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A GAzetA dos Municípios

Governadores de todos 
os estados do país estive-
ram reunidos no Palácio 
da Alvorada a convite da 
presidente Dilma Rousseff 
(PT). Todos sem compro-
meteram a ajudar o gover-
no a evitar a aprovação de 
medidas que podem gerar 
gastos adicionais para to-
dos os estados e compro-
meter o ajuste fiscal. São 
as chamadas pautas-bom-
bas, projetos em trami-
tação no Congresso Na-
cional e que preocupam 

No último final de se-
mana aconteceu em São 
Paulo, no Estádio Mu-
nicipal – Pacaembu, o 
Campeonato Mundial 
de Jiu Jitsu da CBJJE 
(Confederação Brasileira 
de Jiu Jitsu Esportivo), um 
campeonato de grande im-
portância no esporte, um 
dos principais do mundo 
e o maior do Brasil. Os 
atletas tremembeenses 
Augusto Luiz (Pulga) e 
Patrícia Fernandes, trou-
xeram para o município 
a medalha de ouro. Au-
gusto conquistou na sua 
categoria sênior leve na 

Em mais uma ação rea-
lizada pelo Fundo Social 
de Solidariedade de Tre-
membé, alunos dos Proje-
tos PETI e Espaço Amigo 
receberam na última sex-
ta-feira atendimento odon-
tológico gratuito no Cen-
tro de Relacionamento e 
Fortalecimento de Víncu-
lo, espaço onde os alunos 
recebem aulas de música 
com os professores da FA-

o Executivo. Na abertura 
do encontro, Dilma pe-
diu a união de todos para 
o enfrentamento da crise 
e disse que os brasileiros 
estão “sofrendo”. A presi-
dente disse ainda que não 
nega as dificuldades pelas 
quais o país passa, mas 
afirmou que o Brasil tem 
condições de sair da situ-
ação na qual se encontra. 
Os governadores, repre-
sentando quatro regiões 
do país, defenderam a ma-
nutenção da governabili-

faixa preta e Patrícia dis-
putou na categoria máster 
leve faixa azul feminina.
Pulga treina há 18 anos, 
e há 8 anos formou uma 
equipe em Tremembé, que 
já conquistou vários títu-
los e campeonatos, mas 
esse mundial foi a maior 
conquista dele como atle-
ta. Patrícia é integrante 
da equipe tremembeense.
Foram 5 lutas duras até 
conquistar a medalha de 
ouro, “Agradeço a Deus 
pela força, pela proteção 
no caminho e no decorrer 
do campeonato. Agradeço 
a minha equipe por estar 

MUTRE localizado na Rua 
Souza Ribeiro, 60, Centro. 
A ação foi realizada em 
parceria com a UNITAU e 
a ROTARY Internacional.
As crianças e adolescen-
tes tiveram uma palestra 
sobre como utilizar a es-
cova e o fio dental e cui-
dados com a saúde bucal. 
Além da consulta com os 
dentistas, o Professor Dr. 
Nivaldo André Zollner e 

dade da presidente Dilma, 
até mesmo Geraldo Alck-
min (PSDB),  governador 
de São Paulo e principal 
nome do partido de oposi-
ção ao governo. Alckmin, 
porém, levou para Brasília 
a pauta que mais interessa 
para a economia de seu es-
tado, e em nome da região 
Sudeste pediu a redução 
do “custo Brasil”.  Ao tra-
tar do tema ajuste fiscal, 
o governador paulista de-
fende que o imposto só 
pode ser unificado se for 
adotado como parâmetro 
um convênio do Conse-
lho Nacional da Política 
Fazendária que estabelece 
regras para a concessão de 
anistia de créditos tribu-
tários. “Defendemos a re-
forma do ICMS [adotando 
a] regra de diminuição das 
chamadas alíquotas, que 
simplifica, evita a guerra 
fiscal e o imposto cami-
nha para [se tornar um im-
posto sobre] o consumo. 
É o melhor para o país”. 

