou Alonso.
Mitos: o coordenador 
enumerou alguns obstá-
culos à doação. “Por me-
dos e tabus, entenda-se 
todo tipo de crendice sem 
fundamento”, disse. “Há 
quem acredite que quem 
doa sangue uma vez tem 
de doar pelo resto da vida; 
que a doação ‘engrossa’ 
o sangue, entupindo as 
veias; que a doação ‘afi-
na’ o sangue, provocando 
anemia; que doar sangue 
emagrece, engorda, vicia; 
que mulheres menstrua-
das não podem doar san-
gue; que doadores correm 
risco de contaminação, 
enfim são vários os exem-
plos”, enumerou. “Mas é 
exatamente o contrário. 
Doar sangue é simples, rá-
pido, seguro. E o organis-
mo repõe o volume de san-

objetivo de fazer com que 
o empreendedor ou futuro 
empresário coloque no pa-
pel todas as ideias e anali-
se, junto com especialistas 
e os colegas de turma, a 
viabilidade do empreendi-
mento.Empretec: Taubaté 
e Tremembé recebem pa-
lestras de apresentação do 
Empretec neste mês. Os 
interessados em participar 
do seminário devem pre-
encher a ficha de inscrição 
e passar por entrevista. 
O investimento é de R$ 
1.300, que podem ser di-
vididos em cinco parcelas. 
Os empresários aprovados 
na entrevista terão 60 ho-
ras de atividades em seis 
dias consecutivos. O Em-
pretec foi criado pela ONU 
(Organização das Nações 
Unidas), baseado em 10 
características apontadas 
pela organização como 
fundamentais para empre-
endedores de sucesso. O 
seminário é uma atividade 
de desenvolvimento com-
portamental e capacitação 
gerencial que estimula os 
participantes a conhece-
rem e aprimorarem suas 
características empreen-
dedoras, como estratégia 
para a condução dos negó-
cios de maneira competiti-
va. No Brasil, o Empretec 
é conduzido pelo Sebrae, 
em parceria com o PNDU 
(Programa das Nações 
Unidas para o Desenvol-
vimento) e a UNCTAD 

No caso de não compare-
cimento, deve justificar a 
ausência. Para isso é pre-
ciso preencher o Reque-
rimento de Justificativa 
Eleitoral (RJE), que pode 
ser obtido gratuitamente 
nos cartórios eleitorais, 
nos postos de atendimen-
to ao eleitor, nas páginas 
da internet do Tribunal 
Superior Eleitoral e dos 
Tribunais Regionais Elei-
torais (TREs) de cada es-
tado e, no dia do pleito, 
nos locais de votação ou 
de justificativa. O for-
mulário preenchido deve 
ser entregue nos locais 
destinados pelo eleitor, 
que precisará apresentar 
um documento oficial de 
identificação com foto.

gue doado nas primeiras 
24 horas após a doação”, 
frisou Alonso. Segundo 
informou, todo o mate-
rial utilizado na coleta é 
descartável, o que elimi-
na qualquer risco de con-
taminação para o doador. 
Requisitos - Para ser doa-
dor é preciso atender a al-
gumas condições básicas, 
entre elas, ter boa saúde, 
ter entre 16 e 65 anos de 
idade, pesar mais de 50kg 
e ter dormido bem na noite 
anterior à doação. Não há 
necessidade de estar em 
jejum, basta apenas evitar 
o consumo de alimentos 
gordurosos antes de doar.
Antes de proceder com a 
doação, o doador passa 
por um crivo de pergun-
tas a fim de detectar certos 
empecilhos. Isto é, alguma 
doença transmissível pelo 
sangue (hepatites, B e C, 
vírus HIV e HTLV I e II, 
Doença de Chagas e Ma-
lária), tatuagem e/ou pier-
cing feitas há pelo menos 
um ano e uso de bebida 
alcoólica nas últimas 12 
horas anteriores à doação. 
O uso de drogas ilícitas in-
jetáveis, o comportamento 
sexual de risco e o portador 
de doenças transmissíveis 
pelo sangue, bem como 
as pessoas que fazem uso 
regular de alguns tipos de 
medicamentos – que deve 
ser analisado caso a caso 
– podem restringir a ação 
do voluntário em doar san-
gue. Autorização - Outro 
aspecto relevante diz res-
peito aos menores de ida-
de, que devem ter o con-
sentimento formal – por 
escrito – dos pais ou res-
ponsáveis. Outro esclare-
cimento refere-se aos doa-
dores de primeira viagem; 
para estes, a idade máxima 
é de 60 anos. Após a do-
ação, o voluntário deve 
ingerir bastante líquido e 
evitar atividades de esfor-
ço físico, conduzir veícu-
los de grande porte, operar 
maquinário de alto risco, 
subir e descer escadas.

(Conferência das Nações 
Unidas para o Comércio e 
o Desenvolvimento). Pro-
gramação do Sebrae-SP 
em Taubaté Palestras: Dia 
7/10 – 18h às 20h. Tema: 
Como Recrutar Funcioná-
rios para o Natal? Evite 
Reclamações Trabalhistas
Dia 8/10 – 15h às 17h. 
Tema: Como se Tor-
nar Microempre-
endedor Individual
Dia 9/10 – 18h30 às 20h30. 
Tema: Apresentação da ofi-
cina “Transforme sua Ideia 
em Modelo de Negócio”
Dia 22/10 – 18h30 às 
20h30. Tema: Apresenta-
ção do seminário Empretec
Dia 28/10 – 18h30 às 
20h30. Tema: Como Admi-
nistrar o Capital de Giro?
Oficina: Dia 28 a 30/10 – 
14h às 18h. Tema: Trans-
forme sua Ideia em Modelo 
de Negócio (Investimen-
to: R$ 190) Local: ACIT 
(Praça Monsenhor Sil-
va Barros, 57, Centro)
Programação do Se-
brae-SP em Tremembé
Palestra: Dia 23/10 
– 18h30 às 20h30. 
Tema: Apresentação 
do seminário Empretec
Local: Auditório da Secre-
taria de Educação (Praça 
Jorge Tibiriça, 93, Centro) 
Palestras gratuitas, com 
vagas limitadas. Inscrições 
e mais informações pelos 
telefones 0800 570 0800 
e (12) 3621-5223. Email: 
pae.taubate@gmail.com