sempre comigo e acreditar 
no meu trabalho, agrade-
ço minha família, minha 
esposa e meu filho por me 
apoiarem, é um orgulho 
representar minha equipe, 
minha cidade, meu esta-
do e meu pais”. afirmou 
Pulga. Mais Medalhas 
para Tremembé. Outro 
atleta da cidade também 
conquistou medalha no 
Mundial de 2015, Carlos 
Eduardo (Xuxa), dispu-
tou na categoria pesado, 
faixa preta adulto garan-
tindo a terceira colocação 
e trazendo pra Tremem-
bé a medalha de bronze.

a Dra. Jennifer (Aluna), 
na consulta era verificado 
se havia algum problema 
dental, todos os que esta-
vam com algum proble-
ma foram informados e 
indicados a encaminhar-
se ao dentista. Ao fim da 
consulta, todos receberam 
um kit com escova e cre-
me dental, além de folhe-
tos explicativos para uma 
higiene bucal saudável.

Alckmin pede a Dilma 
reformas do ICMS para 

evitar guerra fiscal

Atletas de Tremembé 
são campeões

mundiais de Jiu Jitsu

Alunos dos Projetos 
PETI e Espaço

Amigo recebem consulta 
odontológica

Devido ao grande número de acessos, o site da Prefeitura de Taubaté está fora do ar. A equipe técnica está tra-
balhando para restabelecer a conexão o mais breve possível. Pedimos desculpas, devido ao transtorno. 
Segue abaixo a relação dos links de acesso direto aos serviços: 
http://leideacesso.etransparencia.com.br/taubate.prefeitura.sp - Lei de acesso a informação 
https://nfe.etransparencia.com.br/sp.taubate/ - Nota Fiscal Eletrônica 
http://taubate.prefeitura.sp.etransparencia.com.br – Portal das Transparência 
https://portal.conam.com.br/rhtaubate/ - Portal do Servidor 
http://www.topdata-info.com.br/portal/taubate/ - Serviços on-line – IPTU/ ISS 
http://www.topdata-info.com.br/contaspublicas/prefeitura/anos.php?municipios=taubate - Contas Públicas.

A Prefeitura de Taubaté 
abriu nesta sexta-feira (31) 
mais dois concursos públi-
cos para o preenchimento 
de vagas de cuidador e 
agente de controle de en-
demias. O concurso para 
cuidador visa preencher 
10 vagas, as inscrições 
custam R$ 23,70 e devem 
ser feitas de 31 de julho 
a 23 de agosto pelo site 
www.publiconsult.com.
br. O pagamento do bole-
to deverá ser efetuado até 
24 de agosto em qualquer 
agência bancária, internet 
ou em estabelecimento 
autorizado a receber pa-
gamento (casas lotéricas, 
correios, etc). A carga ho-
rária é de 40 horas sema-
nais e o salário é de R$ 
1.604,28. A prova está pre-
vista para acontecer no dia 
20 de setembro de 2015, 
às 14h. A confirmação ofi-

cial acerca da data, horário 
e local de realização das 
provas ocorrerá através 
do Edital de Convocação 
específico, a ser disponibi-
lizado no site acima e no 
jornal Diário de Taubaté. 
Já o concurso de Agente de 
Controle de Endemias vai 
preencher 5 vagas, as ins-
crições também custam 
R$ 23,70 e devem ser re-
alizadas 31 de julho a 03 
de setembro de 2015, pelo 
mesmo endereço eletrôni-
co. O boleto deve ser pago 
até 4 de setembro de 2015 
em qualquer agência ban-
cária, internet ou em es-
tabelecimento autorizado 
a receber pagamento. A 
carga horária é de 40 horas 
semanais e o salário é de 
R$ 1.304,08, mais 20% de 
adicional de insalubridade.  
A prova deve acontecer no 
dia 4 outubro de 2015, às 

9h. A confirmação oficial 
acerca da data, horário 
e local de realização das 
provas ocorrerá através 
do Edital de Convoca-
ção específico, no site: 
www.publiconsult.com.br. 
Mais informações sobre 
os editais também estão 
disponíveis no endereço 
eletrônico citado anterior-
mente. Concursos abertos
Desde o último dia 24, a 
prefeitura está com ins-
crições abertas para mais 
três concursos públicos. 
Os valores das inscrições 
variam de R$ 21 a R$ 
26,30 e devem ser feitas 
exclusivamente pelo site: 
www.publiconsult.com.br. 
São vagas são para agen-
tes comunitários de saúde, 
cargos diversos (de agente 
fiscal de transporte público 
a engenheiro ambiental) e 
para profissionais da saúde.

Nota: Prefeitura de Taubaté informa 
que site oficial está fora do ar

Prefeitura de Taubaté abre
mais dois concursos
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
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 e Supermercado Resende
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: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
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

Em Pindamonhangaba, o 
Time do Emprego comu-
nica que estão disponibi-
lizadas 60 vagas, a fim de 
inserir ou recolocar maio-
res de 16 anos no mercado 
de trabalho. As inscrições 
vão até 10 de agosto e es-
tão abertas para formação 
de duas turmas em Pinda-
monhangaba. O municí-
pio realizou duas turmas 
do Time do Emprego, no 
total, 40 pessoas já foram 
capacitadas. O Time do 
Emprego é programa do 
Governo de São Paulo, 
coordenado pela Secre-
taria do Emprego e Rela-
ções do Trabalho (SERT). 
Desde sua implantação, 
em 2001, mais de 38 mil 
pessoas passaram pelo 

programa em todo o Es-
tado. Os encontros serão 
realizados no mesmo local 
das inscrições, as quartas-
feiras, das 14h até às 17h. 
As atividades tem início 
previsto para 19 de agos-
to. As inscrições podem 
ser realizadas até o dia 
10 de agosto, de segunda 
a sexta-feira, das 7h30 às 
15h, no Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT), situado na Ave-
nida Albuquerque Lins, 
38, Centro. “O diferen-
cial do Time do Emprego 
é a ajuda mútua existente 
entre os participantes, a 
troca de experiência e a 
procura conjunta por uma 
oportunidade”, destaca 
Zé Luis,secretário de Es-

tado do Emprego.  Como 
funciona - Durante 12 en-
contros, os facilitadores 
(como são chamados os 
orientadores de cada tur-
ma) apresentam técnicas 
de direcionamento ao mer-
cado de trabalho, aperfei-
çoamento de habilidades, 
produção de currículo, 
dicas de comportamen-
to em entrevistas, noções 
de empreendedorismo, 
apresentação pessoal, co-
municação e expressão, 
entre outros conteúdos. 
O Posto de Atendimento 
ao trabalhador de Pinda-
monhangaba (PAT) tem 
seu endereço na  Avenida 
Albuquerque Lins, 138, 
Centro . Mais informa-
ções: (12) 3643-1547

Time do Emprego
abre 60 vagas em Pinda

Curiosidades

A inflamação da garganta, que em geral aparece junto com gripes e resfriados 
é causada por vírus e, em alguns casos, por bactérias que não tem nada a ver 
com um delicioso sorvete. Pelo contrário. Se a irritação da garganta estiver 
incomodando muito, um sorvetinho bem gelado até que ajuda a aliviar a dor.
***
A progressão ou a estabilização do grau de deficiência visual acontece natural-
mente e varia de pessoa para pessoa. Usar ou deixar de usar óculos não inter-
fere nesse processo. As lentes só servem para corrigir as falhas oculares que 
atrapalham a formação de imagem. Os óculos para estrabismo (vesguice) edu-
cam os olhos a corrigir os movimentos descoordenados. Nesses casos a falta 
de uso pode resultar numa acomodação permanente da visão com problemas.
***
Digamos que não passa de meias verdades, engolir o chiclete e que grudaria 
no estômago. Graças ao muco das paredes estomacais, o chiclete não ficaria 
grudado ali. A tendência é que ele saia com as fezes, mas se você engolir muito 
chicletes pode dar o azar de que eles obstruam a saída do estômago ou do in-
testino. Aí, o jeito é apelar para uma cirurgia. O maior prejuízo que o chiclete 
provoca no estômago é que a mastigação constante “engana” o órgão e ele acu-
mula o suco gástrico à espera de um alimento. Como a comida não vem, esse 
suco acaba irritando as paredes estomacais, podendo causar gastrite.

Humor

Um menino de dez anos apaixonou-se perdidamente pela vizinha que tinha 
cerca de 30 anos. Meiga e gentil, ela lhe disse que não seria possível nenhum 
relacionamento entre eles. Triste, o menino quis saber o porquê e ela lhe disse:
- Porque eu não gosto muito de crianças!
E ele rapidamente respondeu:
- Não tem problemas, a gente evita!
***
A loira estava sozinha dentro do ônibus e em certo momento, o ônibus entra 
numa rua, fazendo com que ela fique do lado do Sol e o cobrador, gentilmente, 
sugere:
- Por que a senhora não troca de lugar?
A loira olha dos lados e responde:
- Trocar? Com quem?
***
O rapaz entra na farmácia e pede:
- Eu quero uma cartela de Citrato de Orfenadrina.
- Ah! O senhor quer um Dorflex?
E o rapaz explica:
- Isso mesmo! É que eu nunca me lembro desse nome...

Mensagens 

O que os filhos pensam do pai:

Aos 7 anos: Papai é um sábio... sabe tudo.
Aos 14 anos: Parece que o papai se engana em certas coisas que me fala.
Aos 21 anos: Papai está um pouco atrasado em suas teorias, elas não são desta 
época.
Aos 28 anos: O velho não sabe nada, está caducando.
Aos 35 anos: Com a minha experiência, o velho nessa idade seria um milio-
nário.
Aos 42 anos: Não sei se consulto o velho neste momento, talvez pudesse me 
aconselhar.
Aos 49 anos: Que pena o velho ter morrido, a verdade é que tinha umas idéias 
e umas clarividências notáveis.
Aos 56 anos: Pobre papai, era um sábio, como lamento tê-lo compreendido tão 
tarde.
***
Os ventos que às vezes tiram algo que amamos, são os mesmos que trazem 
algo que aprendemos a amar. Por isso não devemos lamentar pelo que nos foi 
tirado e sim, aprender a amar o que nos foi dado, pois tudo aquilo que é real-
mente nosso, nunca se vai para sempre.
***
Cada um recebe de acordo com o que dá. Se você der ódio e indiferença, há 
de recebê-los de volta, mas se der atenção e carinho, há de ver-se cercado de 
afeto e amor.
***
A vida na Terra é somente temporária. Sem dúvida alguns vivem como se 
fossem ficar aqui eternamente e se esquecem de ser felizes. O valor das coisas 
não está no tempo em que duram, e sim, na intensidade com que sucedeu. Por 
isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incom-
paráveis.

Pensamentos, provérbios e citações 

Todas as flores do futuro estão nas sementes do presente.

Onde não dignidade, a amizade não perdura.

A timidez é para o espírito o que a vertigem é para o corpo.

As verdadeiras convicções não se mostram, provam-se.

Não devemos tocar numa ferida se não temos como curá-la.

MISCELÂNEA

As aulas serão presen-
ciais e à distância. Estão 
abertas até 07 de agosto 
as inscrições para cinco 
novos cursos que visam 
o aperfeiçoamento das 
práticas educacionais dos 
professores municipais 
de Caçapava, com base 
na Informática Educacio-
nal e na Matemática Des-
complicada.  Os cursos 
de capacitação, ofereci-
dos pela Secretaria Mu-
nicipal de Educação, em 
parceria com a Planneta, 
serão presenciais e à dis-
tância e fazem parte do 
Programa de Formação 
de Educadores de 2015.
O curso presencial Mú-
sica e o Contexto Digital 
será destinado aos pro-
fissionais de Creche, da 
Educação Infantil e do 
NEED (Núcleo Educacio-
nal Especializado para a 
Diversidade). A intenção 
é promover atividades no 
computador utilizando 
cantigas de roda, de ma-
neira lúdica e interativa. 
Assim, a partir de novas 
experiências, os professo-
res poderão aprimorar o 
uso de recursos tecnoló-

gicos que contribuam para 
fomentar, nas crianças, a 
criatividade e o gosto pelo 
aprendizado, pelo saber. 
Já os professores do Ensi-
no Fundamental I e II, da 
EJA (Educação para Jo-
vens e Adultos), do NUP 
(Núcleo Pedagógico) e do 
NEED poderão participar 
do curso Mídias Interati-
vas. Também presencial, 
o curso pretende promo-
ver o aprimoramento de 
conteúdos interativos, in-
centivando o professor ao 
desafio de acompanhar o 
desenvolvimento do mun-
do digital, verificando pos-
sibilidades de trabalhar os 
recursos virtuais no am-
biente escolar a fim de mo-
tivar a aprendizagem. Dois 
cursos à distância também 
fazem parte do Programa 
de Formação de Educa-
dores de Informática Edu-
cacional: Alfabetização e 
Letramento – Repensan-
do a Prática e Aprendiza-
gem Baseada em Projetos. 
Ambos são destinados aos 
educadores de Creches, 
Educação Infantil, Ensino 
Fundamental I e II, EJA, 
NUP e NEED. O primeiro 

curso vai mostrar aos edu-
cadores a importância de 
ir além do ensinar a ler e 
a escrever, aprimorando a 
função social dessas duas 
práticas. Já o segundo, 
pretende auxiliar o profes-
sor a aplicar novos con-
ceitos de aprendizagem, 
baseados em projetos de 
desenvolvimento de habi-
lidades do século 21. Já o 
curso bimodal (presencial 
e à distância) Educação 
Matemática: Uma Abor-
dagem Investigativa, tem 
como objetivo abordar 
questões como: natureza 
e objetivos da resolução 
de problemas e construção 
de conhecimentos geomé-
tricos e espaciais, entre 
outras. A intenção é pro-
porcionar aos professores 
uma abordagem diferen-
ciada da disciplina, que 
leve a uma aprendizagem 
criativa e significativa 
dos alunos. Educadores 
do Ensino Fundamental 
e orientadores pedagógi-
cos são o público-alvo. 
As inscrições para todos 
os cursos poderão ser fei-
tas através do site www.
cacapavaeduca.com.br.

Cursos de capacitação 
gratuitos para professores 
têm inscrições abertas em 

Caçapava
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São Bento do Sapucaí re-
cebe no dia 05 de Agosto 
a Oficina Planeja Fácil, 
uma iniciativa do SEBRA-
E-SP em parceria com a 
Secretaria de Turismo de 
Desenvolvimento Eco-
nômico, através da Sala 
do Empreendedor. A ação 
fará esclarecimentos de 
dúvidas sobre a utilização 
do kit Planeja Fácil, desen-
volvido pelo SEBRAE-SP 
para ajudar o empresário 
a atingir os objetivos da 
empresa, apoiando o seu 
processo de planejamento. 

É um passo a passo para 
empreendedores de todos 
os portes e segmentos (in-
dústria, comércio, servi-
ços e agronegócios), que 
aponta os tópicos que não 
podem faltar em um bom 
planejamento empresarial. 
O evento acontece na 
Câmara Municipal, cujo 
endereço é Rua Sargen-
to José Lourenço, nú-
mero 190, no Centro. 
A Oficina Planeja Fácil 
é gratuito, mas as vagas 
são limitadas, por isso, 
os interessados devem 

Planeja Fácil SEBRAE Móvel em 
São Bento do Sapucaí

entrar em contato com a 
Sala do Empreendedor. 
OFICINA: PLA-
NEJA FACIL CON-
SULTOR: FELIPE 
DIA: 05/08/2015 HO-
RÁRIO: 19 h LOCAL: 
CÂMARA MUNICIPAL 
INSCRIÇÕES: Entre em 
contato com a sala do em-
preendedor Rua Dr. Oli-
veira Ribeiro, 137 (Prédio 
do Banco do Povo Pau-
lista) Tel. (12)3971-2210 
E-mail: empreen-
d e d o r @ s a o b e n t o -
d o s a p u c a i . s p . g o v. b r

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a 
SUSPENSÃO da Licitação na modalidade Pregão N°051/2015 - Edital Nº061/2015 – Proc. 
Adm. N°256/2015. Objeto: Registro de preços para aquisição de Material de Escritório e 
Escolar I, tendo em vista decisão do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
- São Luiz do Paraitinga, 30 de julho de 2015 - Alex Euzébio Torres - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de licitação 
na modalidade Pregão N°012/2015 - Edital Nº015/2015 – Proc. Adm. N°006/2015. Objeto: 
Contratação de Serviço Médico Pediatra. Data da realização: 12/08/2015 às 09:30hs. início 
do credenciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Dr. Oswaldo Cruz, 
nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor 
de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

Contrato 101/15 - Contratante: P.M. São Luiz do Paraitinga - Contratado: Sinalta Propista 
Sinalização, Segurança e Comunicação Visual Ltda. - Modalidade: TP 03/15 - Objeto: Im-
plantação de Sinalização Turística - Valor: R$ 244.767,35 - Vigência: 20/07/15 A 20/01/16 
– Alex Euzébio Torres – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA

DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do Paraitinga/SP.

EM TREMEMBÉ
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O Cartório Eleitoral de 
Pindamonhangaba está em 
novo endereço desde a úl-
tima semana. Pessoas com 
pendências de regulariza-
ção do título, ou revisão 

O governo federal anun-
ciou que o Programa Na-
cional de Acesso ao En-
sino Técnico e Emprego 
(Pronatec) Aprendiz na 
Micro e Pequena Empresa 
vai oferecer 15 mil vagas 
em 81 municípios. Essa é 
a primeira etapa e é vol-
tada, principalmente, para 
candidatos que reseidem 
em localidades com alto 
índice de violência e vul-
nerabilidade social, se-
lecionados com base no 
Mapa da Violência. A con-
trapartida para as micro e 
pequenas empresas virá 
na forma de benefícios na 

de dados, transferência de 
domicílio eleitoral ou do 
título, entre outros, devem 
procurar a partir de agora 
as novas instalações do 
cartório que está instalado 

contratação de aprendizes. 
No ambiente de trabalho, 
os jovens terão a formação 
técnica paga com recursos 
do Pronatec. A adesão ao 
programa vai começar em 
agosto e as micro e peque-
nas empresas que tiverem 
pelo menos um emprega-
do poderão contratar jo-
vens de 14 a 18 anos. Os 
jovens poderão trabalhar 
nas áreas de informática, 
operação de loja e varejo, 
serviços administrativos 
e alimentação, de acordo 
com a oferta dos cursos de 
formação. Os empresários  
terão que arcar com o sa-

na Rua Francisco Glicério, 
418, próximo a igreja São 
Joaquim, bairro da Boa 
Vista. Mais informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone (12) 3642-8544.

lário-hora mínimo (meio 
salário mínimo no caso da 
jornada de quatro horas), 
vale-transporte e contri-
buição de 2% para o Fun-
do de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS), e não 
8% como pagam as de-
mais empresas. A alíquota 
patronal para o Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS) será 12%, mas os 
micros e pequenos empre-
sários que optam pelo re-
gime tributário do Simples 
Nacional serão isentos do 
recolhimento. Candidatos 
– As vagas estão disponí-
veis para estudantes ma-
triculados na rede pública 
de ensino. Após contra-
tados pelo programa, os 
jovens farão um curso de 
400 horas, divididas em 
dois anos, pago pelo Mi-
nistério da Educação com 
recursos do Pronatec.  Os 
cursos técnicos serão ofe-
recidos pelas instituições 
da rede federal de edu-
cação tecnológica, pelas 
escolas técnicas estaduais 
e municipais e pelo Siste-
ma S, que inclui entidades 
como Sesi, Sesc e Senai.

Cartório Eleitoral de 
Pindamonhangaba

agora está na Boa Vista

Pronatec Aprendiz
vai oferecer 15 mil
vagas em micro e

pequenas empresas

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba inicia nesta se-
mana as inscrições para o 
curso de horticultura bá-
sica.  O curso é destinado 
para bolsistas do Programa 
PEAD, beneficiados pelo 
Renda Mínima e Renda 

Cidadã. As inscrições de-
vem ser feitas em qualquer 
posto do Cras (Centro de 
Referência em Assistên-
cia Social).  Ao todo, se-
rão oferecidas 20 vagas e 
o prazo final de inscrição 
é 14 de agosto ou até to-

das as vagas serem pre-
enchidas. As aulas serão 
realizadas às terças e quin-
tas-feiras, das 8h às 11h, e 
acontecem no projeto ins-
talado em Moreira César - 
Avenida Silvino Lourenço 
de Faria, 67, no Azeredo.

Prefeitura de Pinda abre 
inscrições para curso de 

horticultura básica


